
รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑๗

การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย 
 

๑. สถานการณ 
 ๑.๑ ยาเปนสินคาคุณธรรม ที่แตละประเทศตองมียาจำเปนเพื่อใชอยางเพียงพอ ทั่วถึง ทันการณ และตอง

สามารถพึ่งตนเองไดระดับหน่ึง โดยเฉพาะในยามเกิดสงครามหรือวิกฤตการณตางๆ การเขาถึงยาจำเปนจึงมีความ

สำคัญตอความมั่นคงดานสุขภาพของคนในชาติ การเขาถึงยามีองคประกอบสำคัญคือ การเลือกและการใชยาอยาง

สมเหตุผล การมียาที่มีประสิทธิภาพ  การมีระบบการกระจายยาที่ดีทำใหหาไดงาย และ การมีกำลังซื้อ  

 ๑.๒ ในหลายปที่ผานมาคาใชจายดานยาของประเทศมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ขนาด

ของตลาดยามีมูลคาประมาณ ๓๒,๐๐๐ ลานบาท เพิ่มเปน ประมาณ ๖๓,๐๐๐ ลานบาทในราคาผูผลิตในป พ.ศ. 

๒๕๔๘ หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ ๑๓-๒๐ ตอปซึ่งสูงกวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่ง

เติบโตเพียงรอยละ ๒.๒-๗.๑ ในชวงเวลาเดียวกัน ถึง ๓ เทา  อีกทั้งอัตราการเพิ่มขึ้นยังสวนทางกับขนาดของตลาด

ยาในระดับนานาชาติโดยรวมที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากรอยละ ๑๑.๗ ในป พ.ศ.๒๕๔๓ เหลือเพียงรอยละ ๖.๘ 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๘   

 ๑.๓ รัฐบาลไดดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา (universal coverage) เพื่อใหคนไทยทุกคนมี

หลักประกันดานสุขภาพ การศึกษาคาใชจายในโรงพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวา 

สัดสวนของมูลคายาเทากับรอยละ ๒๐.๔ ของคาใชจายผูปวยในทั้งหมด และรอยละ ๖๕ ของคาใชจายผูปวยนอก

ทั้งหมด และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นมากในอนาคต สำหรับคาใชจายในการรักษาพยาบาลของขาราชการ พบวา 

คารักษาพยาบาลผูปวยนอกเพิ่มขึ้นจาก ๗,๐๐๗ ลานบาทในป ๒๕๔๓ เปน ๒๑,๘๙๖ ลานบาทในป ๒๕๔๙ ซึ่งมี

สาเหตุจากการบริโภคยาที่เพิ่มขึ้นประกอบกับราคาของยาใหม ๆ ที่สูงขึ้นดวยสรางภาระการคลังแกประเทศและ

ทำใหเงินคงคลังลดลง  

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีโครงการพิเศษตาง ๆ เชน โครงการยาตานไวรัสฯสำหรับผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส 

เพื่อใหคนไทยเขาถงึยาทีจ่ำเปน ทวารฐับาลมงีบประมาณจำกดัทำใหไมสามารถจดัหายาไดเพยีงพอกับความตองการ 

จึงยังมีประชาชนหรือผูปวยจำนวนมากท่ีเขาไมถึงยา เนื่องจากยาเหลานี้เปนยาที่มีสิทธิบัตรจึงมีราคาแพงเกินกำลัง

ซื้อของประชาชนสวนใหญ ระบบสิทธิบัตรในเรื่องยาจึงบิดเบือนเจตนารมณที่ดีของกฎหมายในการสงเสริมการวิจัย

และพัฒนา กอใหเกิดปญหาการผูกขาด ทำใหยามีราคาสูงเกินความสามารถในการจายของผูบริโภค  

 
๒. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 ๒.๑ นโยบายแหงชาติทางดานยา พ.ศ. ๒๕๒๔ มีสาระสำคัญ ๕ ประการ คือ ๑) การกระจายยาจำเปน ๒) 

การสงเสริมการใชยาท่ีเหมาะสม ๓) การประกันคุณภาพยา ๔) การผลิตยาจากวัตถุดิบในประเทศ และ ๕) การ

สงเสริมใหนำสมุนไพรมาใชในทางการแพทยแผนไทย โดยประกาศใชบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ ตอมาไดม ี

นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งเพิ่มเติมสาระสำคัญ ๒ ประการ คือ ๑) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ 

หลัก ๑ / ๒ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๘

ใชยาตามบัญชียาหลักแหงชาติทั้งภาครัฐและเอกชน และ ๒) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานดานยาและ

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบงัคบัตาง ๆ ใหเอือ้ตอการคุมครองผูบรโิภคดานยา สงผลใหมกีารปรับปรุง

บัญชียาหลักแหงชาติ และจัดทำบัญชียาจากสมุนไพรเพิ่มขึ้น เพื่อใหระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบประกัน

สังคมและระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ใชอางอิงเปนสิทธิประโยชนไดอยางยั่งยืนและเสมอภาค  

 ๒.๒ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดซื้อยาดวยเงินงบประมาณของหนวยราชการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ กำหนดใหใชบัญชียาหลักแหงชาติเปนหลักอางอิงใน

การคัดเลือกยาเขาสูสถานบริการสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนทุกคนแมอยูหางไกลและยากจนก็จะมีโอกาสไดใชยา

ที่จำเปนในราคาที่ยอมเยา 

 ๒.๓ ขอตกลงวาดวยสทิธิในทรพัยสนิทางปญญาทีเ่กีย่วของกับการคา ๑๙๙๔ (Trade Related Aspects 

of Intellectual Property Rights Agreement, TRIPs) เปนขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่

เกี่ยวของกับการคาที่ไดกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำที่ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกทุกประเทศจะตองปฏิบัติตาม 

โดยจะตองแกกฎหมายภายในประเทศใหเปนไปตามความตกลง TRIPS ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด๑  

 ๒.๔ ปฏิญญาความตกลงโดฮา (Doha Declaration)๒ มีสาระสำคัญคือ การเนนย้ำวาแตละประเทศ

สามารถผลิตยาหรือนำเขายาโดยใชมาตรการบังคับใชสิทธิ (Compulsory Licensing) และ/หรือการนำเขาซอน 

(Parallel Import) สำหรับแกไขปญหาสาธารณสุขในแตละประเทศ เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการปกปอง

ทรัพยสินทางปญญาเพื่อกระตุนการประดิษฐคิดคน กับการปกปองและแกไขปญหาสาธารณสุขของแตละประเทศ  

 ๒.๕ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และระบบสิทธิบัตร ใหอายุสิทธิบัตร ๑๕ ป และให

ความคุมครองเฉพาะกรรมวิธีการผลิตยา๓ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีการปรับแก พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ตามแรงกดดันของประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความคุมครองครอบคลุมถึงตัวยาและผลิตภัณฑยาดวย และขยายอายุ

สิทธิบัตรเปน ๒๐ ป โดยไดตั้งคณะกรรมการสิทธิบัตรยาขึ้นมาดูแลราคายาและมีมาตรการบังคับใชสิทธิ 

(Compulsory Licensing และ Government Use) ซ่ึงเปนมาตรการที่จำเปนในการปกปองสาธารณสุขจากการ

ใชสิทธิของเจาของสิทธิบัตร ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมีการปรับแก พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ครั้งที่ ๓ โดย

ไดตัดคณะกรรมการสิทธิบัตรยาออก นอกจากนี้  ยังไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตาม TRIPS และมี

บทบัญญัติที่เปนการคุมกัน (safeguards) ใหเกิดความสมดุลระหวางผลประโยชนของเจาของสิทธิบัตรและผล

๑ ภายใน พ.ศ. ๒๕๓๘ สำหรับประเทศพัฒนาแลว พ.ศ. ๒๕๔๓ สำหรับประเทศกำลังพัฒนา และภายใน พ.ศ. ๒๕๔๘ สำหรับ

ประเทศพัฒนานอยที่สุด 
๒ การประชุมรัฐมนตรีการคาโลกครั้งท่ี ๑๔ ป พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ Doha ประเทศการตา 
๓ การที่ พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดอายุสิทธิบัตร ๑๕ ปและใหความคุมครองเฉพาะกระบวนการผลิตยานั้น มีความ

สอดคลองกับระดับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของประเทศไทย เนื่องดวยอุตสาหกรรมยาภายในประเทศลวนเปนอุตสาหกรรม

ในข้ันปลาย คือ เปนการพัฒนาสูตรตำรับยา ไมใชการวิจัยคิดคนเพื่อใหไดตัวยาใหม ดังนั้นการคุมครองเฉพาะกระบวนการผลิตยา 

ทำใหโรงงานผลิตยาภายในประเทศสามารถพัฒนาหากรรมวิธีในการผลิตยาที่แตกตางจากกรรมวิธีที่จดสิทธิบัตรได แตเมื่อมีการ

แกไขเปน พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงใหการคุมครองในตัวยาและผลิตภัณฑยา ทำใหโรงงานผลิตยาในประเทศไม

สามารถพัฒนากรรมวิธีการผลิตยาโดยใชตัวยาน้ันไดเลยจนกวาสิทธิบัตรจะหมดอายุลง โดยเฉพาะในปจจุบันนี้ พบวามี ever-

greening patents มากขึ้น ทำใหมีการตอขยายอายุสิทธิบัตรของตัวยานั้น ไปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ พบวามีการจดสิทธิบัตรใน

รูปแบบที่มีการพัฒนาเพียงเล็กนอย เชน รูปแบบผลึก รูปแบบเกลือใหม รูปแบบสูตรใหม เปนตน ดังนั้น อุตสาหกรรมยาในประเทศ

จึงไมมีโอกาสในการพัฒนา ทำใหอุตสาหกรรมยาออนแอลง 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑๙

ประโยชนของประชาชนในประเทศ อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังไมมีการใชมาตรการดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 

และยังไมไดแกพ.ร.บ. สิทธิบัตรใหรองรับปฏิญญาโดฮา วรรค ๖ (Doha Declaration Paragraph ๖) และ

ขอตัดสินขององคการการคาโลกเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ (WTO Decision on ๓๐ August ๒๐๐๓) 

 ๒.๖ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติม  มุงเนนการควบคุมสถานที่ผลิต นำเขา 

สงออก และขายยา มีขอกำหนดดานความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของยา แตขาดสาระตาง ๆ ที่สงผล

ตอการเขาถึงยาของประชาชน เชน นโยบายแหงชาติดานยา การควบคุมราคายาโดยกำหนดใหแสดงโครงสราง

ราคายาเพื่อสะทอนตนทุนจริงเมื่อขึ้นทะเบียนยา การควบคุมการสงเสริมการขายยาเพ่ือลดตนทุนยาของบริษัท 

การสงเสริมการใชชื่อสามัญทางยาและบัญชียาหลักแหงชาติ ตลอดจนการสงเสริมอุตสาหกรรมยาในประเทศและ

การพัฒนายาไทย 

 ๒.๗ พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยารักษาโรคเปนสินคาที่ถูกควบคุมราคา

นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ.๒๕๒๒ ตามประกาศ

คณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งปจจุบันยกเลิกใชแลว ตอ

มาคณะกรรมการกลางวาดวยสินคาและบริการ ตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยัง

คงกำหนดใหยารักษาโรคเปนสินคาควบคุมที่ตองแสดงราคาขายปลีกหรือขายสง มีการแสดงราคาท่ีฉลาก แตไมได

มีประกาศควบคุมราคายาแตอยางใด การตั้งราคาจึงไมสมเหตุผล สงผลใหเกิดปรากฏการณราคาขายยาเดียวกันใน

ประเทศไทยมีความแตกตางกนั โดยราคาทีฉ่ลากมใิชราคากลางแตกลับเปนราคาสงูสุดและแพงท่ีสุดสำหรับผูบริโภค 

 ๒.๘ พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการแขงขัน

ทางการคาไดกำหนดหลักเกณฑการเปนผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดสำหรับทุกสินคาในประเทศไทย

ไดแก ทุกธุรกิจที่มีผูประกอบการรายใดรายหนึ่งมีสวนแบงตลาดในปที่ผานมา ๕๐% ขึ้นไป และมียอดการขายกวา 

๑,๐๐๐ ลานบาทขึ้นไป หรือผูประกอบธุรกิจ ๓ รายแรกในตลาดสินคาใดมีสวนแบงรวมกัน ๗๕% ขึ้นไป และยอด

ขายรายใดรายหน่ึงตั้งแต ๑,๐๐๐ ลานบาทข้ึนไป เขาขายหลักเกณฑผูมีอำนาจเหนือตลาด ยกเวน ไดยกเวนผู

ประกอบธุรกิจรายใดรายหน่ึงที่มีสวนแบงตลาดในปที่ผานมาต่ำกวา ๑๐% หรือยอดขายต่ำกวา ๑,๐๐๐ ลานบาท 

ซึ่งเทากับวาไมไดคำนึงถึงยาซึ่งเปนสินคาที่มีความจำเปนและมีความเฉพาะเจาะจง ท่ีภาวะการผูกขาดยาข้ึนอยูกับ

วายาดังกลาวมีทางเลือกอื่นหรือไม ถาผูประกอบธุรกิจดังกลาวเปนทั้งผูผลิตและผูจัดจำหนายแตเพียงผูเดียว

ในผลิตภัณฑ แมมียอดจำหนายนอย แตอำนาจที่ผูกขาดตลาดเพียงเจาเดียวจะทำใหมีอำนาจในการควบคุมตลาด

อยางมาก การกระทำการใด ๆ ของผูประกอบธุรกิจ จึงสงผลกระทบโดยตรงอยางรุนแรงกับผูบริโภคโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเขาถึงยานั้น 

 

๓. ปญหาการเขาถึงยา 
 ปญหาการเขาถึงยาโดยทั่วไปประกอบดวย ๑) ปญหาดานราคายาท่ีแพงเกินกำลังซื้อ ๒) ปญหายากำพรา

ซึ่งเปนยาจำเปนแตไมมีผูผลิตและนำเขามาจำหนายในประเทศ หรือยังไมสามารถกระจายไดอยางทั่วถึง ๓) ปญหา

การใชยาอยางไมสมเหตุผลและไมปลอดภัย และ ๔) ปญหาคุณภาพยาโดยมียาดอยคุณภาพหรือยาปลอมอยูใน

ตลาด ในกรณีของประเทศไทยปญหาในการเขาถึงยาที่กำลังเผชิญอยูคือ ปญหาดานราคายา ซ่ึงเปนผลกระทบจาก

ขอตกลงทางการคาขององคการการคาโลกวาดวยทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาซึ่งจะตองคุมครองสิทธิบัตร

ยาทั้งผลิตภัณฑและกระบวนการ เปนระยะเวลา ๒๐ ป ซึ่งทำใหยามีราคาสูงขึ้นจากการผูกขาด และเปนอุปสรรค

ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศ  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๐

 การท่ีประเทศไทยตองพึ่งพายาใหมจากตางประเทศจึงแบกรับภาระคาใชจายดานยาเพ่ิมข้ึนอยางมากใน

ทศวรรษที่ผานมา ท้ังนี้เนื่องจากกติกาการคุมครองทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิบัตรยานั่นเอง จากป พ.ศ. 

๒๕๓๔ ถึงป ๒๕๔๒ มียาตนตำรับที่ไดรับอนุมัติทะเบียนยาเปนจำนวนถึง ๗๔๒ ทะเบียน ผลของการผูกขาดตลาด 

ทำใหไทยตองซื้อยาแพงหลายรายการ นอกจากนี้ บริษัทยาตนตำรับยังมีวิธีการยืดอายุสิทธิบัตรของตนใหยาวออก

ไปอีก ดวยการดัดแปลงโครงสรางโมเลกุลของยาใกลหมดอายุสิทธิบัตรเพียงเล็กนอย และยื่นขอจดสิทธิบัตรใหม 

ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวายาใหมจำนวนไมนอยที่มีสรรพคุณไมดีไปกวายาเกา แตราคาแพงข้ึนมาก จากนั้นบริษัทยาก็

จะลงทุนรณรงคสงเสริมการขายยาอยางหนัก จนทำใหแพทยสวนใหญสั่งยาแพงดวยชื่อการคานั้น ๆ สงผลใหมูลคา

การนำเขายาแผนปจจุบันสำหรับมนุษยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวง ๓-๔ ปที่ผานมา กระทั่งแซงหนาข้ึนมาในป 

๒๕๔๘ จากการศกึษาตาง ๆ แสดงใหเห็นชัดเจนวา ราคายาจะลดลงอยางชัดเจนเมื่อมีการผลิตยาชื่อสามัญ 

 นอกจากนี้ ประเทศยังไมมีนโยบายดานราคายาท่ีชัดเจน ขาดระบบควบคุมราคายาท่ีมีประสิทธิภาพ ไมมี

หนวยงานที่กำกับดูแลการตั้งราคายาใหเหมาะสม เปนธรรม และสะทอนตนทุนที่แทจริง ทำใหการกำหนดราคายา 

เกิดจากบริษัทยาแตเพียงฝายเดียว  

 

๔. การจัดทำยุทธศาสตรเพื่อการเขาถึงยา 
 การจัดทำยุทธศาสตรเพื่อการเขาถึงยาของคนไทยเพื่อเสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้ เปนการริเริ่ม

ดำเนินงานโดยสภาเภสัชกรรม และภาคเีครอืขาย๔ รวมกนัเปนคณะทำงานวิชาการโดยเปนการสานตอและปรับปรุง 

“ยุทธศาสตรการเขาถึงยาของภาคประชาสังคม” ที่มีฐานจากการทบทวนเอกสารวิชาการการเขาถึงยาท้ังในและ

ตางประเทศ และมีการประชุมยกรางรวมกับผูแทนองคการอนามัยโลก ผูแทนหนวยงานภาคราชการ (เชน 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โรงพยาบาลฯ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลของ

มหาวิทยาลัย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดบริการ (ไดแกสำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแหงชาติ และสำนักงานประกันสังคม) เครือขายนักวิชาการจากคณะแพทยศาสตรและเภสัชศาสตร 

เครือขายผูประกอบธุรกิจดานยา และเครือขายผูปวย เปน “ราง” ยุทธศาสตรการเขาถึงยา พรอมทั้งเปดรับฟง

ความคิดเห็นตอรางยุทธศาสตรดังกลาว ทั้งยังไดนำรางฯ ๒ ที่ปรับปรุงสงใหกับภาคีเครือขายและหนวยงานที่

เกี่ยวของกับเรื่องยา พิจารณาใหความเห็นโดยจัดทำเปนแบบสอบถาม และรวบรวมความเห็น เพื่อปรับปรุงแกไข

เปน รางฯ ที่ ๓ สำหรับนำมาใชพิจารณาในเวทีสาธารณะเพื่อรับฟงความเห็นในรางฯ ๓ โดยมีผูเขารวมประชุม

ประกอบดวยภาคีเครือขายและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับยา เขารวมประชุมพิจารณาใหความเห็น ซึ่งมีทั้ง

เห็นดวยและโตแยง คณะทำงานวิชาการได ประมวลสรุปความเห็นจากเวทีสาธารณะ เปนยุทธศาสตรเพื่อการเขา

ถึงยาของคนไทยโดยมีเปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรตามเอกสารผนวก ๑/๒/๑ 

 

๕. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติ ๑ / ๒ 

 

 

 ๔ สภาเภสัชกรรม กลุมศึกษาปญหายา (กศย.) มูลนิธิเขาถึงเอดส (แอคเซส) มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.) เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/

เอดส ประเทศไทย (คอท.) แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (คคส.) หนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัช

ศาสตรสังคม คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (วจภส.) 


