(ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ (ภายใน ๒๐ ปี)
ประชาชนเข้าถึงยาจาเป็นที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ใช้ยาสมเหตุผล ประเทศมีความมั่นคงด้านยา อย่างยั่งยืน
พันธกิจ (ภายใน ๕ ปี)
๑. พัฒนาระบบควบคุมกากับยาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพเป็นสากลบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒. ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศเพื่อความมั่นคงทางยา และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับ
สากล
๓. สร้างระบบและกลไกดูแลราคายาให้เป็นธรรมเพื่อการเข้าถึงยาและความมั่นคงทางยา
๔. สร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาล และชุมชน รวมทั้งภาคเกษตรกรรม
๕. สร้างเสริมระบบยาให้มียาจาเป็นในปริมาณที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน
๖. สร้างมาตรการส่งเสริมสมดุลระหว่างการเข้าถึงยากับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ป้องกันและลดผลกระทบ
จากความตกลงการค้าระหว่างประเทศ
๗. สร้างเสริมกลไกให้เกิดการนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์
๑. ระบบควบคุมยามีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ผู้บริโภคปลอดภัย เพื่อประกันคุณภาพมาตรฐานผ่านผู้ผลิตและ
องค์กรควบคุมยาที่มีประสิทธิภาพ
๒. ประเทศมีความมั่นคงด้านยา สามารถผลิตและจัดหายาจาเป็นไว้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ทันท่วงที ไม่มีปัญหาขาด
แคลน ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน
๓. ราคายาในประเทศมีความสอดคล้องกับค่าครองชีพและความสามารถในการจ่ายของประชาชนและภาครัฐ
๔. ประชาชนเข้าถึงยาจาเป็นที่มีคุณภาพอย่างสมเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาภาระโรคที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาระบบควบคุมยาให้มีประสิทธิภาพระดับสากล
๒. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา สมุนไพร และชีววัตถุเพื่อความมั่นคงทางยาและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
๓. พัฒนาระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยาจาเป็นของประชาชน
๔. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๕. สร้างเสริมกลไกการประสานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

๑

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ (Strategic KPIs)
ฆะพฟะ
ระบบควบคุมยามีประสิทธิภาพผ่านการประเมินจากองค์การอนามัยโลก
Effective national regulatory authority
มีระบบควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาทีม่ ีประสิทธิภาพ
Effective medicine cost containment system
มีฐานข้อมูลด้านยาแห่งชาติ– เข้าถึงง่าย เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
Established national drug information database for public and health professional access, update, valid, and reliable
สานักนโยบายแห่งชาติด้านยามีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
Effective national drug policy coordinating body
อุตสาหกรรมในประเทศมีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและผลิตยาที่สาคัญ ต่อความมั่นคงทางยาของประเทศและ
การส่งออก
Effective local production and innovation for national security and exportation

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
(Strategic KPI)
๑. ระบบควบคุมยาผ่านการประเมิน
ภายใน ๕ ปี หน่วยงานที่
ศักยภาพองค์กรจากองค์การอนามัย เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมยา
โลก
ผ่านการประเมินศักยภาพ
Effective national regulatory องค์กรจากองค์การอนามัย
โลก
authority
๒. มีระบบควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาที่มี ภายใน ๕ ปี ค่าใช้จ่ายด้านยา
1
ลดลงอย่างน้อย ๒๐,๐๐๐
ประสิทธิภาพ
ล้านบาท จากยาที่มีมูลค่าสูง
Effective medicine cost
containment system

เงื่อนไข
เจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งผูบ้ ริหารระดับสูง
ระดับกลางและเจ้าหน้าทีส่ านักยาที่มีเป้าหมาย
ร่วมกันให้ผ่านการตรวจประเมินจากองค์การ
อนามัยโลก
เจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐบาล กรรมการพัฒนา
ระบบยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ ผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง ดังนี้
๑. การดูแลราคายาที่ติดสิทธิบัตรที่มีมูลค่าสูง
๒. การแก้ไข พรบ.ยา ให้แจ้งข้อมูลสิทธิบัตรใน
ทะเบียนยา
๓. ป้องกันการจดสิทธิบัตรยาที่ไม่มีความใหม่
๔. การจัดซื้อยารวมที่มีประสิทธิภาพ
๕. นโยบายราคายาที่เหมาะสมในการจัดซื้อยา
ที่ผลิตในประเทศ
๖. นโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
โรงพยาบาลและชุมชน

1

มาตรการที่สาคัญ ในการควบคุมค่า ใช้จ่ ายด้า นยาที่มีป ระสิทธิภ าพ เช่น (๑) การจั ดซื้อ ยารวม (pool procurement) (๒) การประกันคุณภาพยา
(prequalified list) (๓) การผลิต/นาเข้ายา เพื่อทดแทนยาต้นแบบ (๔) การกาหนดราคากลางในการจัดซื้อยาผูกขาด (๕) การส่งเสริมการจัดซื้อยาที่ผลิตใน
ประเทศเพื่อทดแทนยาต้นแบบที่มีมูลค่าสูง (๖) การลดจานวนรายการยาที่ไม่มีประสิทธิภาพ/อาจไม่ปลอดภัยในโรงพยาบาล

๒

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
(Strategic KPI)
๓. มีฐานข้อมูลด้านยาแห่งชาติ–
เข้าถึงง่าย เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ
Established national drug
information database for
public and health professional
- access, update, valid, and
reliable
๔. มีหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
Effective national drug policy
body
๕. อุตสาหกรรมในประเทศมีศักยภาพ
ในการวิจัยพัฒนาและผลิตยาที่มี
ความสาคัญ ต่อความมั่นคงและ
การส่งออก
Effective local production and
innovation for national security
and exportation

2
3

ค่าเป้าหมาย

เงื่อนไข

ภายใน ๕ ปี มีฐานข้อมูลด้าน
ยาที่เข้าถึงง่าย เป็นปัจจุบนั
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครอบคลุม
ข้อมูลสาหรับประชาชน
บุคลากรทางการแพทย์
ผู้ประกอบการ หน่วยงาน
2
กากับดูแล และผู้จัดซื้อยา

เจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐบาล กรรมการพัฒนา
ระบบยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
ผู้บริหารระดับสูง

มี การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานระดั บ
กองตามกฎกระทรวงแบ่ ง
ส่ ว นราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ การ
พั ฒ นาระบบยาแห่ ง ชาติ
โดยตรง
จานวนรายการยา
กลุ่ ม เป้ า หมาย 3 ที่ ส ามารถ
ผลิ ต และจ าหน่ า ยได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องในประเทศอย่างน้อย
ปีละ ๑๐ รายการ

เจตนารมณ์ร่วมกันของผู้บริหารระดับสูง

เจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐบาล กรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ รัฐมนตรีของกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
๑. การแก้ไข พรบ.ยา ให้แจ้งข้อมูลสิทธิบัตรใน
ทะเบียนยา
๒. การป้องกันการจดสิทธิบัตรยาทีไ่ ม่มีความ
ใหม่ และขั้นตอนการประดิษฐ์ทสี่ ูงขึ้น
๓. ข้อมูลสิทธิบัตรของยากลุ่มเป้าหมาย
๔. นโยบายราคายาและนโยบายการจัดซื้อยา
ที่เหมาะสมในการสร้างความมัน่ คงด้านยา
และวัคซีน
๕. ระบบการขึ้นทะเบียนยาวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัตไิ ด้
๖. นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทีเ่ หมาะสม
๗. พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบตั ิการสัตว์ทดลอง
OECD GLP

ข้อมูลด้านยาที่สาคัญ ได้แก่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา ข้อมูลสิทธิบัตรยา และข้อมูลราคายา
เกณฑ์การลาดับความสาคัญรายการยากลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์เป้าหมายทัง้ ยาเคมี ยาชีววัตถุ และสมุนไพร มีดังนี้
๑. เป็นยาที่มีมูลค่าสูง (มูลค่านาเข้าสูง/มูลค่ารวมสูง) หรือ
๒. เป็นยาจาเป็นที่มีความมั่นคงด้านยาต่า (ผลิตเองไม่ได้หรือได้น้อยมาก/ยาที่มีแนวโน้มขาดแคลน) หรือ
๓. เป็นยาจาเป็นที่มีความสาคัญแต่มีผลกระทบต่องบประมาณสูง หรือ
๔. เป็นยาที่สร้างเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการจ้างงาน การพัฒนาคน และสนับสนุนอุตสาหกรรมผู้ค้าที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นยาที่ผลิตเพื่ อการ
ส่งออก หรือ
๕. เป็นยาที่วจิ ัยพัฒนาในประเทศหรืออยู่ในแผนวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตในประเทศ หรือ
๖. เป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรที่วจิ ัยพัฒนายาในประเทศและมีศักยภาพในการพัฒนาสูตรตารับยา

๓

กลวิธี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบควบคุมยาให้มีประสิทธิภาพระดับสากล
กลวิธี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. ปฏิ รูป ระบบงาน โครงสร้า ง สานักงานคณะกรรมการอาหาร ๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และการบริหารจัดการ ในการขึ้น และยา
๒. ศู น ย์ วิ ช าการเฝ้ า ระวั ง และพั ฒ นาระบบยา
ทะเบี ย นและทบทวนทะเบี ย น
(กพย.)
ตารับยาให้มีประสิทธิภาพ
๓. ภาคเอกชน เช่น สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิต
ยาแผนปัจจุบัน, สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร และ
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
๒. ประกั น คุ ณ ภาพยาในการ สานักงานคณะกรรมการอาหาร ๑. กร ะท ร วง ส าธ า รณ สุ ข เช่ น ส า นั กง า น
จัดซื้อ จัด หาและขนส่งยาตลอด และยา
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ส า นั ก ง า น
ห่วงโซ่อุปทาน
สาธารณสุขจังหวัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เช่ น กลุ่ ม สถาบั น
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
๓. ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
สานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง
๔. สมาคม/ชมรมวิชาชีพที่เกี่ย วข้อง เช่น ชมรม
เภสั ช กรรมโรงพยาบาลชุ ม ชน สมาคมเภสั ช
กรรมโรงพยาบาล
๕. สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการ เช่น สมาคมร้าน
ขายยาแห่ ง ประเทศไทย
สมาคมไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมผู้ผลิต
ยาสมุนไพร สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
๖. องค์การเภสัชกรรม
๓. พัฒนาระบบการควบคุมการ สานักงานคณะกรรมการอาหาร ๑. กร ะท ร วง ส าธ า รณ สุ ข เช่ น ส า นั กง า น
กระจายยา
และยา
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กรมสนั บ สนุ น
บริการสุ ขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวั ด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒. กระทรวงพาณิชย์
๓. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เช่ น กลุ่ ม สถาบั น
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
๔. ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ
สานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง
๕. สมาคม/ชมรมวิชาชีพที่เกี่ย วข้อง เช่น ชมรม
เภสั ช กรรมโรงพยาบาลชุ ม ชน สมาคมเภสั ช
กรรมโรงพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
๖. สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการ เช่น สมาคมร้าน
ขายยาแห่งประเทศไทย
๗. องค์การเภสัชกรรม

๔

กลวิธี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔. พั ฒ นาระบบการควบคุ ม สานักงานคณะกรรมการอาหาร
โฆษณาและส่งเสริมการขายยา และยา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข เช่น สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สานักงาน กสทช.)
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.)
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
(กพย.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา สมุนไพร และชีววัตถุเพื่อความมั่นคงทางยาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลวิธี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. สนั บ สนุ น การผลิ ต ยาใน ๑. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ ๑. กร ะท ร วง ส าธ า รณ สุ ข เช่ น ส า นั กง า น
ประเทศของภาครัฐ และเอกชน
สานักงานเศรษฐกิจ
คณะกรรมการอาหารและยา
เพื่อความมั่นคงทางยา และเพิ่ม
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริม
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กรมพั ฒ นา
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
อุตสาหกรรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในประชาคมเศรษฐกิจ โลกและ ๒. สานักงานคณะกรรมการ
๒. กระทรวงพาณิชย์
อาเซียน
ส่งเสริมการลงทุน
๓. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
๕. ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
สานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง
๖. สมาคม/ชมรมผู้ ป ระกอบการ เช่ น สภา
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย สมาคมไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมผู้ผลิต
ยาสมุนไพร
๗. สภากาชาดไทย
๘. โรงงานเภสัชกรรมทหาร
๙. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๑๐. องค์การเภสัชกรรม
๒. กาหนดให้ทะเบียนตารับยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร ๑. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
แ ผ น ปั จ จุ บั น ต้ อ ง ผ ลิ ต ต า ม และยา
๒. สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมาย
มาตรฐาน GMP PIC/s
ผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
๓. พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน สานักงานคณะกรรมการอาหาร ๑. ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข เ ช่ น
ตารับ ยาที่มี การวิ จัย พัฒ นาและ และยา
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กรมพั ฒ นา
ผลิตในประเทศ เพื่อความมั่นคง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ทางยาและการส่ ง ออก รวมทั้ ง
๒. กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยที่
ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ใน
เกี่ยวข้อง
ประเทศ
๓. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(TCELS)

๕

กลวิธี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔.
๕.

๖.
๔. สร้างการมีส่วนร่วมของทุก ๑. หน่วยงานในเครือข่ายองค์กร ๑.
ภาคส่วนในการวางแผนวิจัยและ
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ เช่น
พัฒนาการผลิตยาของประเทศให้
สานักงานคณะกรรมการวิจัย ๒.
มีประสิทธิ ภาพเพื่อให้เกิดความ
แห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบ
มั่นคงทางยา
สาธารณสุข
๓.
๒. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
๕. สนั บ สนุ น โครงสร้า งพื้ น ฐาน ๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
ของการวิจัยและพัฒนายา และ
เทคโนโลยี ได้แก่ สานักงาน
สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากร
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
ใ ห้ พ ร้ อ ม ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
เทคโนโลยีแห่งชาติ
อุตสาหกรรมยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์
๒. สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๓. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
๖. สร้า งระบบและกลไกในการ ๑. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
นาผลงานวิจัยมาต่อยอดเพื่อให้
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
๒. สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
๓. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการ เช่น สมาคมไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนั สมาคมผู้ผลิต
ยาสมุนไพร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กร ะท ร วง ส าธ า รณ สุ ข เช่ น ส า นั กง า น
คณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ
สมาคม/ชมรมผู้ ป ระกอบการ เช่ น สภา
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย สมาคมไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมผู้ผลิต
ยาสมุนไพร
องค์การเภสัชกรรม
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข เ ช่ น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงอุ ต สาหกรรม เช่ น ส านั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สภากาชาดไทย
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพ
องค์การเภสัชกรรม

๑. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๓. สมาคม/ชมรมผู้ ป ระกอบการ เช่ น สภา
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย สมาคมไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมผู้ผลิต
ยาสมุนไพร
๔. ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์
(TCELS)
๕. สถาบั น วิจั ยวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่ง
ประเทศไทย

๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยาจาเป็นของประชาชน
กลวิธี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. สร้างเสริมระบบและกลไกใน กรมการค้าภายใน กระทรวง
๑. กระทรวงสาธารณสุข เช่น สานักงาน
การดูแลราคายาให้เหมาะสมและ พาณิชย์
คณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุน
เป็นธรรม
บริการสุขภาพ
๒. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง
๓. สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการ เช่น สมาคมไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนั สมาคม
ผู้ผลิตยาสมุนไพร สมาคมผู้วิจยั และผลิตเภสัช
ภัณฑ์
๒. สร้างเสริมความเข้มแข็งภาค สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ ๑. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประชาชนเพื่อการเข้าถึงยา
แห่งชาติ
๒. สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๓. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
๔. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
๕. กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย ๑๗ เครือข่าย
๓. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ๑. สานักงานคณะกรรมการ
๑. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
กฎหมายเพื่อให้เกิดการเข้าถึงยา
อาหารและยา
๒. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น
เช่ น พรบ.สิ ท ธิ บั ต ร กฎหมาย ๒. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ควบคุ ม ราคาสิ น ค้ า และบริ ก าร
กระทรวงพาณิชย์
ประเทศ (IHPP)
กฎหมายแข่ ง ขั น ทางการค้ า ๓. กรมการค้าภายใน กระทรวง
กฎหมายหรื อ ข้ อ ตกลงระหว่ า ง
พาณิชย์
ประเทศ
๔. พั ฒ นากลไกให้ มี ย าจ าเป็ น ๑. สานักงานคณะกรรมการ
๑. กระทรวงสาธารณสุ ข เช่ น
ส านั ก งาน
และแก้ไ ขปั ญ หาการขาดแคลน
อาหารและยา
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข
ยาทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน
๒. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(องค์การมหาชน)
๒. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง
๓. สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๔. สภากาชาดไทย
๕. โรงงานเภสัชกรรมทหาร
๖. องค์การเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
กลวิธี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. พัฒนาระบบคุณภาพเพื่อการ ๑. กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ๑. ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลตั้งแต่การ
สานักงานปลัดกระทรวง
สานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง
คัดเลือก จัดหา สั่งใช้ จนถึงการ
สาธารณสุข สานักงาน
๒. หน่วยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
ใช้ยา ของสถานพยาบาล และ
คณะกรรมการอาหารและยา ๓. สภาวิชาชีพ
ชุมชน รวมทั้งภาคเกษตรกรรม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๔. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ ผ ลิ ต
บุคลากรทางการแพทย์

๗

กลวิธี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒. สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์กร
มหาชน)
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรม
ประมง กรมวิชาการเกษตร
๒. พัฒนาการศึกษาและการให้ ๑. กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
ความรู้ต่อเนื่องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานปลัดกระทรวง
กับการใช้ยา และประชาชน
ศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๒. สภาวิชาชีพ
๓. สร้างความเข้มแข็งของภาค
๑. สานักงานสนับสนุนการสร้าง
ประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสม
เสริมสุขภาพ
เหตุผล
๒. สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
๓. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๔. ส่งเสริมการปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยาและการติดตาม
ประเมินผล

๑. สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
๒. สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. สถานพยาบาล
๖. สมาคมผู้ผลิต/น าเข้า/จาหน่า ยยาหรือ เภสั ช
เคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป

๑.
๒.
๓.
๔.

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
๕. ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
๖. สมาคมผู้ค้าปลีก/ค้าส่ง
๑.
๒.
๓.
๔.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๔.

สถาบันการศึกษาทุกระดับ
องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สภาวิชาชีพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กร
มหาชน)
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทีผ่ ลิต
บุคลากรทางการแพทย์
สภาวิชาชีพ สถานพยาบาล
สมาคมผูป้ ระกอบการด้านยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างเสริมกลไกการประสานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
กลวิธี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดตั้งหน่วยงานระดับกอง/สานัก สานักงานคณะกรรมการอาหาร สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ที่มี และยา
พันธกิจตามกฎหมายในการจัดทา
นโยบาย ขับเคลื่อน และติดตาม
ประเมิน ผลแผนยุ ทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ

๘

คาจากัดความ
ยา หมายถึง ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ดังนั้น ยาในที่นี้หมายรวมถึงยาสาหรับมนุษย์และสาหรับสัตว์ ครอบคลุมยาสาเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
ยาเคมี ยาชีววัตถุ ยาสมุนไพร วัคซีน เป็นต้น
ยาจาเป็น หมายถึง ยาที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
๑. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือ
๒. ยาที่มีปัญหาขาดแคลน โดยยาดังกล่าวมีข้อมูลอันเชื่อได้ว่าเป็นยาที่มีประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพที่ยังไม่มีวิธีการอื่น ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสุ ขภาพ หรือ มีความเหมาะสมหรือมีประโยชน์ ในการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพมากกว่าวิธีการอื่น ทั้งนี้การขาดแคลน หมายถึง สถานการณ์ดังต่อไปนี้
ก. ไม่มียาในประเทศไทย หรือ
ข. มียาในประเทศไทยแต่ไม่มียาให้ใช้อย่างทันท่วงทีอยู่เป็นประจา หรือ
ค. มียาในประเทศไทยแต่ไม่มียาให้ใช้อย่างต่อเนื่องอยู่เป็นประจา
คุณภาพ หมายถึง ยามีคุณภาพ (quality) ประสิทธิภาพ (efficacy) และความปลอดภัย (safety)
อย่างยั่งยืน หมายถึง ยามีค่าใช้จ่ายอยู่ในวิสัยที่ประเทศ รัฐบาล และครัวเรือนสามารถใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพได้ใน
ระยะยาว
ใช้ยาสมเหตุผล หมายถึง การใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้ เป็นยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนด้วยหลักฐานที่เชื่อถือ
ได้ ให้ ป ระโยชน์ ท างคลิ นิ ก เหนื อ กว่ า ความเสี่ ย งจากการใช้ ย าอย่ า งชั ด เจน มี ร าคาเหมาะสม คุ้ ม ค่ า ตามหลั ก
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ไม่เป็นการใช้ยาอย่างซ้าซ้อน คานึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียายังผล
อย่างเป็นขั้นตอนตามแนวทางการพิจารณาการใช้ยา โดยใช้ยาในขนาดที่พอเหมาะกับผู้ป่วยในแต่ ละกรณี ด้วยวิธีการ
ให้ยาและความถี่ในการให้ยาที่ถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้ป่วยให้การยอมรับและ
สามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง กองทุนในระบบประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการสามารถให้
เบิกจ่ายค่ายานั้นได้อย่างยั่งยืน เป็นการใช้ยาที่ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนสามารถใช้ยานั้นได้อย่างเท่าเทียมกัน
และไม่ถูกปฏิเสธยาที่สมควรได้รับ
มั่นคงด้านยา หมายถึง อุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศมีศักยภาพ แข่งขันในระดับสากลได้ และประชากรไทยมียา
จาเป็นเพียงพอกับความต้องการ (availability) มีเสถียรภาพ (stability) สามารถเข้าถึงได้ (accessibility) สอดคล้อง
กับความสามารถในการจ่าย(affordability)
ยาที่มีการผูกขาด หมายถึง ยาที่อยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันน้อยราย (oligopoly) หรือรายเดียว (monopoly) ทาให้
ผู้ประกอบการมีอานาจเหนือตลาด (market power) หรือเป็นผู้กาหนดราคา (price maker) ซึ่งตรงกันข้ามกับยาที่
อยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ (perfectly competitive market) ซึ่งตลาดจะเป็นผู้กาหนดราคาและผู้ผลิตเป็น
ผู้รับราคา (price taker)
GMP PIC/s หมายถึง มาตรฐานการผลิ ตยาที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกาหนด (ประกาศฉบับปัจ จุบัน คือ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน
และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ งการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙)

๙

