ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 การเข้าถึงยา
หลักการและเหตุผล
แนวโน้มโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีสดั ส่วนผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้มผี ปู้ ่วยโรคเรือ้ รังจานวน
มาก แม้สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนจะมีการกระจายการรักษาพยาบาลอยู่ทวประเทศก็
ั่
ตาม ยังมีผู้ป่วยที่
ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ยาจ าเป็ นเพื่อ รั ก ษาความเจ็ บ ป่ ว ยได้ การให้ บุ ค ลากรในสถานพยาบาลเป็ น
ผูร้ บั ภาระการดูแลสุขภาพของผูป้ ่วยเพียงลาพังไม่สามารถทาให้ผู้ป่วยทัง้ หมดเข้าถึงยาได้ การสนับสนุ นกลุ่ม
ผูป้ ่วยให้มสี ว่ นร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพจึงมีความสาคัญและทาให้ผปู้ ่วยเข้าถึงยามากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ผูป้ ่วยในโรคทีต่ อ้ งเสียค่าใช้จา่ ยสูง โรคทีเ่ ป็ นปญั หาสาธารณสุขของประเทศ และโรคที่มคี วามชุกน้ อยแต่จา
เป็ นต้องมียาใช้ในการรักษาพยาบาล นอกจากนี้คา่ ใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยสูงกว่าการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในขณะทีป่ ระเทศไทยไม่มนี โยบายด้านราคายาทีช่ ดั เจน ขาดระบบควบคุมราคา
ยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ไม่มหี น่ วยงานทีก่ ากับดูแลการกาหนดราคายาให้เหมาะสม เป็ นธรรม และสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง การกาหนดราคายาขึ้นอยู่กบั ผู้ประกอบการ จึงควรมีการควบคุมราคายาอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส
และมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะยาทีต่ ดิ สิทธิบตั รและยาทีผ่ ูกขาดตลาดโดยเจ้าของรายเดียว
หรือ น้ อ ยราย ส่ว น พ.ร.บ.สิทธิบตั ร เป็ นกฎหมายส าคัญที่มบี ทบาทส่งเสริมการวิจยั และพัฒนายา แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึงยาดังที่ได้กล่าวข้างต้น ใน พ.ร.บ.สิทธิบตั ร จึงได้มกี ารกาหนดสาระ
บัญญัตบิ างประการตามข้อยืดหยุน่ (flexibilities) ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการค้าไว้ จึงสมควรน ามาตรการยืด หยุ่นดังกล่าวมาใช้เพื่อ แก้ปญั หาการเข้าไม่ถ ึงยาในประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายและระเบียบต่างๆ ภายใต้การกากับดูแลของหน่ วยงาน
รัฐทัง้ ทีส่ ง่ เสริมและเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย ในการลดอุปสรรคเหล่านี้ซ่งึ จะเป็ นประโยชน์ ต่อ
ประชาชนจานวนมาก จึงจาเป็ นต้องกาหนดการใช้ประโยชน์และ/หรือลดอุปสรรคจากข้อกาหนดทางกฎหมาย
เพือ่ มิให้เป็ นอุปสรรคในการเข้าถึงยา
วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ป ระชาชนเข้าถึงยาจาเป็ นอย่ างเสมอภาค ทัวถึ
่ ง และทันการณ์ ในราคาที่เหมาะสมกับ
ความสามารถในการจ่ายทัง้ ของสังคมและประชาชน ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจของประเทศ
เป้ าหมายของยุทธศาสตร์
ประชาชนเข้าถึงยาจาเป็ นอย่างเสมอภาค ทัวถึ
่ ง และทันการณ์ในทุกระบบประกันสุขภาพ ด้วยราคาที่
เป็ นธรรม และใช้ประโยชน์ จากมาตรการป้องกันผลกระทบตามกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และมาตรการ
ยืดหยุ่นตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIPS) ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานความตกลงระหว่างประเทศ”
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
1. มีระบบและกลไกการควบคุมราคายาของประเทศ ตัง้ แต่การแสดงโครงสร้างราคายา การ
1 ระบบ
กาหนดราคา และการแสดงราคายา
2. มีระบบ กลไกและหน่ วยรับผิดชอบทีช่ ดั เจน เพือ่ คัดเลือกและจัดหายาจาเป็ นด้านสาธารณสุข 1 ระบบ
ของประเทศทีม่ ปี ญั หาในการเข้าถึงยาหรือมีปญั หาขาดแคลน รวมไปถึงยากาพร้าโดยการมีสว่ น
ร่วมของผูเ้ กีย่ วข้อง ทัง้ ในภาวะปกติและภาวะเกิดภัยพิบตั ิ
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ตัวชี้วดั

ั หาการเข้าถึงได้รบั การแก้ไข
3. จานวนรายการยาจาเป็นทีท่ มี ่ ปี ญ
4. จานวนกฎหมายด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา หรือกฎระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ได้กาหนดใหม่
ทบทวนหรือแก้ไขเพือ่ สนับสนุนการเข้าถึงยาของประชาชน

เป้ าหมาย
อย่างน้อย
20 รายการ
5 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 การเข้าถึงยา ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อยและกลยุทธ์ดงั นี้
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1 การประสานความร่วมมือเครือข่ายเพือ่ การเข้าถึงยา
กลยุทธ์
1. พัฒนากลไกและกระบวนการการมีสว่ นร่วมของเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ นักวิชาการ ผู้ป่วย/ผู้ใช้
ยา เพือ่ พัฒนานโยบายและกฎหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงยาและบริการ
2. พัฒนากลไกให้มยี าจาเป็ นและแก้ไขปญั หาการขาดแคลนยาในประเทศ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก (1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(3) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(4) สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2 การสนับสนุ นกลุม่ ผูป้ ่วยให้เข้าถึงยา และมีสว่ นร่วมสร้างเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์
1. สนับสนุ นการรวมตัวของกลุม่ ผูป้ ่วย เพือ่ ให้มพี ลังผลักดันข้อเสนอแนะต่อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. สนับสนุ นการรวมกลุม่ ในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงการฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก (1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(3) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(4) สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 การส่งเสริมราคายาในประเทศให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชน
กลยุทธ์
1. กาหนดให้มกี ารควบคุมราคายาตามกฎหมาย
2. กาหนดให้มกี ารแสดงโครงสร้างราคายาเพือ่ ประกอบการตัง้ ราคายาสาหรับยาทีม่ สี ทิ ธิบตั ร
3. ควบคุมการตัง้ ราคายาทีข่ ายให้กบั ผูบ้ ริโภคในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
4. พิจารณาใช้ขอ้ ยืดหยุ่นทางการค้าตามความตกลงว่าด้วยการค้าเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
(The agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPs) ซึง่ เป็ นไปตามหลัก
สากลเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงยา
5. กาหนดรายการยาทีป่ ระชาชนมีปญั หาในการเข้าไม่ถงึ และกาหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมให้เกิดการ
เข้าถึงยาดังกล่าว
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก (1) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
(2) กระทรวงสาธารณสุข
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(3) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(4) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(5) สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4 การใช้ประโยชน์และ/หรือลดอุปสรรคของข้อกาหนดทางกฎหมายเพือ่ ให้เกิดการเข้าถึงยา
กลยุทธ์
1. การจัดทาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ต้องไม่ผูกพันประเทศเกินไปกว่า ความตกลงว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า
2. รณรงค์เพื่อ ท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้กาหนดนโยบายเกี่ย วกับการเจรจาการค้าและการ
คุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญา โดยใช้รายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) สานักงาน
โครงการพัฒ นาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การประชุมสหประชาชาติว่าด้ว ยการค้าและการพัฒ นา
(UNCTAD) และองค์การการค้าโลก (WTO)
3. จัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูลสิทธิบตั รในรหัสสิทธิบตั รสากล A61K ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้
สามารถสืบค้นได้งา่ ย รวดเร็ว ครบถ้วน เพือ่ ให้ทราบสถานะสิทธิบตั รและเอือ้ ต่อการผลิตยาชื่อสามัญ
4. แก้ไขกฎหมายสิทธิบตั ร เพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรม
5. ยกเลิกภาษีการนาเข้ายาเฉพาะยาช่วยชีวติ ยากาพร้า และตั วยาสาคัญออกฤทธิที์ ่นามาผลิตยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ
6. พัฒนาช่ องทางการสื่อสารด้านข้อ ตกลงทรัพย์ส นิ ทางปญั ญาฯกับผู้ป่ วย ผู้ป ฏิบตั งิ าน และบุคคล/
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา กระทรวงพาณิชย์
(3) กระทรวงการคลัง
(4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(5) กระทรวงการต่างประเทศ
คาจากัดความ
ยาจาเป็ น หมายถึง ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทัง้ นี้รวมถึงยาที่มผี ลต่อชีวติ (Life saving drug) และความ
มันคงของชาติ
่
ซึง่ รัฐควรคัดเลือกและจัดหาให้มไี ว้ในประเทศ
ยากาพร้า คือ ยาทีม่ คี วามจาเป็ นต้องใช้เพือ่ วินิจฉัย บรรเทา บาบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือ
โรคทีพ่ บได้น้อย หรือโรคทีเ่ ป็ นอันตรายร้ายแรง หรือโรคทีก่ ่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่ม ี
อัตราการใช้ต่ า โดยไม่มยี าอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปญั หาการขาดแคลน โดยยากาพร้าอาจจะเป็ นยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ หรือไม่ใช่ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ยาขาดแคลน ส่วนใหญ่มกั เป็ นยาจาเป็ นที่มผี ู้ผลิตน้ อยราย หรือรายเดียว ซึ่งไม่มใี นสถานพยาบาลเป็ นการ
ชัวคราว
่
เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ผู้ผลิตในต่างประเทศเลิกผลิต มีการเปลีย่ นแหล่งผลิต ทาให้อยู่
ระหว่างการขึน้ ทะเบียนในประเทศไทยใหม่ หรือกรณีเกิดภัยพิบตั ิ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กระบวนการทีป่ ระชาชนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปญั หา/ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วม
แก้ไขปญั หา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ ส่วนการพัฒนา โดยการมีสว่ น
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ร่วมของประชาชนทีน่ าไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นนัน้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ซึ่งหากขาดขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่ง
ไป จะทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะนาไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ ยงยื
ั ่ นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่า ง
สมบูรณ์ โดย 5 ขัน้ ตอนนัน้ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2)
การมีสว่ นร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพือ่ ตัดสินใจ 3) การมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 4) การมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานติด ตามตรวจสอบ 5) การมีส่ว นร่ว มรับประโยชน์ และเป็ นเจ้าของนโยบาย
สาธารณะซึง่ การกาหนดระดับของการมีส่วนร่วมของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตามความเหมาะสมของ
การมีสว่ นได้สว่ นเสียต่อเรื่องนัน้ ๆ
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แผนปฏิ บตั ิ การตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 การเข้าถึงยา
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1 การประสานความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงยา
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนากลไกและกระบวนการการมีสว่ นร่วมของเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ นักวิชาการ ผูป้ ว่ ย/ผูใ้ ช้ยา เพือ่ พัฒนานโยบายและกฎหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงยาและบริการ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
1. เครือข่ายฯ มีสว่ นร่วมในการออกนโยบาย
1. มีขอ้ เสนอจากเครือข่ายในการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
กาหนดกลไกและช่องทางให้เกิดความร่วมมือ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าถึงยา โดย พัฒนานโยบายและกฎหมาย ให้
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
ของเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ นักวิชาการ การเป็ นอนุ กรรมการและคณะทางาน โดย
ประชาชนเข้าถึงยาและบริการ
1. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผูป้ ่วย/ผูใ้ ช้ยา ทัง้ เครือข่ายในส่วนกลางและ
กลไกและช่องทางทีก่ าหนด
2. กรมบัญชีกลาง
เครือข่ายในระดับจังหวัด
3. สานักงานประกันสังคม
2. สนับสนุ นการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนานโยบาย 2. มีแผนการดาเนินงานและการสนับสนุ น
2. จานวนงานวิจยั เพือ่ พัฒนานโยบาย 4. กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
และกฎหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงยาและบริการ งบประมาณการวิจยั เพือ่ สนับสนุ นการพัฒนา และกฎหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงยา 5. กรมการค้าภายใน
6. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นโยบายและกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงยา
และบริการอย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี
7. องค์การเภสัชกรรม
และบริการ
8. สมาคม ไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปจั จุบนั
9. สมาคมผูว้ จิ ยั และผลิตเภสัชภัณฑ์
10. ราชวิทยาลัย 11. สถาบันการศึกษา
12. องค์กรพัฒนาเอกชน
13.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนากลไกให้มียาจาเป็ นและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ
พัฒนาระบบจัดการเพือ่ การเข้าถึงยาจาเป็ นทีม่ ี จานวนของยาจาเป็ นทีม่ ปี ญั หาขาดแคลน และ อย่างน้อย 20 รายการใน 5 ปี
ปญั หาขาดแคลน และยากาพร้า ตัง้ แต่การผลิต/ ยากาพร้า ได้รบั การแก้ไขปญั หาภายในเวลาที่
นาเข้า จัดหา สารอง และการกระจายยา ทัง้ ใน กาหนด
ภาวะปกติและภาวะภัยพิบตั ิ โดยกาหนด
หน่ วยงานรับผิดชอบให้ชดั เจน มีการสนับสนุ น
งบประมาณดาเนินการ และสือ่ สารให้
ผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
1.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.สานักงานประกันสังคม
3.กรมบัญชีกลาง
4.สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5.องค์การเภสัชกรรม
6.สภากาชาดไทย
7.โรงงานเภสัชกรรมทหาร
8.สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปจั จุบนั
9.สมาคมผูว้ จิ ยั และผลิตเภสัชภัณฑ์
หมายเหตุ หน่ วยงาน 1-3 กองทุนประกัน
สุขภาพ มีการสนับสนุ นงบประมาณ
หน่ วยงาน 4 สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็ นศูนย์ประสานงานแก้ไข
ปญั หายาขาดแคลนและยากาพร้า/ จัดระบบ
ให้เอือ้ ต่อการผลิตและนาเข้า
หน่ วยงานที่ 5 องค์การเภสัชกรรม เป็ น
ศูนย์กลางในการจัดหาและสารองยา
หน่ วยงานที่ 5-8 สนับสนุ นให้มกี ารผลิตยา
จาเป็ นได้เองในประเทศ
หน่ วยงานที่ 9 ประสานงานเพือ่ แก้ไขยา
ขาดแคลนทีต่ อ้ งการนาเข้า

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มผู้ป่วยให้เข้าถึงยาและมีส่วนร่วมสร้างเสริ มสุขภาพ
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุ นการรวมตัวของกลุม่ ผูป้ ่วย เพือ่ ให้มพี ลังผลักดันข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
1. สร้างและสนับสนุ นกลไกการมีสว่ นร่วมของ มีตวั แทนกลุม่ ผูป้ ่วยเข้าร่วมเป็ น
คาสังแต่
่ งตัง้ ของกองทุนสุขภาพมี
่
กลุม่ ผูป้ วยอย่างต่อเนื่องเพือ่ การเข้าถึงยาจาเป็ น กรรมการบริหาร กรรมการ อนุ กรรมการ,
รายชือ่ ตัวแทนกลุม่ ผูป้ ่วยร่วมเป็ น
อย่างเท่าเทียมในทุกระบบประกันสุขภาพและ คณะทางาน เพือ่ ผลักดันให้เข้าถึงยาจาเป็ น
กรรมการบริหาร กรรมการ
เพือ่ การเข้าถึงยาจาเป็ นเพิม่ ขึน้
อย่างเท่าเทียมในทุกกองทุนและเข้าถึงยาจาเป็ น อนุ กรรมการ, คณะทางาน
เพิม่ ขึน้

2. จัดให้มชี ่องทางการมีสว่ นร่วมและรับฟงั ความ
คิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะกลุม่ ผูป้ ่วยที่
เกีย่ วข้องในการตัดสินใจเชิงนโยบายทีจ่ ะมี
ผลกระทบต่อการเข้าถึงและเข้าไม่ถงึ ยา

ทุกระบบประกันสุขภาพมีชอ่ งทางการมีสว่ นร่วม มีช่องทางการมีสว่ นร่วมและรับฟงั
และรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะ ความคิดเห็นของประชาชน อย่าง
กลุม่ ผูป้ ่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายต่างๆ ที่ น้อย 1 ช่องทาง
จะมีผลกระทบต่อการเข้าถึง/เข้าไม่ถงึ ยาอย่าง
น้อย 1 ช่องทาง (เช่น การประชุมรับฟงั ความ
คิดเห็น การมีช่องทางสือ่ สารแบบสองทางกับ
กลุม่ ผูป้ ่วย)
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หน่ วยงานรับผิดชอบ

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. กรมบัญชีกลาง
3. สานักงานประกันสังคม
4. สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค (สคบ.) หรือ องค์กรอิสระเพือ่
ผูบ้ ริโภค (ถ้ามี)
5. องค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงสาธารณสุข
2. องค์กรพัฒนาเอกชน
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. กรมบัญชีกลาง
3. สานักงานประกันสังคม
4. สคบ. หรือ องค์กรอิสระเพือ่ ผูบ้ ริโภค (ถ้า
มี)
5. องค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงสาธารณสุข
2. องค์กรพัฒนาเอกชน
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุ นการรวมกลุม่ ในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงการฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจ
1.สนับสนุ นงบประมาณให้เกิดการรวมตัวของ
มีงบประมาณทีส่ นับสนุ นให้เกิดการรวมกลุม่ ของ มีการสนับสนุ นงบประมาณให้เกิด
กลุม่ ผูป้ ่วยให้ครอบคลุมทุกกองทุนสุขภาพ โดย ผูป้ ่วย
รวมกลุม่ ของผูป้ ่วยอย่างต่อเนื่อง
ขยายจากกลุม่ ผูป้ ่วยทีส่ านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเคยสนับสนุ น

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. กรมบัญชีกลาง
3. สานักงานประกันสังคม
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2. องค์กรพัฒนาเอกชน
จานวนและกิจกรรมของเครือข่ายกลุม่ ผูป้ ่วยใน 1.อย่างน้อย 1 เครือข่ายต่อ 1
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
ระดับจังหวัดและแต่ละโรงพยาบาล
1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด
2.มีกจิ กรรมเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วม 2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในการให้ขอ้ เสนอแนะต่อหน่วยงาน 3. โรงพยาบาลทุกระดับ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ การเข้าถึงยา
1. องค์กรพัฒนาเอกชน
2. องค์กรผูบ้ ริโภค
2. รัฐอนุ ญาตให้มลู นิธทิ ท่ี างานเกีย่ วข้องกับ
มีการแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใน 1 ปี
กระทรวงการคลัง
ผูป้ ่วยอยู่ในบัญชีรายชือ่ นิตบิ คุ คลพิเศษตาม
ให้มลู นิธทิ ท่ี างานเกีย่ วข้องกับผูป้ ่วยอยู่ในบัญชี
ประมวลรัษฎากรทีผ่ บู้ ริจาคมีสทิ ธิขอหัก
รายชือ่ นิตบิ คุ คลพิเศษตามประมวลรัษฎากรทีผ่ ู้
ลดหย่อนภาษีได้ โดย ลดระยะเวลาทีม่ ลู นิธติ อ้ ง บริจาคมีสทิ ธิขอหักลดหย่อนภาษีได้ โดย ลด
มีผลการดาเนินการต่อเนื่อง จากทีก่ ฎหมาย
ระยะเวลาทีม่ ลู นิธติ อ้ งมีผลการดาเนินการ
กาหนดไว้ 3 ปี เหลือเพียง 1 ปี มูลนิธกิ ็
ต่อเนื่อง จากทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ 3 ปี เหลือ
สามารถเสนอกรมสรรพากรให้ผบู้ ริจาคเงิน
เพียง 1 ปี มูลนิธกิ ็ สามารถเสนอกรมสรรพากร
สนับสนุ นมูลนิธ ิ มีสทิ ธิขอหักลดหย่อนภาษีได้ ให้ผบู้ ริจาคเงินสนับสนุ นมูลนิธ ิ มีสทิ ธิขอหัก
ลดหย่อนภาษีได้
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 การส่งเสริ มราคายาในประเทศให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 : กาหนดให้มกี ารควบคุมราคายาตามกฎหมาย
1.1 พัฒนากลไกด้านการควบคุมราคายา โดย
1. มีหน่ วยงานเพือ่ กาหนดนโยบายและควบคุม
ก. กาหนดหน่ วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพือ่
ราคายาในประเทศ ซึง่ มีบทบาทหน้าทีด่ งั นี้
กาหนดนโยบายและควบคุมราคายาใน
1) กาหนดนโยบายราคายาของประเทศ และ
ประเทศ
ติดตามประเมินผล
ข. มีแผนปฏิรปู การกาหนดราคายาและเกณฑ์
2) กากับดูแลและติดตามราคายา
การตัง้ ราคายา เพือ่ ความโปร่งใส เป็ นธรรม
3) ดาเนินมาตรการควบคุมราคายาในภาพรวม
โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนที่
ของประเทศ
เกีย่ วข้อง
4) ดาเนินการจัดการฐานข้อมูลราคายาของทัง้ ใน
ค. ควบคุมการจาหน่ ายยาให้เป็ นไปตามราคาที่ และต่างประเทศ
กาหนดไว้
5) ประสานเชื่อมโยงกับหน่ วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ง. สร้างกลไกการเฝ้าระวัง และศูนย์รบั เรื่องราว 2. มีแผนปฏิรปู การกาหนดราคายาและเกณฑ์การ
ร้องเรียนในด้านราคายา
ตัง้ ราคายา เพือ่ ควบคุมราคายาอย่างโปร่งใสและ
เป็ นธรรม
3. ร้อยละของการดาเนินการของกรมการค้าภายใน
ซึง่ เป็ นผูค้ วบคุมราคา เป็ นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้
4. มีศูนย์เฝ้าระวังและรับเรือ่ งร้องเรียนในเรื่องราคา
ยา
5. มีฐานข้อมูลด้านราคายาทีป่ ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบและเข้าถึงง่ายได้
1.2 กาหนดหลักเกณฑ์ราคากลางยาและปรับปรุงราคา 1. มีเกณฑ์การกาหนดราคากลางยา โดยเน้น
กลางยาให้มคี วามเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับ
คุณภาพยา
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หน่ วยงานรับผิดชอบ

1. ภายใน 5 ปี มีการตัง้ องค์กรที่ 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
ดูแลเรื่องราคายา โดยภายใน 2 ปี แห่งชาติ (ตัวชีว้ ดั 1)
ให้มคี ณะกรรมการด้า นนโยบาย 2. กรมการค้าภายใน (ตัวชีว้ ดั 2-5)
ราคายา ภายใต้ ค ณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ

2. ภายใน 2 ปี

3.ร้อยละ 80
4.อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
5. ภายใน 2 ปี
1. จานวน 1 ฉบับ ภายใน 1 ปี

คณะอนุ กรรมการพิจารณาราคากลางยา

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

สถานการณ์และความจาเป็ นในปจั จุบนั และส่งเสริม 2. มีประกาศราคากลางของยาในบัญชียาหลัก
การพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ
แห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 : กาหนดให้มกี ารแสดงโครงสร้างราคายาเพือ่ ประกอบการตัง้ ราคายาสาหรับยาทีม่ สี ทิ ธิบตั ร
2.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายยาโดยกาหนดให้มกี าร
มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือคาสังให้
่ แสดง
แจ้งโครงสร้างราคายาเมือ่ ขึน้ ทะเบียนตารับ ทัง้ ยาทีม่ ี โครงสร้างราคายา เพือ่ ประกอบการตัง้ ราคา และ
สิทธิบตั รและไม่มสี ทิ ธิบตั ร และนาไปบังคับใช้จริง
นาไปบังคับใช้จริง
(ตามกฎหมายทีม่ อี ยู่หรือกรณี พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่
ประกาศใช้)
2.2 กาหนดให้แสดงโครงสร้างราคายาทีต่ อ้ งการ
มีประกาศ ระเบียบ หรือคาสังตามกฎหมายให้
่
จาหน่ าย (สาหรับยาทีอ่ ยู่ในท้องตลาดแล้ว) และนาไป แสดงโครงสร้างราคายาทีต่ อ้ งการจาหน่ าย (สาหรับ
บังคับใช้จริง
ยาทีอ่ ยู่ในท้องตลาดแล้ว)
กลยุทธ์ที่ 3 : ควบคุมการตัง้ ราคายาทีข่ ายให้กบั ผูบ้ ริโภคในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
3.1 พัฒนากลไกการควบคุมการตัง้ ราคายาทีข่ าย ณ มีกลไกการควบคุมการตัง้ ราคายาทีข่ าย ณ
สถานพยาบาลทัง้ รัฐและเอกชน
สถานพยาบาลทัง้ รัฐและเอกชน
3.2 กาหนดให้สถานพยาบาลแสดงราคาขายยา ที่
ผูบ้ ริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

หน่ วยงานรับผิดชอบ

2. อย่างน้อยกว่า 1 ฉบับ/ปี

ภายใน 5 ปี

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(ในกรณี พรบ.ยาใหม่ประกาศใช้)
2. กรมการค้าภายใน
(ในกรณีทมี่ กี ฎหมาย/ระเบียบ อยู่แล้ว)

ภายใน 2 ปี

หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
2. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภายใน 3 ปี

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. สานักรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์กรมหาชน)

มีขอ้ มูลราคายาทีส่ ถานพยาบาลแสดงแก่ผบู้ ริโภคที่ ภายใน 1 ปี
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

กลยุทธ์ที่ 4 : พิจารณาใช้ขอ้ ยืดหยุ่นตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า (TRIPs) ซึง่ เป็ นไปตามหลักสากลเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงยา
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กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

4.1 คัดเลือกยาทีม่ ปี ญั หาในการเข้าถึงและศึกษา
1. มีการคัดเลือกยาทีม่ ปี ญั หาในการเข้าถึง ทีจ่ ะ
ความเป็ นไปได้ในการใช้ขอ้ ยืดหยุ่นตามความตกลงว่า พิจารณาใช้ขอ้ ยืดหยุ่นของความตกลงว่าด้วยสิทธิ
ด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า ในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า
2. มีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้ขอ้ ยืดหยุ่น
ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า (TRIPs) ในยาทีม่ ปี ญั หาใน
การเข้าถึงทีผ่ ่านระบบการคัดเลือก

1. ภายใน 1 ปี
2. ภายใน 2 ปี

กลยุทธ์ที่ 5 : กาหนดรายการยาทีป่ ระชาชนมีปญั หาในการเข้าไม่ถงึ และกาหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงยาดังกล่าว
1. คัดเลือกและประกาศรายการยาทีป่ ระชาชนเข้าไม่ ประกาศรายการยาทีป่ ระชาชนเข้าไม่ถงึ
ภายใน 2 ปี
ถึง ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
โดยคณะอนุ กรรมการหรือคณะทางาน
2. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์
ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงยา โดยศึกษามาตรการ/กล
ยุทธ์อ่นื ในการเข้าถึงยา
3.พัฒนาระบบการเข้าถึงยาของประชาชน ตาม
รายการยาและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดจากทุกกองทุน
ประกันสุขภาพ

มีหลักเกณฑ์การส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงยาที่
ประชาชนมีปญั หาในการเข้าไม่ถงึ

ภายใน 2 ปี

จานวนรายการยาทีม่ กี ารดาเนินการแก้ไขปญั หา
การเข้าถึงยา

อย่างน้อย 20 รายการ
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
3. กระทรวงการต่างประเทศ
4. องค์กรพัฒนาเอกชน
5. สถาบันการศึกษา
1.คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
2. สานักงานประกันสังคม
3.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4. กรมบัญชีกลาง
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

1. สานักงานหลักประกันสุขภาพห่งชาติ
2. สานักงานประกันสังคม
3. กรมบัญชีกลาง

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4 การใช้ประโยชน์ และ/หรือลดอุปสรรคของข้อกาหนดทางกฎหมายเพื่อให้เกิ ดการเข้าถึงยา
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดทาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ต้องไม่ผูกพันประเทศเกินไปกว่า ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า
จัดทากรอบการเจรจาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จานวนหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ทีไ่ ม่ผูกพัน ทุกฉบับ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
ทีเ่ กีย่ วกับการเข้าถึงยา หรือทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทาง มากไปกว่าความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทาง
กระทรวงพาณิชย์
ปญั ญาด้านยา ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า ไม่ผูกพันมาก ปญั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า 1994
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
ไปกว่าความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
1. กระทรวงการต่างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า 1994 (Agreement on Trade2. สถาบันการศึกษา
Related Aspects of Intellectual Property Rights,
3. องค์กรพัฒนาเอกชน
TRIPs)
4.สมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยา
ั บนั และสมาคมผูว้ จิ บั และผลิต
แผนปจจุ
เภสัชภัณฑ์
กลยุทธ์ที่ 2 : รณรงค์เพือ่ ทาความเข้าใจกับประชาชนและผูก้ าหนดนโยบายให้เข้าใจเกีย่ วกับการเจรจาการค้าและการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญาเพือ่ การเข้าถึงยาของประชากรไทย โดยใช้
รายงานของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)
และองค์การการค้าโลก (WTO) (และรายงานของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญจากองค์การทรัพย์สนิ ทางปญั ญาโลก (WIPO))
2.1 พัฒนาแผนการรณรงค์และชุดสือ่ สารสาธารณะ
มีแผนการรณรงค์และชุดสือ่ สารสาธารณะอย่าง
ภายใน 2 ปี
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
อย่างต่อเนื่อง เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการเจรจา ต่อเนื่อง ในระยะสัน้ และระยะยาว
กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
การค้าและการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญา แก่ผู้
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กาหนดนโยบาย ผูป้ ฏิบตั ิ และประชาชน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ
(เช่น การเจรจาการค้าและการทาหนังสือสัญญา
กรมประชาสัมพันธ์
ระหว่างประเทศว่าต้องไม่ผูกพันมากไปกว่าความตก
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
ลงทริปส์,การคุม้ ครองตามความตกลงขององค์การค้า
1. สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
โลกและ/หรือความตกลงระหว่างประเทศทีไ่ ทยเป็ น
ยา
ภาคี, การใช้มาตรการยืดหยุ่นเพือ่ การเข้าถึงยา
2. กรมเจรจาการค้า/คณะผูเ้ จรจา
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กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ข้อกาหนดต่างๆ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

กระทรวงต่างประเทศ
3. องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สาธารณสุข
2.2 ให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ภาคประชาสังคม ร้อยละของการดาเนินการตามกิจกรรมรณรงค์
ร้อยละ 100
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
ดาเนินการรณรงค์ตามแผนการรณรงค์และชุดสือ่ สาร เป็ นไปตามแผนทีก่ าหนด
กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
สาธารณะ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1.สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. กรมเจรจาการค้า/คณะผูเ้ จรจา
กระทรวงต่างประเทศ
3. องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 3 : จัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูลสิทธิบตั รในรหัสสิทธิบตั รสากล A61K ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้สามารถสืบค้นได้งา่ ย รวดเร็ว ครบถ้วน เพือ่ ให้ทราบสถานะสิทธิบตั รและ
เอือ้ ต่อการผลิตยาชื่อสามัญ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
3.1 จัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูลแสดงรายการยาทีม่ ี 1. มีฐานข้อมูลแสดงรายการยาทีม่ สี ทิ ธิบตั รตาม
1. ภายใน 3 ปี
กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
สิทธิบตั รตามการจาแนกประเภทสิทธิบตั รระหว่าง การจาแนกประเภทสิทธิบตั รระหว่างประเทศ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
ประเทศ (International Patent Classification,
(International Patent Classification, IPC) และใน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
IPC) และในรหัสสิทธิบตั รสากล A61K ทัง้
รหัสสิทธิบตั รสากล A61K ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมี
ภาษาอังกฤษทีส่ ามารถสืบค้นได้งา่ ย (User
ก. สาขาวิทยาการทีเ่ กีย่ วกับสิทธิบตั ร
Friendly) รวดเร็ว ครบถ้วน
ข. สถานะสิทธิบตั รทีแ่ จ้งตามเวลาทีก่ าหนด
2. ร้อยละความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเพือ่ นา
2. ร้อยละ 80
ค. ข้อมูลผลิตภัณฑ์และสิทธิบตั รทีเ่ กีย่ วเนื่อง
ข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบตั รไปใช้ในการพัฒนายา
หลังผลิตภัณฑ์วางตลาด
สามัญ
3.2 กาหนดให้การขึน้ ทะเบียนยาใหม่ตอ้ งแจ้งสถานะ 1. มีแนวปฏิบตั ใิ นการให้ขอ้ มูลสิทธิบตั รยาของ
1. ภายใน 3 ปี
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
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กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

สิทธิบตั ร เพือ่ ให้ทราบสถานะสิทธิบตั รของยาใหม่และ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยาทีข่ อขึน้ ทะเบียนตารับ
นาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ ทีม่ ผี ลทางกฎหมาย
ยา และมีการเผยแพร่ให้ผปู้ ระกอบการได้รบั ทราบ
ทุกแห่ง
2. มีกฎหมาย/กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ในการขึน้
ทะเบียนยาใหม่ ให้แจ้งสถานะสิทธิบตั ร

กลยุทธ์ที่ 4 : แก้ไขกฎหมายสิทธิบตั ร เพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรม
1. มีการจัดทาแผนการดาเนินการเพือ่ แก้ไข
4.1 แก้ไขกฎหมายด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญาให้เอือ้
กฎหมายด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญาให้เอือ้ และไม่
ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึงยา และสอดคล้องตาม
เป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึงยา
หลักสากล โดยคณะทางานทีม่ าจากทุกภาคส่วนเพือ่
ศึกษาติดตามและทางานร่วมกับกรมทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญา ได้แก่
ก. แก้ไข พ.ร.บ.สิทธิบตั รหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. จานวนกฎหมายตามทีก่ าหนด ได้รบั การแก้ไข
โดยขัน้ ตอนการประดิษฐ์ทส่ี งู ขึน้ ต้องไม่
ตามข้อเสนอ
ครอบคลุมการเปลีย่ นแปลงการประดิษฐ์ท่ี
สูงขึน้ เล็กน้อย
ข. เพิม่ การตัง้ คณะกรรมการสิทธิบตั รเภสัชภัณฑ์
ค. ให้ผขู้ อรับสิทธิบตั รระบุสาขาวิทยาการที่
เกีย่ วกับสิทธิบตั รเพือ่ ช่วยในการสืบค้นข้อมูล
จากฐานข้อมูลการจดสิทธิบตั ร
ง. ให้เจ้าของสิทธิบตั รมาแจ้งสถานะสิทธิบตั ร
ภายในเวลาทีก่ าหนด เพือ่ การพัฒนาการผลิต
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สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สนิ
2. กฎหมาย/กฎระเบียบหลักเกณฑ์ ทางปญั ญา / กรมการค้าภายใน)
ในการขึ้ น ทะเบีย นยาใหม่ ให้ แ จ้ ง 2. สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจยั
สถานะสิท ธิบตั ร (ขึ้นกับ พ.ร.บ.ยา 4. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา
ฉบับใหม่)
แผนปจั จุบนั (TPMA)
1. แผนการดาเนินการเพือ่ แก้ไข
กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
กฎหมายด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญาให้
เอือ้ และไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
ยาจัดทาภายใน 1 ปี หลังจากแต่งตัง้
คณะทางาน
2. จานวน 5 เรื่อง

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ยาสามัญ เมือ่ ผูผ้ ลิตยาชื่อสามัญร้องขอให้
เจ้าของสิทธิบตั รทีท่ าผลิตภัณฑ์ยาออกวาง
ตลาดแล้วต้องแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
สิทธิบตั รทีเ่ กีย่ วเนื่องต่อกรมทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญา
4.2 เร่งดาเนินการเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ฎหมายทีน่ าไปสู่
การเข้าถึงยาเป็ นการเฉพาะ

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการมีการกาหนด
ภายใน 1 ปี
กรอบเวลาทีเ่ ร็วขึน้ ในการดาเนินการเพือ่ ส่งเสริมให้
มีกฎหมายทีน่ าไปสูก่ ารเข้าถึงยา
กลยุทธ์ที่ 5 : ยกเลิกภาษีการนาเข้ายาเฉพาะยาช่วยชีวติ ยากาพร้า และตัวยาสาคัญออกฤทธิที์ น่ ามาผลิตยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
มีกลไกพิจารณายกเลิกภาษีการนาเข้ายาเฉพาะยา
ภายใน 1 ปี
มีการปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ช่วยชีวติ ยากาพร้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ และตัวยา เพือ่ ยกเลิกภาษีการนาเข้ายาเฉพาะยาช่วยชีวติ
สาคัญออกฤทธิที์ น่ ามาผลิตยาช่วยชีวติ ยากาพร้า และ (Life Saving Drug) ยากาพร้าในบัญชียาหลัก
แห่งชาติและตัวยาสาคัญออกฤทธิ ์ (Active
ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
Pharmaceutical Ingredient, API) ทีน่ ามาผลิตยา
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาช่องทางการสือ่ สารด้านข้อตกลงทรัพย์สนิ ทางปญั ญาฯกับผูป้ ่วย ผูป้ ฏิบตั งิ าน และบุคคล/หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
พัฒนาช่องทางการสือ่ สารกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการ
มีช่องทางการสือ่ สารรูปแบบต่างๆ เพือ่ สือ่ สารกับ ภายใน 1 ปี
ดาเนินการด้านข้อตกลงทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เพือ่
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
สร้างความเข้าใจและการมีสว่ นร่วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็น ต่อการเข้าถึงยา
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สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กระทรวงการคลัง

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กรมเจรจาการค้า/คณะผูเ้ จรจา
กระทรวงต่างประเทศ
2. องค์กรพัฒนาเอกชน

