สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๓.๒

หลัก ๑ / ๒ / ๑
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย
เปาหมาย
๑. ประเทศมียาจำเปนสำหรับใชอยางทั่วถึง ใชทันการณ และสามารถพึ่งตนเองไดในระดับหนึ่ง เมื่อเกิด
สงครามหรือวิกฤตการณตาง ๆ และเพื่อประโยชนสาธารณะ
๒. ประชาชนมีสุขภาวะ สามารถพึ่งพาตนเองในการรักษาพยาบาล เนนการสรางเสริมสุขภาพ การใช
ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก
ยุทธศาสตร
๑. ยุทธศาสตรประสานความรวมมือเครือขายเพื่อการเขาถึงการรักษา
๒. ยุทธศาสตรสนับสนุนกลุมผูปวยใหมีสวนรวมดูแลและสรางเสริมสุขภาพ
๓. ยุทธศาสตรสงเสริมราคายาในประเทศที่สอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ
๕. ยุทธศาสตรการใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรคจากขอกำหนดทางกฎหมาย
๖. ยุทธศาสตรการใชยาอยางเหมาะสม
๗. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนายาใหม
๑. ยุทธศาสตรประสานความรวมมือเครือขายเพื่อการเขาถึงการรักษา
ภาคีเครือขาย (บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ และผูปวย/ผูใชยา) รวมกันพัฒนาระบบและกลไกและ
กระบวนการ ดังนี้
๑.๑ ภาคีเครือขายรวมกันพัฒนาระบบและกลไกในการใชยาที่เหมาะสม
๑.๒ ภาคีเครือขายรวมกันพัฒนาระบบและกลไกการบริหารระบบยาอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ภาคีเครือขายรวมกันผลักดันนโยบายและปรับปรุงกฎหมายที่สงผลตอการเขาถึงยา
๑.๔ ภาคีเครือขายรวมกันพัฒนาระบบและกลไกในการผลักดันเชื่อมประสานหนวยบริการยาที่ไดมาตรฐาน
ลงสูระดับชุมชน
๑.๕ ภาคีเครือขายรวมกันพัฒนาระบบและกลไกในการเขาถึงยาที่มีคุณภาพอยางยั่งยืนในระยะยาว
๒. ยุทธศาสตรสนับสนุนกลุมผูปวยใหมีสวนรวมดูแลและสรางเสริมสุขภาพ
๒.๑ ภาครัฐตองสนับสนุนการรวมตัวของกลุมผูปวย โดยเฉพาะโรคที่ตองเสียคาใชจายสูงและเปนปญหา
สาธารณสุขของประเทศ เพื่อใหมีพลังผลักดันขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ในดานการเขาถึงบริการและ
การเขาถึงยา
๒.๒ ภาครัฐตองสนับสนุนการรวมกลุมในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพของกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง
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๒๑

๓. ยุทธศาสตรสงเสริมราคายาในประเทศที่สอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน
๓.๑ ใหมีการควบคุมราคายาอยางสมเหตุสมผล และมีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะยาที่
ติดสิทธิบัตร และยาที่ผูกขาดตลาดโดยเจาของรายเดียวหรือนอยราย
๓.๒ ใชขอยืดหยุนของขอตกลงทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาที่มีอยูใน พ.ร.บ. สิทธิบัตร เพื่อแก
ปญหาการเขาถึงยาอยางมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล เชน มาตรการการใชสิทธิโดยรัฐเปนตน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ใหสามารถพึ่งตนเองไดในระดับหนึ่งเมื่อเกิดสงคราม
หรือวิกฤตการณตาง ๆ โดย
๔.๑ สงเสริมใหมีการผลิตยาจำเปนในการแกปญหาสุขภาพ เพื่อทดแทนการนำเขาและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาสูตรตำรับยาที่จำเปน
๔.๒ กรณีที่มีปญหาดานสิทธิบัตรรัฐตองมีมาตรการชวยเหลือตาง ๆ เชน ประสานใหเกิดการใหใชสิทธิโดย
สมัครใจ ดวยการกำหนดคาตอบแทนการใชสิทธิที่เหมาะสม และใหการสนับสนุนดวยมาตรการภาษีและมาตรการ
การตลาด เปนตน
๔.๓ สงเสริมใหอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญ ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับของยาที่กำลังจะหมดสิทธิบัตร
และใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดำเนินการขึ้นทะเบียนตำรับยา
๔.๔ สงเสริมการจัดตั้งศูนยวิจัยทางคลินิก และศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาที่ไดมาตรฐาน
๔.๕ รัฐสนับสนุนใหเกิดกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ
๔.๖ พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาและทบทวนทะเบียนตำรับยาใหมีประสิทธิภาพ
๔.๗ กรณีการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหมตองมีขอมูลประกอบดังตอไปนี้
๑) สถานะสิทธิบัตรของยาใหม ในการขึ้นทะเบียน
๒) ขอมูลตนทุนและความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรสุขภาพ
๓) ขอมูลโครงสรางราคายา
๔.๘ สงเสริมความรวมมือของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค เพื่อทำใหตลาดยามีขนาดใหญคุมคากับการ
ลงทุน โดยเฉพาะยากำพรา ควบคูไปกับการกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมและการคุมครองผูบริ
๔.๙ จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสูตรยาแหงชาติ เพื่อ เป นหนวยงานหลักในการแกปญหา และพัฒนา
อุตสาหกรรมยา
๔.๑๐ รัฐบาลสงเสริมการลงทุน ในอุ ตสาหกรรมการผลิ ตยาในประเทศทั้ งแผนป จ จุบั น และแผนไทย
ในระดับชาติ
๕. ยุทธศาสตรการใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรคจากขอกำหนดทางกฎหมาย เพื่อมิใหเปนอุปสรรคในการ
เขาถึงยา
๕.๑ ขอตกลงเขตการคาเสรี ตองไมผกู พันประเทศเกินไปกวา ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ที่เกี่ยวกับการคา
๕.๒ ใชเกณฑการจดสิทธิบตั รผลิตภัณฑยาขององคการอนามัยโลก เปนแนวทางพิจารณาเทคโนโลยีที่สมควร
ไดรับสิทธิบัตร
๒๒
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๕.๓ จัดทำฐานขอมูลสิทธิบัตรยาที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสามารถสืบคนไดงาย รวดเร็ว และ
ครบถวน
๕.๔ เสนอใหมีการแกไข พ.ร.บ.สิทธิบัตร เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ตามเจตนารมณของกฎหมาย ใน
ประเด็นสำคัญ คือ
๑) กำหนดรายละเอียดของขัน้ ตอนการประดิษฐทสี่ งู ขึน้ เพือ่ ปองกันการยื่นคำขอสิทธิบัตรที่ไมสามารถ
นับเปนขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงขอถือสิทธิไปเพียงเล็กนอย
๒) ตั้ง “คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทำหนาที่พิจารณา วินิจฉัย
และดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ
๕.๕ ใหยกเลิกภาษีการนำเขายาเฉพาะยาชวยชีวิต (Life Saving Drug) ในบัญชียาหลักแหงชาติและตัวยา
สำคัญออกฤทธิ์ (Active Pharmaceutical Ingredient, API) ที่นำมาผลิตยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ
๖. ยุทธศาสตรการใชยาอยางเหมาะสม
๖.๑ ปรับปรุงบัญชียาหลักแหงชาติใหทันสมัย
๖.๒ กำหนดใหสถานพยาบาลใชบัญชียาหลักแหงชาติอยางจริงจังและมีการสั่งใชยาอยางเหมาะสม
๖.๓ สงเสริมการใชชื่อสามัญทางยาในทุกระดับ
๑) กำหนดขนาดของตัวอักษรชื่อสามัญทางยาใหเทากับชื่อการคาบนฉลากและเอกสารกำกับยา
๒) การเรียนการสอนบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาเนนการใชยาตามชื่อสามัญทางยา
๓) ใหระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการขาราชการ ใชบัญชี
รายการยาเดียวกันในสถานบริการเดียวกัน และยาทีม่ สี ารออกฤทธิต์ วั เดียวกันใหเลือกใชรายการเดียวตามการประเมิน
cost-effectiveness และ อาการไมพงึ ประสงคจากยา โดยจัดใหมกี ลไกการติดตามประเมินคุณภาพอยางสม่ำเสมอ
และตอเนื่อง
๔) กำหนดใหบุคลากรสาธารณสุขใชยาชื่อสามัญและแจงใหผูบริโภคทราบชื่อสามัญทางยา
๖.๔ มีกลไกการสงเสริมการพึง่ พาตนเองของประชาชนและชุมชนในการรักษาพยาบาล เนนการสรางเสริมสุข
ภาพ การใชภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก
๖.๕ สงเสริมและพัฒนาใหมรี ะบบเฝาระวังความปลอดภัยและคุณภาพยาอยางมีประสิทธิภาพและทันการณ
๗. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนายาใหม
๗.๑ มีสวนรวมเชิงรุกกับ คณะทำงานรวมระหวางรัฐบาลเกีย่ วกับการสาธารณสุข นวัตกรรม และ ทรัพยสิน
ทางป ญ ญาในการวางแผนเพื่ อ ผลั ก ดั น ให มี ก ารวิ จั ย ยาใหม ส ำหรั บ โรคที่ เ ป น ป ญ หาสาธารณสุ ข ของประเทศ
ดอยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา
๗.๒ สงเสริมทางเลือกใหมในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาใหมและสูตรตำรับยาใหมนอกเหนือจาก
ระบบสิทธิบัตร (เชน การจัดการรวมของสิทธิบัตรตอเนื่อง กองทุนรางวัลงานวิจัย สัญญาลวงหนาทางการตลาด
เพื่อการวิจัยและพัฒนา
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แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ เครือขายเภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ หนวยปฏิบัติ
การวิจัยเภสัชศาสตรสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะ, ยุทธศาสตรเพื่อการเขาถึงยาของภาค
ประชาสังคม, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๐
กระทรวงสาธารณสุข, นโยบายแหงชาติทางดานยา พ.ศ. ๒๕๒๔
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดซื้อยาดวยเงินงบประมาณของหนวยราชการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๔
กระทรวงสาธารณสุข, นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกาศคณะกรรมการแขงขันทางการคา เรือ่ ง กำหนดหลักเกณฑการเปนผูป ระกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจ
เหนือตลาด, พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยสินคาและบริการ เรื่อง กำหนดราคาสินคาและบริการควบคุม
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