ภาคผนวก แนบมติ ๑.๒
ยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย
• เปาหมาย
๑. ประเทศมียาจำเปนสำหรับใชอยางทั่วถึง ใชทันการณ และสามารถพึ่งตนเองได และเพื่อประโยชน
สาธารณะ
๒. ประชาชนมีสุขภาวะ สามารถพึ่งพาตนเองในการรักษาพยาบาล เนนการสรางเสริมสุขภาพ การใช
ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก
• ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๗ ยุทธศาสตร ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรประสานความรวมมือเครือขายเพื่อการเขาถึงยา
๒. ยุทธศาสตรสนับสนุนกลุมผูปวยใหเขาถึงยาและมีสวนรวมดูแล สรางเสริมสุขภาพ
๓. ยุทธศาสตรสง เสริมราคายาในประเทศที่สอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ
๕. ยุทธศาสตรการใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรคจากขอกำหนดทางกฎหมาย
๖. ยุทธศาสตรการใชยาอยางเหมาะสม
๗. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนายาใหม
๑. ยุทธศาสตรประสานความรวมมือเครือขายเพื่อการเขาถึงยา
ภาคีเครือขาย (บุคลากรดานสุขภาพ นักวิชาการ และผูปวย/ผูใชยา) รวมกันพัฒนาระบบ กลไกและ
กระบวนการ ดังนี้
๑.๑ เพื่อใหมีการใชยาอยางเหมาะสม
๑.๒ เพื่อใหมีการบริหารระบบยาอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๓ เพื่อใหมีการผลักดันและปรับปรุงนโยบาย และ/หรือ กฎหมาย เพื่อใหเขาถึงยาอยางถวนหนา
๑.๔ เพื่อใหมีการผลักดันเชื่อมประสานหนวยบริการยาที่ไดมาตรฐานลงสูระดับชุมชน
๑.๕ เพื่อใหมีการเขาถึงยาที่มีคุณภาพอยางยั่งยืนในระยะยาว
๒. ยุทธศาสตรสนับสนุนกลุมผูปวยใหเขาถึงยาและมีสวนรวมดูแล สรางเสริมสุขภาพ
๒.๑ ภาครัฐตองสนับสนุนการรวมตัวของกลุมผูปวย โดยเฉพาะโรคที่ตองเสียคาใชจายสูง โรคที่เปนปญหา
สาธารณสุขของประเทศ และโรคที่มีความชุกนอย เพื่อใหมีพลังผลักดันขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในดานการเขาถึงบริการและการเขาถึงยา
๒.๒ ภาครัฐตองสนับสนุนการรวมกลุม ในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพ รวมถึงการฟน ฟูทางดานรางกาย
และจิตใจ และลดการกีดกันทางสังคม

๑๔

รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๓. ยุทธศาสตรสงเสริมราคายาในประเทศที่สอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน
๓.๑ ใหมีการควบคุมราคายาอยางสมเหตุสมผลและโปรงใส และมีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ โดย
เฉพาะยาที่ติดสิทธิบัตร และยาที่ผูกขาดตลาดโดยเจาของรายเดียวหรือนอยราย
๓.๒ ใชขอยืดหยุนของขอตกลงทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาที่มีอยูในพระราชบั ญญั ติ สิ ทธิบัตร
เพื่อแกปญหาการเขาถึงยาอยางมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ
๔.๑ สงเสริมใหมีการผลิตยาจำเปน วัตถุดิบทางยาและสมุนไพร ในการแกปญหาสุ ข ภาพ เพื่อทดแทน
การนำเขาและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาที่จำเปน
๔.๒ กรณีที่มีปญหาดานสิทธิบัตร รัฐตองมีมาตรการช ว ยเหลื อ ตาง ๆ เชน ประสานใหเกิดการใหใชสิทธิ
โดยสมัครใจ ดวยการกำหนดคาตอบแทนการใชสทิ ธิทเี่ หมาะสม และใหการสนับสนุนดวยมาตรการภาษีและมาตรการ
การตลาด เปนตน
๔.๓ สงเสริมใหอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญทำการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับของยาที่กำลังจะหมดสิทธิบัตร
และใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดำเนินการขึ้นทะเบียนตำรับยา
๔.๔ สงเสริมการจัดตั้งศูนยวิจัยทางคลินิก และศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาที่ไดมาตรฐาน
๔.๕ รัฐสนับสนุนใหเกิดกองทุนเพื่อการพัฒนาอุ ต สาหกรรมยาในประเทศ โดยการจัดตั้ง สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมยาแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการบริหารกองทุน บริหารจัดการเชื่อมโยง หนวยงานดานวิจัยและพัฒนา
ยา สถาบันวิชาการ และอุตสาหกรรมยา
๔.๖ สงเสริมความรวมมือระหวางองคการเภสัชกรรมและผูผลิตยาภายในประเทศ และขยายผลของความ
รวมมือสูประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค เพื่อทำใหตลาดยามีขนาดใหญคมุ คากับการลงทุน โดยเฉพาะยากำพรา ควบคูไป
กับการกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมและการคุมครองผูบริโภค
๔.๗ รัฐบาลสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศทัง้ แผนปจจุบนั และแผนไทยในระดับชาติ
๕. ยุทธศาสตรการใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรคจากขอกำหนดทางกฎหมาย เพื่อมิใหเปนอุปสรรคในการ
เขาถึงยา
๕.๑ ขอตกลงเขตการคาเสรีตอ งไมผกู พันประเทศเกินไปกวาความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ที่เกี่ยวของกับการคา ค.ศ. ๑๙๙๔ (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement,
TRIPs Agreement)
๕.๒ ใชเกณฑการจดสิท ธิบัตรผลิตภัณฑยาขององค ก ารอนามั ย โลกเป น แนวทางพิจ ารณาเทคโนโลยีที่
สมควรไดรับสิทธิบัตร
๕.๓ จัดทำฐานขอมูลสิทธิบัตรยาที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสามารถสืบคนไดงาย รวดเร็ว และ
ครบถวน
๕.๔ เสนอใหมีการแกไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตามเจตนารมณของกฎหมาย
ในประเด็นสำคัญ คือ
๑) กำหนดรายละเอียดของขัน้ ตอนการประดิษฐทสี่ งู ขึน้ เพือ่ ปองกันการยืน่ คำขอสิทธิบัตรที่ไมสามารถ
นับเปนขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงขอถือสิทธิไปเพียงเล็กนอย
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๑๕

๒) ตั้ง “คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทำหนาที่พิจารณา วินิจฉัย
และดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ
๕.๕ ใหยกเลิกภาษีการนำเขายาเฉพาะยาชวยชีวติ (Life Saving Drug) ในบัญชียาหลักแหงชาติ และตัวยา
สำคัญออกฤทธิ์ (Active Pharmaceutical Ingredient, API) ที่นำมาผลิตยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ
๖. ยุทธศาสตรการใชยาอยางเหมาะสม
๖.๑ ปรับปรุงบัญชียาหลักแหงชาติใหทนั สมัย โดยใชขอ มูลตนทุนและความคุม คาในเชิงเศรษฐศาสตรสุขภาพ
๖.๒ กำหนดใหสถานพยาบาลใชบัญชียาหลักแหงชาติอยางจริงจังและมีการสั่งใชยาอยางเหมาะสม
๖.๓ สงเสริมการใชชื่อสามัญทางยาในทุกระดับ
๑) กำหนดขนาดของตัวอักษรชื่อสามัญทางยาใหเทากับชื่อการคาบนฉลากและเอกสารกำกับยา
๒) การเรียนการสอนบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาเนนการใชยาตามชื่อสามัญทางยา
๓) ใหระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการขาราชการ ใช
บัญชีรายการยาเดียวกันในสถานบริการเดียวกัน และยาที่มีสารออกฤทธิ์ตัวเดียวกันใหเลือกใชรายการเดียวตาม
การประเมินตนทุนและความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรสุขภาพ (cost-effectiveness) และอาการไมพึงประสงค
จากยา โดยจัดใหมีกลไกการติดตามประเมินคุณภาพอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง
๔) กำหนดใหบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับใชชื่อสามัญทางยาและแจงใหผูบริโภคทราบชื่อสามัญ
ทางยา
๖.๔ มีกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของประชาชนและชุ ม ชนในการรั ก ษาพยาบาล
เนนการสรางเสริมสุขภาพ การใชภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ
การแพทยทางเลือก
๖.๕ สงเสริมและพัฒนาใหมรี ะบบเฝาระวังความปลอดภัยและคุณภาพยาอยางมีประสิทธิภาพและทันการณ
๖.๖ พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาและทบทวนทะเบียนตำรับยาใหมีประสิทธิภาพ
๖.๗ กรณีการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหมตองมีขอมูลประกอบเพิ่มเติมดังตอไปนี้
๑) สถานะสิทธิบัตรของยาใหมในการขึ้นทะเบียน
๒) ขอมูลตนทุนและความคุม คาในเชิงเศรษฐศาสตรสขุ ภาพ โดยมีกระบวนการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
๓) ขอมูลโครงสรางราคายา๑
๖.๘ จัดใหมีขอมูลการใชยาดวยอักษรเบรลลแกผูปวยที่พิการทางสายตา
๗. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนายาใหม
๗.๑ มีสวนรวมเชิงรุกกับคณะทำงานรวมระหวางรัฐบาลเกีย่ วกับการสาธารณสุข นวัตกรรม และทรัพยสิน
ทางปญญาในการวางแผนเพือ่ ผลักดันใหมกี ารวิจยั ยาใหมสำหรับโรคทีเ่ ปนปญหาสาธารณสุขของประเทศดอยพัฒนา
และประเทศกำลังพัฒนา
๗.๒ สงเสริมทางเลือกใหมในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาใหมและสูตรตำรับยาใหมนอกเหนือจาก
ระบบสิทธิบัตร เชน การจัดการรวมของสิทธิบัตรตอเนื่อง กองทุนรางวัลงานวิจัย สัญญาลวงหนาทางการตลาดเพื่อ
การวิจัยและพัฒนา
๑

๑๖

หมายถึง สัดสวนตนทุนการวิจัยพัฒนาตนทุนการผลิต ตนทุนบริหาร ตนทุนการตลาด ตนทุนการกระจาย และกำไร
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

