ความเป็นมาของการพัฒนานโยบายแห่งชาติด้านยา
สิทธิ ด้านสุข ภาพเป็น สิท ธิพื้น ฐานของมนุษ ยชาติ ยาจึงมี บทบาทสาคั ญ ต่อ คุณ ภาพการรักษาเพื่ อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ สถานการณ์ปัญหาในระบบยามีตั้งแต่การเข้าไม่ถึงยา ยาราคาแพง ความไม่
เชื่อมั่นในคุณภาพยา การใช้ย าเกินจาเป็น รวมทั้งอิทธิพลของการส่งเสริมการขายยา การโฆษณา การขายตรง
และโฆษณาแฝง ปัญหาดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลากหลายทั้งรัฐและ
เอกชน ในและนอกประเทศ ประเทศไทยมีก ารพั ฒ นาระบบยามาอย่างต่ อเนื่ องยาวนาน โดยการพั ฒ นา
นโยบายแห่งชาติด้านยาเพื่อกาหนดเป้าหมายและทิศทางในการทางานร่วมกันของหน่วยราชการ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในการกับปัญหาให้เกิดการพัฒนาระบบยาอย่างต่อเนื่อง ทันกับบริบทและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป สรุปดังนี้
๒๕๒๑ กาเนิด “การสาธารณสุขมูลฐาน”
การแพทย์ แ ผนไทยเป็ น การแพทย์ห ลั ก ของสั งคมไทยตลอดมา จนสมั ย รั ช กาลที่ ๕ ได้ ท รงเปิ ด
โรงพยาบาลศิริราชในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ และจัดตั้งโรงเรีย นราชแพทยาลัย เปิดสอนทั้งการแพทย์แ ผนตะวันตก
และการแพทย์แผนไทย ต่อมาได้ยกเลิกการเรียนวิชาการการแพทย์แผนไทย ในปี พ.ศ.๒๔๕๘ และประกาศใช้
พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ โดยแบ่งการประกอบโรคศิลปะเป็นการแพทย์แผน
ปัจจุบันและการแพทย์แ ผนโบราณ ผู้ที่จะทาการรักษาผู้ป่วยต้องขอรับการขึ้น ทะเบีย นเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะการแพทย์แ ผนโบราณ มี ๔ สาขา คือ เวชกรรม ปรุงยา นวด และหมอตาแย จึงเป็นเหตุให้การแพทย์
แผนไทยไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และหายไปจากระบบการแพทย์ของไทย
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ การแพทย์แ ผนไทยโดยเฉพาะการใช้ยาสมุนไพรได้รับการฟื้นฟูขึ้นจากการตื่นตัว
ของภาคประชาชน แต่ไม่ได้มีการสนับสนุนจากรัฐแต่อย่างใด
องค์ก ารอนามั ย โลกประกาศนโยบายการสาธารณสุ ขมูล ฐาน ใน Alma – Ata Declaration ค.ศ.
1978 (พ.ศ.๒๕๒๑) ซึ่งใน พ.ศ.๒๕๒๓ ประเทศไทยได้ประกาศให้การสาธารณสุขมูลฐานเป็นนโยบายหลัก
ของการสาธารณสุขไทย
๒๕๒๔ ประกาศใช้ “นโยบายแห่งชาติทางด้านยา” เป็นครั้งแรก
กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว) ประกาศใช้
นโยบายแห่งชาติท างด้า นยา พ.ศ.๒๕๒๔ เป็ นครั้งแรกในประเทศไทย มี สาระสาคัญ คือ นโยบายยาหลั ก
แห่งชาติและการพึ่งตนเองด้านยา โดยจัดให้มียาปลอดภัย มีคุณภาพดี ในราคาพอสมควรกระจายอย่างทั่วถึง
โดยเฉพาะยาสาหรับสาธารณสุข มูลฐาน รวมถึงการปรับปรุงวิธีการด้านการจัดหาและการกระจายยา การใช้ย า
อย่างสมเหตุผล ตลอดจนสนับสนุนการผลิตยาภายในประเทศของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ได้มีการจัดทา
บัญชียาหลักแห่งชาติ ฉบับแรกขึ้น โดยมี “ระเบีย บกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการซื้อยาด้วยเงินงบประมาณ
ของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๒๔” เป็นกลไกสาคัญในการนานโยบายแห่งชาติด้าน
ยาและบัญชีย าหลักแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข และเป็นกลไกสาคัญในการ
ตรึงราคายาจากการรวมศูนย์จัดซื้อของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ได้มีการส่งเสริม การใช้ย าอย่างสม
๑

เหตุผ ลหลายประการที่ สาคั ญ คือ การจั ดท าวารสารผู้สั่ งใช้ย า (Prescribers’ Journal) และการจั ดประชุ ม
วิชาการ
ในด้านสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุขมอบให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาค้นคว้าศักยภาพ
ด้านการบาบัดรักษาโรคของยาแผนโบราณ และให้สานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานจัดทา โครงการ
สมุนไพรกับ สาธารณสุขมูลฐาน โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การอนามั ยโลกและองค์การยูนิเซฟ ทาให้
เกิดการตื่นตัวต่อการใช้ย าสมุนไพรอย่างแพร่หลาย จนมีการกาหนดนโยบาย ทิศทาง และมาตรการการ
สนับสนุนสมุนไพรโดยเฉพาะยาอย่างเป็นทางการในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉ บับ ที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๒๙) เป็นต้นมา แผนดังกล่ าวเน้นให้มี (๑) แผนงานพั ฒนายา
แห่งชาติ ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ โครงการผลิตยา โครงการจั ดหากระจายยา โครงการวิจั ย ยาและ
สมุนไพร (๒) แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน การจัดหายาที่จาเป็นสาหรับชาวบ้าน (๓) แผนงานคุ้ม ครองผู้บริโภค
ด้านอาหาร ยา เครื่องสาอาง และวัตถุมีพิษ
๒๕๒๘ ขยายการใช้ “บัญชียาหลักแห่งชาติ” และกาหนด “ราคากลางยา”
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๘ เห็นชอบในหลักการที่จะขยายขอบเขตการใช้บัญชี
ยาหลักแห่ งชาติไปยังหน่วยราชการอื่ นๆ และภาคเอกชน แต่ การถือปฏิ บัติจะต้องค่อ ยเป็ นค่อยไป ใน พ.ศ.
๒๕๒๙ สานักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๒๙ กาหนด
เกี่ย วกับการจัดซื้อยาด้วยเงินงบประมาณของส่วนราชการทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข และกาหนดให้
จัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรมเป็นหลักโดยมีการกาหนดราคากลางยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจัดซื้อยา ซึ่งต่อมาได้พั ฒนาเป็ นระเบีย บสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกาหนดให้
หน่วยงานรัฐทุกแห่งจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติตามราคากลางยา ตามสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่กาหนด
๒๕๓๐ เพิ่ม “ยาหลักฯ สาหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน”
มีก ารจั ดท า “บั ญ ชี ย าหลัก แห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๓๐” เพื่ อปรับ ปรุงให้ บั ญ ชีย าทั นกั บสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนไป โดยผนวกรายการยาหลักสาหรับงานสาธารณสุขมูลฐานเพิ่ม เติมไว้ เพื่อให้บัญชียาหลักมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนสาหรับงานสาธารณสุข ทุกระดับ และจัดทา “คู่มือบัญชียาหลักแห่งชาติ” ต่อมาบัญชีย าหลักฯได้มี
การปรั บ ปรุ ง เป็ น “บั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๓๕” โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของแพทย์ เ ฉพาะทางที่ มี
ประสบการณ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒๕๓๖ นโยบาย “ยาจากสมุนไพร” และ “ใช้ยาอย่างปลอดภัย”
ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ ประกาศใช้ นโยบายแห่ งชาติด้ านยาฉบับ ที่ส อง เมื่ อวัน ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖
กาหนดให้สนับสนุนการศึกษาและวิจัย เพื่อให้ทราบศักยภาพด้านการป้องกัน ส่งเสริม สุขภาพและบาบัดรักษา
ของสมุนไพร ยาสมุนไพร และยาแผนโบราณ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
และมีการปรับปรุง “บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๙” ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบปัญหา
เศรษฐกิจจึงกาหนดนโยบายให้ใช้ยาเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
๒๕๔๒ ริเริ่มจัดทา “บัญชียาจากสมุนไพร” เป็นครั้งแรก
๒

กาหนดขยายกรอบบัญชีย าหลักแห่งชาติให้ทันสมัย เป็นบัญชี ก ข ค ง จ ให้ ครอบคลุม ยาสาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปรับบัญชียาโดยกาหนดเฉพาะชื่อยาและรูปแบบยา ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็น “บัญชี
ยาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗” และ“บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙” และ “เภสัชตารับโรงพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๙” และริเริ่มจัดทาบัญชีย าจากสมุนไพรในบัญชีย าหลักแห่งชาติเป็นครั้งแรกคือ “บัญชียาจาก
สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๔๒” ซึ่งประกอบด้วยยาจากสมุนไพรทั้งยาตารับดั้งเดิมและยาที่มีการพัฒนาเข้าในบัญชีย า
หลักแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านยา และสนับสนุนการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น และ
เพื่อยกระดับมาตรฐานของยาจากสมุนไพรไทย ควบคู่กับการช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อไป และ
ต่อมาปรับปรุงเป็น “บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.๒๕๔๙”
๒๕๕๑ มุ่งนโยบายเพื่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วยและความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบยา
มีการปรับปรุง “บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑” ให้ทันสมัย และปรับบัญชีย า จ เป็นบัญชี จ(๑)
และบัญชี จ(๒) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีความจาเป็นเฉพาะที่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยมีกลไกกลางกากับดูแลการใช้ย า
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีปรับปรุงบัญชีย าจากสมุนไพรโดยมุ่ งสร้างเสริม ระบบการใช้ย าจากสมุนไพรอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยให้คู่ขนานกับการแพทย์แ ผนปัจจุบันในระบบบริการ
สาธารณสุข และส่งเสริม การผลิ ตยาจากสมุน ไพรในโรงพยาบาล ส่ งผลให้ มีย าในบั ญ ชีเพิ่ม มากขึ้น เป็ น ๗๑
รายการ (จากเดิม ๑๙ รายการ) และมีการจัดทาเภสัชตารับโรงพยาบาลของยาจากสมุนไพรขึ้นเป็นครั้งแรก
การพัฒนาระบบยาที่ผ่านมามักประสบปัญหาความไม่ต่อเนื่อง เช่น ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ การปรับเปลี่ย น
คณะรัฐ มนตรี ท าให้ ค ณะกรรมการแห่ งชาติ ด้ านยาหมดวาระ ส่ ง ผลให้ ก ารจั ด ท าบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ งชาติ
หยุดชะงักเป็น เวลาหลายเดือน เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุ ขจึงเสนอให้แ ก้ไขปั ญหาความไม่ต่อเนื่องของ
คณะกรรมการและจัดตั้งสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ ขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อประสานเชื่อมโยงใน
ภาพรวม รัฐบาลจึงได้ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๑ เพื่ อให้ค ณะกรรมการพัฒ นาระบบยาแห่งชาติ เป็ นองค์ กรหลั กในการกากับ ดูแ ล และขับ เคลื่อ น
นโยบายแห่งชาติด้านยาและพัฒนาระบบยา แทนคณะกรรมการแห่งชาติด้า นยาที่แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาปฏิบัติหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ และให้
จัดสรรอัตรากาลังเดิมในการดาเนินงาน
นอกจากนั้ น กฎกระทรวง แบ่ ง ส่ วนราชการส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งตราขึ้นใหม่ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ใ ห้ เอื้อต่อการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ไว้ใ นข้อ ๒(๘) ว่า สานักงานฯ มีอานาจหน้าที่ “ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีม อบหมาย” และในข้อ ๑๔(๓)
ระบุ อานาจหน้าที่สานักยาว่ามี อานาจหน้าที่ “สนั บสนุนข้อมูลองค์ความรู้ในการก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบยาและนโยบายแห่งชาติด้านยา รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบยาตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด” ส่งผลให้
๓

การพัฒนาระบบยาและนโยบายแห่งชาติด้านยาเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสานักยา สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา อย่างเป็นทางการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการตราพระราชบัญญั ติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อวางกรอบและ
แนวทางในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แ ละการดาเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ และบัญญัติให้มีการ
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ ๑ ได้มีมติรับรองยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้า
ของประชากรไทย ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๒ และมอบหมาย
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นกลไกหลักในการจัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ฯ
แบบมีส่วนร่วม แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ยังไม่มีคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ สานักงาน
คณะกรรมการสุข ภาพแห่งชาติ จึงมีคาสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการยกร่างแผนปฏิบัติการจน
เสร็จสิ้นแล้วเสนอไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีม ติเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๒ เรื่อง ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม: เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผู้ป่วย
และการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลัก
ของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แ ผนปัจจุบัน โดยมอบหมายคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจัดตั้ง
คณะทางานเพื่อพัฒนาเกณฑ์จริย ธรรมว่าด้วยการส่งเสริม การขายยาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และปรับปรุงยา
ไทยและยาจากสมุนไพรเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ
๒๕๕๔ นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
เพื่อให้มีการพัฒนาระบบยาในภาพรวม คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่
๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ มีม ติเห็นชอบต่อร่างนโยบายและยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาระบบยา
แห่ งชาติ เพื่ อ เสนอคณะรั ฐมนตรี ให้ ความเห็ นชอบ แทนนโยบายแห่งชาติด้ านยา พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยผนวก
ยุท ธศาสตร์ต ามมติส มั ชชาสุข ภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ข้างต้น เข้ าไว้ ในยุ ทธศาสตร์ ฯ ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบต่อนโยบายแห่งชาติด้านยา และแผนยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติที่เสนอ และมอบหมายคณะกรรมการฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการกาหนดแผนงาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลไกติดตามประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐที่กาหนดไว้ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ย่อย ๆ

๔

