ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลนับเป็ นปญั หาระดับชาติมานานหลายทศวรรษ เนื่องจากประเทศไทยไม่ม ี
ระบบการติดตามกากับการใช้ยาที่เป็ นรูปธรรม ต่อเนื่อง และยังยื
่ น ส่งผลกระทบสาคัญต่อคุณภาพการ
รักษาพยาบาล การดือ้ ยา การควบคุมค่าใช้จา่ ย และปญั หาอื่น เช่น ความไม่เสมอภาค ความเชื่อมันของผู
่
ใ้ ช้ยา
และผู้บริโภคต่อคุณภาพยาชื่อสามัญ ทัศนคติและพฤติกรรมของแพทย์และประชาชนในการใช้ยา องค์การ
อนามัย โลกได้มขี ้อ สรุ ป ว่ า การใช้ย าอย่า งไม่ส มเหตุ ผ ลเป็ น ป ญั หาเร่ งด่ ว นของประเทศต่ า งๆ ในวงกว้า ง
โดยเฉพาะการใช้ยาของภาคเอกชน ส่งผลรุนแรงต่อผลการรักษาของผู้ป่วย การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
ปญั หาเชือ้ ดื้อยาเพิม่ สูงขึ้น การสูญเสียทรัพยากรและการเงินการคลัง การแก้ไขปญั หาเชื้อดื้อยาไม่สามารถ
เป็ นไปได้ หากไม่มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการใช้ยาของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน เป็นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้องและคุม้ ค่า

เป้ าหมายของยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือ การใช้ยาอย่ างสมเหตุผล เพื่อ ให้เกิดประโยชน์ จากยาสูงสุดและสามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของรัฐ

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

1. ร้อยละค่าใช้จา่ ยด้านยาต่อค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพของประเทศ ในปี
2559
2. มีการใช้ยาบัญชียาหลักแห่งชาติในการกาหนดสิทธิประโยชน์ของ
ระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบ
3. มีมาตรฐานการบาบัดรักษาโรคของประเทศไทยในทุกระดับของการ
ให้บริการ โดยเฉพาะโรคทีเ่ ป็ นปญั หาสาธารณสุข
4. มีระบบการติดตามการใช้ยาจากใบสังยาของผู
่
ส้ งใช้
ั ่ ยาในทุกระบบ
ประกันสุขภาพ
5. ร้อยละของสถานพยาบาลรัฐและเอกชนประเภททีร่ บั ผูป้ ่วยไว้คา้ งคืน
ทีม่ กี ารปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบาบัดทีด่ ตี ามทีก่ าหนด

ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 *

6. มีสานักงานเลขานุ การคณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลทีท่ างานอย่างต่อเนื่อง
7. มีหลักสูตรการศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรผูส้ งใช้
ั ่ ยา
เกีย่ วกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมถึงหลักสูตรสาหรับสาหรับ
นักเรียนและนักศึกษาทัวไป
่

ภายใน 2 ปี
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3 ระบบประกันสุขภาพ
ภายใน 3 ปี
ภายใน 3 ปี
ร้อยละ 50 ของสถานพยาบาลฯใน 1 ปี
ร้อยละ 60 ของสถานพยาบาลฯใน 3 ปี
ร้อยละ 70 ของสถานพยาบาลฯใน 4 ปี
ร้อยละ 80 ของสถานพยาบาลฯใน 5 ปี

ภายใน 3 ปี

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

8. มีฐานข้อมูลกลางด้านยาสาหรับบุคลากรทางการแพทย์และผูบ้ ริโภค
ทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย
9. ร้อยละของการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างไม่สมเหตุผลในโรค/ภาวะทีก่ าหนด
10. อัตราการดือ้ ยาปฏิชวี นะของเชื้อโรคทีก่ าหนดให้มกี ารเฝ้าระวัง
11. มีระบบติดตามเฝ้าระวังจริยธรรมผูส้ งใช้
ั ่ ยาและการส่งเสริมการขาย
ยาตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย

ภายใน 2 ปี
ลดลงร้อยละ 50
ตามประเภทยาปฏิชวี นะและเชือ้ ทีด่ อ้ื
ยาทีต่ ดิ ตาม
ภายใน 4 ปี

หมายเหตุ
*ข้อมูลจากสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (19 สิงหาคม 2554) มูลค่าการบริโภคยาภายในประเทศ ณ ราคาผูบ้ ริโภค ปี
2553 มีมลู ค่าเท่ากับ 144,570,906,916.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายด้า นสุขภาพ (มูลค่าการบริโภคยาใน
ประเทศในราคาผูผ้ ลิต ปี 2553 เท่ากับ 134,482,077,585 บาท)

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อยและกลยุทธ์ดงั นี้
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการกากับดูแลเพือ่ ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการขึน้ ทะเบียนตารับยาและทบทวนทะเบียนตารับยา
2. ควบคุมการกระจายและการเข้าถึงยาและเคมีภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ในมนุ ษย์และสัตว์
3. พัฒนาระบบและกลไกเพือ่ แก้ปญั หาการใช้ยาในทางทีผ่ ดิ ในสัตว์และปญั หายาและเคมีภณ
ั ฑ์ตกค้างที่
ใช้ในการเลีย้ งสัตว์
4. พัฒนาระบบและกลไกเพือ่ แก้ปญั หาการใช้ยาในทางทีผ่ ดิ ในมนุ ษย์
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(3) กระทรวงพาณิชย์
(4) กระทรวงศึกษาธิการ
(5) สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
กลยุทธ์
1. ปฏิรูประบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาของทุกวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยา
2. พัฒนาการศึกษาและการให้ความรูต้ ่อเนื่องแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับการใช้ยา
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงศึกษาธิการ
(2) กระทรวงสาธารณสุข
(3) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(4) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(5) สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
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(6) สภาวิชาชีพต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 พัฒนากลไกและเครื่องมือ เพือ่ ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติให้ทนั สมัย และส่งเสริมการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
2. จัดทามาตรฐานการบาบัดรักษาโรคแห่งชาติ ให้ทนั สมัย เชื่อถือได้ สอดคล้องกับบริบทของประเทศ
3. สร้างความเข้มแข็งให้กบั คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด ของสถานพยาบาลทุกระดับ ทัง้
ภาครัฐและเอกชน
4. ส่งเสริมให้มฐี านข้อมูลด้านยาและสุขภาพที่เป็ นกลาง สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพและประชาชน ที่เป็ น
ระบบ เข้าถึงได้งา่ ย และเป็ นปจั จุบนั
5. จัดตัง้ องค์กรระดับชาติทก่ี ากับดูแลด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
6. พัฒนากลไกกากับดูแลการสังใช้
่ ยา
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(3) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(4) สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
(5) กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคร่วมกับภาคประชาชนในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
2. สร้างค่านิยมของประชาชนในการสร้างสุขภาพดีโดยไม่ตอ้ งใช้ยาโดยไม่จาเป็ น และองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3. สร้างภาคีสอ่ ื มวลชนและสือ่ พืน้ บ้านในการประชาสัมพันธ์ท่ตี รงเป้าหมาย เพื่อสร้างค่านิยมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในสังคมไทย
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงศึกษาธิการ
(3) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(4) กรมประชาสัมพันธ์ สานักนายกรัฐมนตรี
(5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5 การส่งเสริมการผลิตและประกันคุณภาพยาชื่อสามัญ
กลยุทธ์
1. พัฒ นาศักยภาพอุต สาหกรรมผลิต ยาในประเทศและหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อผลิตยาชื่อ สามัญ
ทดแทนยาต้นแบบ
2. พัฒนาศักยภาพหน่ วยงานและระบบที่เกี่ยวข้อ งกับสิทธิบตั รด้านเภสัชภัณฑ์ เพื่อให้มฐี านข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงได้งา่ ย
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ (quality assurance) ของยาชื่อสามัญ (generic drug) เพื่อสร้าง
ความเชื่อมันต่
่ อยาชื่อสามัญทีผ่ ลิตในประเทศ
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4. ส่งเสริมการใช้ยาชื่อสามัญ (generic drug)
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงการคลัง
(3) กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา กระทรวงพาณิชย์
(4) กระทรวงอุตสาหกรรม
(5) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(7) กระทรวงศึกษาธิการ
(8) สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6 การพัฒนาระบบและกลไกป้องกันและแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดจากการใช้ยาต้านจุลชีพและการ
ดือ้ ยาของเชือ้ ก่อโรค
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกเพือ่ แก้ปญั หาการดือ้ ยาต้านจุลชีพในสัตว์
2. พัฒนาระบบและกลไกเพือ่ แก้ปญั หาเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพในมนุ ษย์
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(3) กระทรวงการคลัง
(4) กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7 การส่งเสริมจริยธรรมผูส้ งใช้
ั ่ ยาและยุตกิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม
กลยุทธ์
1. พัฒนากฎเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเป็ นเกณฑ์
กลางของประเทศ และปรับปรุงให้ทนั สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนาเกณฑ์จริยธรรมไปประยุกต์ใช้และขยายเพิม่ เติม
3. ควบคุมกากับการส่งเสริมการขายทีข่ าดจริยธรรม เพือ่ ให้เกิดการใช้ยาทีเ่ หมาะสม ลดความสูญเสียทาง
สุขภาพและเศรษฐกิจของผูร้ บั บริการ
4. จัด ตัง้ องค์กรอิส ระที่เกี่ยวข้อง เพื่อ รับผิด ชอบจัดท ากลไกติดตามตรวจสอบ รวบรวมและรายงาน
สถานการณ์ การส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรมในระดับประเทศ
5. ประสานผลักดันให้มกี ารขับเคลือ่ นให้มจี ริยธรรมในกลุม่ ผู้สงใช้
ั ่ ยา
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(3) กระทรวงการคลัง
(4) สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
(5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(6) กระทรวงศึกษาธิการ

4

แผนปฏิ บตั ิ การตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการกากับดูแลเพื่อให้เกิ ดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการขึน้ ทะเบียนตารับยาและทบทวนทะเบียนตารับยา
รายละเอียดตามยุทธศาสตร์ดา้ นที่ 4 การพัฒนาระบบการควบคุมยา เพือ่ ประกันคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา
กลยุทธ์ที่ 2 : ควบคุมการกระจายและการเข้าถึงยาและเคมีภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ในมนุษย์และสัตว์
2.1 พัฒนาระบบติดตามการกระจายยา ทัง้ 1. มีระบบติดตามการกระจายยา ทัง้ ยาในมนุ ษย์ และยาสัตว์ 1. ภายใน 5 ปี
ยาทีใ่ ช้และเกีย่ วข้องในมนุ ษย์และสัตว์ ให้ม ี ให้มคี วามเชื่อมโยงกัน
ความเชื่อมโยงกัน โดยกาหนดมาตรการ
2. มีมาตรการควบคุม การจดแจ้ง และข้อมูลการนาเข้า
2. ภายใน 3 ปี
ควบคุม การจดแจ้ง และข้อมูลการนาเข้า
การจาหน่ าย การใช้
การจาหน่ าย การใช้ยาและเคมีภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ใน
มนุ ษย์และสัตว์
2.2 ประสานนโยบายส่งเสริม ติดตาม
ประเมินแก้ไขปญั หา การสังใช้
่ ยา การ
กระจาย การใช้ยา ทัง้ ยาในมนุ ษย์และยา
สัตว์ รวมถึงมาตรการการดูแลการใช้ยาของ
ภาคเกษตรกรรม

1. มีฐานข้อมูลตัง้ แต่การนาเข้า การผลิต การกระจาย การสัง่ 1. ภายใน 3 ปี
ใช้ยา
2. มีการเผยแพร่ขอ้ มูลสูส่ าธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ภายใน 3 ปี
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หน่ วยงานรับผิดชอบ

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กรมปศุสตั ว์
2. กรมประมง
3 กรมศุลกากร
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานเลขานุ การ
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
2. กรมปศุสตั ว์
3. กรมศุลกากร
4. กรมประมง

กลยุทธ์/แผนงาน
2.3 พัฒนามาตรการควบคุมการโฆษณา
และส่งเสริมการขายยา ให้มคี วามโปร่งใส
ของข้อมูลการตลาดยา และมีเกณฑ์
ปฏิบตั กิ ารส่งเสริมการขายยา (Code of
conduct) รวมถึงการเผยแพร่ขอ้ มูลเอกสาร
กากับยา (Patient information and Leaflet)

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

1. มาตรการควบคุมการโฆษณา และส่งเสริมการขายยา ให้ม ี 1.ภายใน 3 ปี
ความโปร่งใสของข้อมูลการตลาดยา และมีเกณฑ์ปฏิบตั กิ าร 2.ภายใน 3 ปี
ส่งเสริมการขายยา (Code of conduct)
2. มีฐานข้อมูลเอกสารกากับยาเผยแพร่ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบและกลไกเพือ่ แก้ปญั หาการใช้ยาในทางทีผ่ ดิ ในสัตว์ และปญั หายาและเคมีภณ
ั ฑ์ตกค้างทีใ่ ช้ในการเลีย้ งสัตว์
3.1 ควบคุมมาตรฐานสารตกค้างจากยาสัตว์ ร้อยละตัวอย่างส่งตรวจพบสารตกค้างเป็ นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี
ในผลิตผลจากสัตว์ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ร้อยละ 96 ภายใน 5 ปี
เช่น
1. มีประกาศเกีย่ วกับการแบ่งประเภทยา
สาหรับสัตว์ และมาตรฐานยาสัตว์ตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์สตั ว์ และปรับปรุงมาตรฐานอย่าง
สม่าเสมอสอดคล้องกับหลักสากล
2. มีฐานข้อมูลด้านสารตกค้างในเนื้อสัตว์
อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กรมปศุสตั ว์
2. กรมประมง
3. สานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.)
4. สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
5. ภาคประชาสังคม
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. กรมปศุสตั ว์
2. กรมประมง
3.สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

3.2 ติดตามการกระจายและการใช้
เวชภัณฑ์และเคมีภณ
ั ฑ์ในสัตว์

1. มีฐานข้อมูลผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า และผูจ้ าหน่ ายยาสาหรับสัตว์
2. มีฐานข้อมูลทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์
3. มีฐานข้อมูลปริมาณการผลิต การนาเข้า การจาหน่ ายยา
สาหรับสัตว์

1.ภายใน 3 ปี
2.ภายใน 3 ปี
3.ภายใน 3 ปี

3.3 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังสารตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ

มีโครงการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพยาสัตว์ สถานทีผ่ ลิต ขาย
และนาเข้ายาสัตว์ สารตกค้างในผลิตผลจากสัตว์

ภายใน 2 ปี

3.4 ปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังการใช้ยาผิด มีโครงการแก้ไขปญั หาการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ เช่น สารเร่ง ภายใน 2 ปี
วัตถุประสงค์ในสัตว์ทม่ี ผี ลกระทบต่อ
เนื้อแดง
ผูบ้ ริโภค

3.5 สร้างความเข้าใจกับสัตวแพทย์และ
ผูเ้ กีย่ วข้องกับระบบการควบคุมการใช้ยา

ร้อยละของสัตวแพทย์และผูเ้ กีย่ วข้องกับระบบการควบคุม
การใช้ยา ทีผ่ ่านการอบรม มีความรูค้ วามเข้าใจกับระบบการ
ควบคุมการใช้ยา

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบและกลไกเพือ่ แก้ปญั หาการใช้ยาในทางทีผ่ ดิ ในมนุษย์
4.1 ยกระดับการควบคุมยาทีเ่ ป็ นปญั หาการ จานวนรายการยาทีม่ ปี ญั หาการใช้ในทางทีผ่ ดิ ได้รบั การ
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ร้อยละ 100 ภายใน 3 ปี

อย่างน้อย 5 รายการ

หน่ วยงานรับผิดชอบ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กรมปศุสตั ว์
2. กรมประมง
1. สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
2. กรมปศุสตั ว์
3. กรมประมง
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กรมปศุสตั ว์
2. กระทรวงพานิชย์
3. กรมประมง
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. กรมปศุสตั ว์
2. สัตวแพทยสภา
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ใช้ในทางทีผ่ ดิ ในมนุษย์ พร้อมกับการพัฒนา ยกระดับการควบคุม
ระบบและกลไกเพือ่ ป้องกันการลักลอบ
นาเข้ายาและเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ของมนุษย์และ
สัตว์

4.2 ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์จากภาครัฐ
ถึงผลเสียในการใช้ยาในทางทีผ่ ดิ และให้
ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมแก้ไขปญั หาการใช้
ยาในทางทีผ่ ดิ ในมนุ ษย์
4.3 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการใช้ยาและ
เคมีภณ
ั ฑ์ผดิ วัตถุประสงค์อนั มีผลกระทบต่อ
สุขภาพของผูบ้ ริโภค

จานวนรายการยาทีไ่ ด้รบั การแก้ไขปญั หาการใช้ยาในทางที่
ผิดในมนุษย์ โดยการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน

อย่างน้อย 3 รายการ

มีโครงการแก้ไขปญั หาการใช้ยาและเคมีภณ
ั ฑ์ผดิ
วัตถุประสงค์ เช่น การนายามาใช้เป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ในพืชหรือ
สัตว์ เป็ นต้น

ภายใน 2 ปี

4.4 มีการบังคับใช้กฎหมายในการใช้ยา
ในทางทีผ่ ดิ ในมนุษย์อย่างเคร่งครัด

1.ร้อยละผูฝ้ า่ ฝืนกฎหมายของกลุม่ เฝ้าระวังทีก่ ารครอบครอง 1.ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5
และใช้ประโยชน์ซง่ึ วัตถุออกฤทธ์และยาเสพติด (คลินิก/รพ.
เอกชน)
2.ร้อยละผูฝ้ า่ ฝืนกฎหมายของกลุม่ ทีเ่ ฝ้าระวังทีก่ าร
2.ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15
ครอบครองและจาหน่ ายซึง่ วัตถุออกฤทธ์และยาเสพติด (ร้าน
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงยุตธิ รรม
2. สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3. สานักงานตารวจแห่งชาติ
4. กระทรวงศึกษาธิการ
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กระทรวงสาธารณสุข
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3. กระทรวงสาธารณสุข

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1.กระทรวงยุตธิ รรม
2. สภาวิชาชีพ

ยา)

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิ ตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 : ปฏิรปู ระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาของทุกวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยา
1.1 จัดตัง้ ศูนย์สมั มาเภสัชศึกษาแห่งชาติ* มีการจัดตัง้ ศูนย์น้ี ภายใต้การดาเนินงานของ
(Thai National Rational Drug Use Center คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร่วมกับ
– TNRDU)
กลุม่ สถาบันวิชาชีพ โดยในเบือ้ งต้นให้มสี านักงานภายใต้การ
บริหารจัดการของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภายใน 2 ปี

หน่ วยงานรับผิดชอบ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
2. กลุม่ สถาบันวิชาชีพ
3. สถาบันพระบรมราชชนก
4. กระทรวงสาธารณสุข
5. กระทรวงศึกษาธิการ
6. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
7. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

* ศูนย์สมั มาเภสัชศึกษาแห่งชาติ เป็นองค์กรระดับชาติทเี่ สนอให้จดั ตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีหน้าทีศ่ กึ ษา สังเคราะห์ เผยแพร่ความรู้ จัดกิจกรรม จัดทาสือ่ ฝึ กอบรม และให้ความรูต้ ่อเนื่องเกี่ยวกับการ
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กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ โดยประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา การฝึ กอบรม และสภาวิชาชีพ รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการสร้างกลไกติดตาม ตรวจสอบ การสั ่งใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในสถาบันการศึกษา

1.2 ปรับปรุงหลักสูตรและการประเมินผล
ตามหลักสูตรการศึกษาระดับ
Undergraduate ของทุกวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการใช้ยา

1. บรรจุเนื้อหาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทัง้ ภาคทฤษฎีและ/
หรือภาคปฏิบตั ลิ งในหลักสูตรหรือเป็ นรายวิชา อย่างน้อย 1
หน่ วยเครดิต ตลอดหลักสูตร
2.ผูเ้ รียนผ่านการประเมินผลในหลักสูตรการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลตามเกณฑ์ประเมินทีก่ าหนดขึน้
3.มีการบรรจุชวโมงการเรี
ั่
ยนการสอน /ฝึกงาน/ดูงาน ด้าน
การแพทย์แผนไทย ในหลักสูตรของนักศึกษาด้านสาธารณสุข
4.มีหน่ วยงานให้บริการยาจากสมุนไพรฯในโรงเรียนแพทย์,
สถานการศึกษาอบรม

1.ภายใน 2 ปี

2.ภายใน 3 ปี
3.ภายใน 3 ปี
4.ภายใน 3 ปี

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. กระทรวงศึกษาธิการ
2. สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
3. สถาบันการศึกษาทาง
การแพทย์
4. องค์กรด้านการแพทย์แผนไทย
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สถาบันการศึกษา
2. กลุม่ สถาบันวิชาชีพ
3. สภาวิชาชีพ
4. หน่ วยงานประกันคุณภาพด้าน
การศึกษาจากภายนอกสถาบัน

*การประเมินผลต้องแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ ์ในการศึกษา ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การมีความรูเ้ กีย่ วกับการสั ่งยาอย่างสมเหตุผล
2. การมีทกั ษะที่จาเป็ นในการสั ่งยาอย่างสมเหตุผล เช่น การวิเคราะห์ปญั หาผูป้ ่วย การวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยา การค้นหาข้อมูลจาเป็ นในการสั ่งยา การใช้ยาอย่างเป็ นขัน้ ตอน การให้
ความรูใ้ นการใช้ยาอย่างเหมาะสมแก่ผปู้ ว่ ยเพื่อให้ผปู้ ่วยเกิดการยอมรับและสามารถใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องในกรณีโรคเรือ้ รัง เป็นต้น
3. เจตคติในการสั ่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล เช่น การใช้ยาสอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติดา้ นยา (เช่นใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ การสั ่งยาด้วยชือ่ สามัญทางยา) การใช้ยาอย่างคุม้ ค่าและมี
ั
ค่าใช้จ่ายต่าทีส่ ดุ ต่อผูป้ ่วยและสังคม การสร้างความยั ่งยืนให้กบั ระบบประกันสุขภาพและสวัสดิการ ความตระหนักในปญหาเชื
อ้ ดื้อยา ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการสั ่งใช้ยา
การไม่ปฏิเสธยาทีผ่ ปู้ ่วยสมควรได้รบั เป็นต้น

1.3 พัฒนาบุคลากรผูส้ อน* ของทุกวิชาชีพ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยา เกีย่ วกับการใช้ยา

1. บุคลากรผูส้ อนทุกคนได้รบั การอบรมและประเมินอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี จนครอบคลุมเนื้อหาทีก่ าหนด**
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1.ภายในเวลา 3 ปี และได้รบั
ประกาศนียบัตรรับรอง/

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ

กลยุทธ์/แผนงาน
อย่างสมเหตุผล (*บุคลากรผูส้ อน หมายถึง
คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาทีส่ อน
เกีย่ วกับการใช้ยา และ/หรือทาหน้าทีส่ งจ่
ั ่ าย
ยาให้กบั ผูป้ ่วยในสถานพยาบาลทีม่ กี าร
เรียนการสอน หรือการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ทัง้ ทีเ่ ป็ นอาจารย์
ประจาและอาจารย์พเิ ศษในสถาบันหลักและ
สถาบันสมทบ)
1.4 กาหนดเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เป็ นเกณฑ์ในสอบใบประกอบวิชาชีพหรือมี
ข้อสอบมาตรฐานสาหรับบุคลากร
สาธารณสุขอื่น ด้วยเกณฑ์สอบผ่านที่
เหมาะสม

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

2. มีผลงานวิจยั ด้าน การส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล ในด้าน ประเมินปี ละ 1 ครัง้
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพของแต่ละสถานศึกษา
2.ร้อยละ 5 ของผลงานวิจยั
3. มี role model ผูส้ งใช้
ั ่ ยาอย่างสมเหตุผล ในแต่ละสถาบัน ทัง้ หมดในสถานศึกษา
3.ภายใน 1 ปี

หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. คณะกรรมการส่งเสริมการใช้
ยาสมเหตุผลประจาสถาบัน
2. หน่ วยงานประกันคุณภาพด้าน
การศึกษาจากภายนอกสถาบัน

มีคะแนนการสอบในหัวข้อ การใช้ยาสมเหตุผล ของข้อสอบ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
ทัง้ หมดในการสอบเพือ่ ได้ใบประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ ข้อสอบ ข้อสอบทัง้ หมด ภายใน 2 ปี
มาตรฐานของบุคลากรด้านสาธารณสุขอื่น

1. สภาวิชาชีพ
2. สถาบันพระบรมราชชนก
3. องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์
แผนไทย

สภาการพยาบาลเสนอแก้ไขเป็ น มีคะแนนการสอบในหัวข้อ
การใช้ยาสมเหตุสมผล ของข้อสอบด้านการใช้ยา ในการสอบ
เพื่อรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ/ข้อสอบมาตรฐานในด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข
เหตุผล
การให้มคี ะแนนสอบ10 % ของข้อสอบทัง้ หมดมากเกินไป
เมื่อ เทีย บกับ เนื้ อ หาที่ก าหนด 1 หน่ ว ยกิต ถ้ าจะก าหนด
ตัวชีว้ ดั เฉพาะสาขาแพทยศาสตร์ ก็ควรแยกตัวชีว้ ดั
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการศึกษาและการให้ความรูต้ ่อเนื่องแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับการใช้ยา
2.1 ปรับปรุงระบบการศึกษาของแพทย์ใน 1. มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของแพทย์ในระดับ post
graduate
ระดับ post graduate ตัง้ แต่การพัฒนา
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สภาการพยาบาลเสนอให้
แก้ไขจากภายใน 2 ปี เป็ น
ตัง้ แต่การสอบรับใบอนุ ญาต/
สอบผูส้ าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 เป็ นต้นไป

1.ภายใน 2 ปี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1.กระทรวงศึกษาธิการ

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ผูส้ อน การปรับปรุงหลักสูตรและการ
2. มีต ัว ชี้ว ัด ที่สอดคล้อ งกับการปรับปรุ ง และสอดคล้อ งกับ 2.ภายใน 2 ปี
ประเมินหลักสูตรเกีย่ วกับการใช้ยาอย่างสม ตัวชีว้ ดั ตามกลยุทธ์ท่ี 1
สภาการพยาบาลเสนอให้
เหตุผล
แก้ไขจากภายใน 2 ปี เป็ น
ภายใน 4 ปี

2.สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
3.องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์แผน
ไทย
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สถาบันการศึกษา
2. กลุ่มสถาบันวิชาชีพ
3. สภาวิชาชีพ

2.2 ตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสม มีคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในทุก
ภายใน 1 ปี
เหตุ ผ ลประจ าสถาบัน การศึ ก ษา * ที่ สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลสมทบ โดยมีผบู้ ริหารสูงสุด
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ย าขึ้ น และมีผ ลการ ของแต่ละหน่ วยงานเป็ นประธาน
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

1. สถาบันการศึกษา
2. โรงพยาบาลสังกัดโรงเรียน
แพทย์
3. โรงพยาบาลสมทบของ
สถาบันการศึกษา

*บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ย าสมเหตุผลประจาสถาบัน
1. ประสานงานและดาเนินงานร่วมกับศูนย์สมั มาเภสัชศึกษาแห่งชาติและคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด
2. สร้างกลไก ออกมาตรการ ติดตาม ประเมิน และกากับ ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลขึน้ ในทุกระดับของการใช้ยา ทัง้ ในหมูผ่ เู้ รียน (นิสติ นักศึกษา) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (แพทย์ประจา
บ้าน) และบุคลากรผูใ้ ห้การรักษาพยาบาล (อาจารย์ แพทย์ประจา และแพทย์ part time)

2.3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสห 1. มีกระบวนการดูแลผูป้ ่วยร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาล 1.ภายใน 3 ปี
สาขาวิชาชีพและการเข้าถึงข้อมูลเพือ่ ส่งเสริม และเภสัชกรคลินิก
ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
2. มีเว็บไซด์กลาง (National Clinical Knowledge Center) ที่ 2.ภายใน 3 ปี
บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงได้จากทัวประเทศโดย
่
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย
3. เว็บไซด์กลางดังกล่าว จัดทา online training และ online 3.ภายใน 3 ปี
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หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วดั ที่ 1
1. สถาบันการศึกษาทาง
การแพทย์
2. โรงพยาบาลทีม่ คี วามเชื่อมโยง
ด้านการเรียนการสอนกับ

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

evaluation ทัง้ แบบ formative และ summative แก่บคุ ลากร
ผูส้ อนและบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน

2.4 จัดการอบรมในลักษณะ continuing
education และการประเมินอย่างต่อเนื่อง
เกีย่ วกับการใช้ยาสมเหตุผลให้กบั บุคลากร
ในทุกระดับทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยาโดยไม่
พึง่ พาบริษทั ยา

1. การประชุมประจาปีของทุกราชวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพ 1.ภายใน 1 ปี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยา มีหวั ข้อเรื่องเกีย่ วกับการใช้ยาสม
เหตุผล
2. มีการฝึกอบรมแก่บคุ ลากรในทุกระดับเกีย่ วกับการใช้ยาสม 2.ภายใน 2 ปี
เหตุผลอย่างต่อเนื่อง
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
สถาบันการศึกษา
3. กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วดั ที่ 2
1. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
2. สานักงานประกันสังคม
3. กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วดั ที่ 3
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
(ตัวชี้วดั 2,3)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
(สานักงานรัฐบาลอิเลตทรอนิกส์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน))
ศูนย์สมั มาเภสัชศึกษาแห่งชาติ
(หากมีการจัดตัง้ แล้ว)
1. ราชวิทยาลัย (ตัวชีว้ ดั 1)
2. สมาคมวิชาชีพ/สภาวิชาชีพ
(ตัวชีว้ ดั 1)
3. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ(ตัวชีว้ ดั 2)

กลยุทธ์/แผนงาน

2.5 มีกจิ กรรมในระดับประเทศเพือ่ ส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

1. มีการจัด “สัปดาห์สง่ เสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแห่งชาติ”
อย่างต่อเนื่อง
2. จานวนเรื่องทีร่ ณรงค์ให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรฯ และ
ประชาชน ทัง้ รายการวิทยุ โทรทัศน์ สือ่ พิมพ์และสือ่
อิเลคทรอนิกส์
3. มีการให้รางวัลระดับชาติแก่สถานพยาบาลทีม่ อี ตั ราการใช้
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1. ปี ละ 1 ครัง้
2. จานวน 4 เรื่อง/ปี

3. ปี ละ 1 ครัง้

หน่ วยงานรับผิดชอบ
4. สานักงานประกันสังคม
(ตัวชีว้ ดั 2)
5. กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง (ตัวชีว้ ดั 2)
6. กระทรวงศึกษาธิการ (ตัวชีว้ ดั
2)
7. โรงพยาบาลแม่ข่ายของทุก
หน่ วยบริการปฐมภูม/ิ โรงพยาบาล
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ หรือการปกครองรูปแบบ
พิเศษ (ตัวชีว้ ดั 2,3)
8 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
(ตัวชีว้ ดั 2)
9. องค์การวิชาชีพด้านการแพทย์
แผนไทย (ตัวชีว้ ดั 2)
10. ศูนย์สมั มาเภสัชศึกษา
แห่งชาติ (หากมีการจัดตัง้ แล้ว)
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สภาวิชาชีพ
2. สถาบันการศึกษา

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ยาอย่างสมเหตุผลสูง จากการประเมินด้วยวิธ ี benchmarking

หน่ วยงานรับผิดชอบ
3. คณะกรรมการส่งเสริมการใช้
ยาสมเหตุผลประจาสถาบัน
4. สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
5. กระทรวงสาธารณสุข
6. กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
7.สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
8.สานักงานประกันสังคม
9.สานักงานพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 การพัฒนากลไกและเครื่องมือเพื่อให้เกิ ดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติให้ทนั สมัย และส่งเสริมการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
1.1 พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติให้เป็ นปจั จุบนั มีบญ
ั ชียาหลักแห่งชาติทเ่ี ป็ นปจั จุบนั และ
ทุก 1 ปี
และครอบคลุ ม ชนิ ด ของยาที่ จ าเป็ นในการ ครอบคลุมชนิดของยาทีจ่ าเป็ นในการแก้ปญั หา
ั หาสุ ข ภาพของประชาชน ตัง้ แต่ การ สุขภาพของประชาชน
แก้ ป ญ
ปรั บ ปรุ ง แนวทางการประเมิ น ยา กรอบ
ระยะเวลาในการพิจารณา การพิจารณายาหาก
มีขอ้ มูลใหม่* ระบบการทบทวนยาเป็ นกลุ่มหรือ
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
คณะอนุ กรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
โครงการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ทัง้ บัญชี โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส มีการใช้
ข้อมูลความคุม้ ค่า ในเชิงเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
และผลกระทบทางงบประมาณ
1.2 ระบบประกันสุขภาพทุกระบบทัง้ ภาครัฐ มีการใช้ยาบัญชียาหลักแห่งชาติเพือ่ กาหนดสิทธิ
ประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบ
และเอกชน รวมทัง้ ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ใช้บญ
ั ชียาหลัก
แห่งชาติ ในการกาหนดสิทธิประโยชน์
(Optimum list)

1.3 ส่งเสริมให้ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ในสถานศึกษาและสถานฝึกอบรมบุคลากรด้าน
สุขภาพ โดยกาหนดเป็ นตัวชีว้ ดั หลักด้าน
คุณภาพการศึกษาในประเด็นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (University Social Responsibility ;
USR)
1.4 ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
โดยการประชาสัมพันธ์ การสนับสนุ นการ
จัดทาคูม่ อื การใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ และมีศูนย์ขอ้ มูลเพือ่ สือ่ สาร
สองทางในบุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชน

สัดส่วนมูลค่าการใช้ยาบัญชียาหลักแห่งชาติและ
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย และศูนย์แพทยศาสตร์ศกึ ษาทุก
แห่ง

3 กองทุน

ลดลงครึง่ หนึ่งจากสถานการณ์ปจั จุบนั
(ปี 2554) ภายใน 5 ปี

1. จานวนคูม่ อื TNF (Thai National Formulary) 1.ภายใน 3 ปี
ครบ 17 กลุม่ ยา
2. ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างทีส่ ารวจมีเจตคติทด่ี ี 2.ร้อยละ 80
ต่อการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติทงั ้ ยาแผน
ปจั จุบนั และยาสมุนไพร
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หน่ วยงานรับผิดชอบ

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
2. สานักงานประกันสังคม
3. กรมบัญชีกลาง
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
สานักงานพัฒนาระบบการเงินการ
คลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (สพคส)
1. กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท)
2. โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
3. ศูนย์แพทยศาสตร์ศกึ ษา

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

กลยุทธ์/แผนงาน

1.5 ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒนา เพือ่ เพิม่
รายการยาจากสมุนไพรทีใ่ ช้ตามองค์ความรู้
ดัง้ เดิมและยาพัฒนาจากสมุนไพรไว้ในบัญชี
ยาหลักฯ ให้มากขึน้ โดย

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

จานวนรายการยาจากสมุนไพรอยู่ในในบัญชียา
หลักแห่งชาติ

เพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 15 รายการ ภายใน
ระยะเวลาการพิจารณา 3 ปี

กลยุทธ์ที่ 2 : จัดทามาตรฐานการบาบัดรักษาโรคแห่งชาติให้ทนั สมัย เชื่อถือได้ สอดคล้องกับบริบทของประเทศ
2.1 จัดทามาตรฐานการบาบัดรักษาโรค
1. มีมาตรฐานการบาบัดรักษาโรค ในทุกระดับ 1. ภายในเวลา 3 ปี
แห่งชาติ ในทุกระดับของการให้บริการ
ของการให้บริการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
2.มีการปรับปรุงทุก 2 ปี และได้รบั การ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาโดยเฉพาะโรคทีพ่ บ
โดยเฉพาะโรคทีพ่ บบ่อยโรคทีเ่ ป็ นปญั หา
ทบทวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ
บ่อยโรคทีเ่ ป็ นปญั หาสาธารณสุข และโรคทีม่ ี สาธารณสุข และโรคทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูง ให้แล้วเสร็จ มาตรฐานการบาบัดรักษาโรค ทัง้ หมด
ค่าใช้จา่ ยสูง โดยจัดกลไกให้มกี ารปรับปรุง
2. จานวน มาตรฐานการบาบัดรักษาโรค ทีไ่ ด้
อย่าต่อเนื่องและทุกภาคส่วนได้มสี ว่ นร่วมใน มาตรฐานและผ่านการรับรองในระดับประเทศ
การกระบวนการพัฒนา
โดยสามารถนาไปใช้ในสถานพยาบาลทุกระดับได้
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
2. สานักงานประกันสังคม
3. กรมบัญชีกลาง
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. สภาวิจยั แห่งชาติ
4. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กรมการแพทย์
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สภาวิชาชีพ (แพทยสภา)
2. ราชวิทยาลัย
3. สถาบันการศึกษา แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
4. องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์แผน
ไทย
5. สมาคม/ชมรม/ราชวิทยาลัยแพทย์
6. กรมบัญชีกลาง
7. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
8. สานักงานประกันสังคม
9. องค์กรภาคประชาชน

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งให้กบั คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดของสถานพยาบาลทุกระดับ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
3.1 จัดทาเกณฑ์มาตรฐานและคูม่ อื การ
ร้อยละสถานพยาบาลรัฐและเอกชนประเภททีร่ บั
ร้อยละ 50 ของสถานพยาบาลฯ ใน 1 ปี
ปฏิบตั งิ านของ คณะกรรมการเภสัชกรรมและ ผูป้ ่วยไว้คา้ งคืน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามคูม่ อื
ร้อยละ 60 ของสถานพยาบาลฯ ใน 3 ปี
การบาบัด ทีด่ แี ละประเมินผลสัมฤทธิของ
์
การปฏิบตั งิ านของ คณะกรรมการเภสัชกรรมและ ร้อยละ 70 ของสถานพยาบาลฯ ใน 4 ปี
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด
การบาบัด ทีด่ ี
ร้อยละ 80 ของสถานพยาบาลฯ ใน 5 ปี

3.2 สนับสนุ นการสร้างเครือข่ายการทางาน
ของ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด
ตลอดจนการสร้างระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับ
การทางานของ คณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบาบัด

1. จานวนและสัดส่วนของรพ.ทีอ่ ยู่ในเครือข่าย
2. มีระบบสารสนเทศเพือ่ เชื่อมโยงข้อมูลสาหรับ
เครือข่าย คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บาบัด

1. ร้อยละ 80 ของ รพ.กลุม่ เป้าหมาย
เครือข่าย
2.ภายใน 2 ปี

3.3 สนับสนุ นให้นาเกณฑ์มาตรฐานของ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด ทีด่ ี
เป็ นส่วนหนึ่งของการรับรองคุณภาพ

การประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบาบัด เป็ นข้อกาหนดในการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

ภายใน 3 ปี
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
10. องค์กรภาคเอกชน
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. โรงพยาบาลในทุกสังกัด
กระทรวงกลาโหม กระทรวง
สาธารณสุข สานักงานตารวจ
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
กระทรวงศึกษาธิการ
2. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
3. องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์แผน
ไทย
1. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
2. กรมบัญชีกลาง
3. สานักงานประกันสังคม
4. สานักงานตรวจราชการ กระทรวง
สาธารณสุข
สานักงานพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA)

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

สถานพยาบาล (HA)
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมให้มฐี านข้อมูลด้านยาและสุขภาพทีเ่ ป็ นกลาง สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพและประชาชน ทีเ่ ป็ นระบบ เข้าถึงได้งา่ ย และเป็ นปจั จุบนั
4.1 ส่งเสริมให้มฐี านข้อมูลด้านยาทีเ่ ป็ นกลาง 1. จานวนเอกสารกากับยาสาหรับบุคลากรทาง
1. 150 รายการ ภายใน 3 ปี
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
และประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับข้อมูลทางยาที่
การแพทย์มาตรฐาน และจัดทาเอกสารกากับยา
300 รายการ ภายใน 5 ปี
1. สานักงานคณะกรรมการอาหาร
ถูกต้องได้มาตรฐาน
สาหรับประชาชนมาตรฐาน (ยาทีม่ มี ลู ค่าการใช้
และยา (ตัวชีว้ ดั ข้อ 1 และ 2)
มาก)
2. โรงพยาบาลของรัฐ (ตัวชีว้ ดั ข้อ 3)
2. มีฐานข้อมูลยาทีเ่ ป็ นกลาง ทีป่ ระชาชนและ
2. ภายใน 3 ปี
(ข้อมูล: จานวนรายการยาตามชื่อ
บุคลากรทางการแพทย์ เข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง
สามัญทางยาทีข่ น้ึ ทะเบียนในประเทศ
และมีการเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไทย มีประมาณ 2,200 ราย (ณ
3. มีศูนย์บริการข้อมูลยา (Drug Information
Service; DIS) ในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
4.2 จัดทาระบบสารสนเทศให้บคุ คลากร
ทางด้านการแพทย์และประชาชน รวมทัง้
ผูด้ อ้ ยโอกาส ให้สามารถทราบข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
และได้มาตรฐาน

3.ภายใน 3 ปี

1. มีเวบไซด์กลางสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ 1.ภายใน 5 ปี
สามารถเข้าถึงได้จากทัวประเทศโดยไม่
่
เสีย
ค่าใช้จา่ ย
2. มีระบบการสือ่ สารข้อมูลการใช้ยาแก่ประชาชน 2.ภายใน 5 ปี
รวมทัง้ ผูด้ อ้ ยโอกาส เช่น ผูพ้ กิ าร ผูอ้ ่านหนังสือ
ไม่ออกผูส้ งู อายุ เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ ข้อมูลการใช้ยาด้วยอักษรเบลล์แก่ผปู้ ่วยที่
พิการทางสายตา
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พฤศจิกายน 53)

ตัวชี้วดั ที่ 1
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
2. สานักงานประกันสังคม
3. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร (สานักงานรัฐบาล
อิเลคทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การ

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ
มหาชน))
2. ศูนย์สมั มาเภสัชศึกษาแห่งชาติ
(หากมีการจัดตัง้ แล้ว)
ตัวชี้วดั ที่ 2
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
อย.
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
(สานักงานรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน))
2. ศูนย์สมั มาเภสัชศึกษาแห่งชาติ
(หากมีการจัดตัง้ แล้ว)

กลยุทธ์ที่ 5 : จัดตัง้ องค์กรระดับชาติทก่ี ากับดูแลด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
5.1 สร้างความเข้มแข็งให้สานักงาน
1. มีสานักงานเลขานุ การฯ ทีท่ างานอย่างต่อเนื่อง 1. ภายใน 2 ปี
เลขานุ การ โดยจัดให้มจี านวนบุคลากรที่
2. มีการทางานเป็ นเครือข่ายทัง้ ส่วนกลางและ
2.ภายใน 2 ปี
เพียงพอ มีศกั ยภาพทีเ่ หมาะสมและ
ส่วนภูมภิ าค
งบประมาณสนับสนุ นทีเ่ พียงพอ
5.2 ให้คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยา
มีองค์ประกอบของคณะอนุ กรรมการส่งเสริมการ ภายใน 1 ปี
อย่างสมเหตุผลเป็ นองค์กรระดับชาติทก่ี ากับ ใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีองค์ประกอบของ
ดูแลเพือ่ ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
บุคลากรจากทัง้ ยาในมนุ ษย์และยาสัตว์

20

สานักงานเลขานุ การ
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานเลขานุ การ
คณะอนุ กรรมการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ใน
ปจั จุบนั คือสานักงานคณะกรรมการ

กลยุทธ์/แผนงาน
5.3 มีการศึกษาวิจยั เพือ่ จัดทาโครงสร้างหรือ
หน่ วยงานถาวรในการกากับดูแลการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลร่วมกันระหว่างสามกองทุน
ประกันสุขภาพ

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

มีผลการศึกษาวิจยั เพือ่ จัดทาโครงสร้างหรือ
หน่ วยงานถาวรในการกากับดูแลการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลร่วมกันระหว่างสามกองทุนประกัน
สุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนากลไกกากับดูแลการสังใช้
่ ยา
6.1 มีระบบติดตามการใช้ยาตามใบสังยาจาก
่
1. มีระบบเพือ่ ติดตามการใช้ยาตามใบสังยาจากผู
่
้
ผูส้ งใช้
ั ่ ยาและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
สังใช้
่ ยาในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน

ภายใน 2 ปี

หน่ วยงานรับผิดชอบ
อาหารและยา)
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพแห่งชาติ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สานักงานประกันสังคม
2. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
3. กรมบัญชีกลาง
4. สานักพัฒนาระบบตรวจสอบการ
รักษาพยาบาล

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
ตัวชีวดั ที่ 1
1.สานักงานหลักประกันสุขภา
แห่งชาติ
2.ร้อยละสถานพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2. ร้อยละ 80 ของสถานพยาบาลภาครัฐ 2.กรมบัญชีกลาง
ประเภททีร่ บั ผูป้ ่วยไว้คา้ งคืนทีม่ กี ารติดตามการใช้ ประเภททีร่ บั ผูป้ ่วยไว้คา้ งคืน
3.สานักงานประกันสังคม
ยาตามใบสังยาจากผู
่
ส้ งใช้
ั ่ ยา
ร้ อ ยละ 80 ของสถานพยาบาล 4.สานักงานเลขานุการ
ภาคเอกชนประเภททีร่ บั ผูป้ ่วยไว้คา้ งคืน คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
3. รายงานประจาปี /ประจาเดือน ของการติดตาม 3. จานวน 1 ฉบับ
ตัวชี้วดั 2-3
การใช้ยาตามใบสังยาจากผู
่
ส้ งใช้
ั ่ ยา/รายงาน
สานักสถานพยาบาลและการ
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1.ภายใน 3 ปี

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ตัวชีว้ ดั ของการดาเนินการ เฝ้าระวัง Medication
Error

6.2 จัดทามีบญ
ั ชียาหลักแห่งชาติสาหรับสัตว์ 1. มีบญ
ั ชียาหลักแห่งชาติสาหรับสัตว์ทท่ี นั สมัย 1.ภายใน 5 ปี
ทีท่ นั สมัย ตามหลักวิชาการและมาตรฐานการ ตามหลักวิชาการ เพือ่ ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
บาบัดรักษาโรคสาหรับสัตว์ ในรูปของ
คณะกรรมการคัดเลือกยา
2.มีมาตรฐานการบาบัดรักษาโรคสาหรับสัตว์
2.ภายใน 3 ปี
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
ประกอบโรคศิลปะ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. โรงพยาบาลในทุกสังกัด
กระทรวงกลาโหม กระทรวง
สาธารณสุข
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงศึกษาธิการ
2. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
3. องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์แผน
ไทย
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กรมปศุสตั ว์
2. กรมประมง
3. สัตวแพทยสภา

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคร่วมกับภาคประชาชนในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
1.1 ร่วมมือและพัฒนากลไกเดิมทีม่ อี ยู่ เพือ่ เพิม่ 1. เกิดกลไกเครือข่าย/ศูนย์ การใช้ยาสมเหตุผล
ศักยภาพในเรือ่ งการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ และการเฝ้าระวัง และรับร้องเรียน เรื่องการ
สร้างระบบภูมคิ มุ้ กันการใช้ยาอย่างไม่สม
โฆษณาการจาหน่ าย การสังหรื
่ อการจ่ายยา ทีไ่ ม่
เหตุผลในชุมชน
เหมาะสม
(เครือข่ายทีม่ อี ยู่เดิม เช่น โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ า้ น องค์การ 2. ร้อยละของปญั หาทีม่ าร้องเรียนจะได้รบั การ
บริหารส่วนตาบล ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค ดาเนินการแก้ไข
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
หน่ วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ เครือข่าย
3. มีหลักสูตรเรื่องกระบวนการคุม้ ครองเฝ้าระวัง
ผูบ้ ริโภค)
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสาหรับภาคประชาชน
1.2 ประสานงานและพัฒนากลไกการทางาน
ร่วมกันในระดับจังหวัด เช่น สสจ.
คณะอนุ กรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข
1.3 การพัฒนาฝึกอบรมทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการคุม้ ครองเฝ้าระวังการใช้ยา
และการใช้ยา
1.4 พัฒนากลไกการเฝ้าระวัง และรับร้องเรียน
ของภาคประชาชนใน เรื่องการโฆษณาการ
จาหน่ าย การสังหรื
่ อการจ่ายยา ทีไ่ ม่เหมาะสม
ในระดับชุมชนและระดับจังหวัด
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หน่ วยงานรับผิดชอบ

1.อย่างน้อย 40 จังหวัด ภายใน หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
ปี 2556 และครบ 77 จังหวัด
กองสุขภาพภาคประชาชน กรม
ในปี 2559
สนับสนุ นบริการสุขภาพ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กรมประชาสัมพันธ์
2.อย่างน้อยร้อยละ 80
2. เครือข่ายผูป้ ่วยเรือ้ รัง (เช่นไตวาย
เบาหวาน ผูต้ ดิ เชือ้ HIV)
3. มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค
3.ภายใน 3 ปี
4. มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์
6. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
5. องค์การบริหารส่วนตาบล
6. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ภาคประชาชน

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างค่านิยมของประชาชนในการสร้างสุขภาพดีโดยไม่ตอ้ งใช้ยาโดยไม่จาเป็ น และองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
2.1 จัดทาหลักสูตรเรื่องการใช้ยาอย่างสม
หลักสูตรการเรียนในเรือ่ งการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใน 3 ปี
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
เหตุผลและการสร้างสุขภาพดีโดยไม่ตอ้ งใช้ยา และและการสร้างสุขภาพดีโดยไม่ตอ้ งใช้ยา ทดลอง
กระทรวงศึกษาธิการ
สาหรับนักเรียนและนักศึกษา และผลักดันให้
การใช้หลักสูตรสาหรับนักเรียนและนักศึกษา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
เกิดการเรียนการสอนในทุกระดับ
1. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. คณะเภสัชศาสตร์ทุกแห่ง
2.2 มีกจิ กรรมในการสือ่ สารในการใช้ยาอย่าง 1. มีชุดข้อมูลผลกระทบจากการใช้ยาทีไ่ ม่จาเป็ นใน 1.ภายใน 2 ปี
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สมเหตุผล และการรณรงค์เรื่องการใช้ยาทีไ่ ม่ พืน้ ที่ 40 จังหวัด
1. กรมประชาสัมพันธ์/สานักงาน
จาเป็ นและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เน้นการมีสว่ น 2.จานวนกิจกรรมหรือการรณรงค์เรื่องการใช้ยาที่ 2. ปี 2556-57 2 เรื่องต่อปี
คณะกรรมการอาหารและยา (ตัวชีว้ ดั ข้อ
ร่วม และต้องเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย โดยใช้ผล
ไม่จาเป็ นและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ปี 2557 4 เรือ่ งต่อปี
2)
จากข้อมูลผลกระทบจากการใช้ยาทีไ่ ม่จาเป็ น
ปี 2558 6 เรือ่ งต่อปี
2. แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและ
พัฒนาระบบยา (ตัวชีว้ ดั ข้อ 1)
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค
องค์กรอิสระเพือ่ ผูบ้ ริโภค (ถ้ามี)
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างภาคีสอ่ ื มวลชนและสือ่ พืน้ บ้านในการประชาสัมพันธ์ทต่ี รงเป้าหมาย เพือ่ สร้างค่านิยมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสังคมไทย
3.1 สร้างเครือข่ายสือ่ มวลชนและสือ่ พืน้ บ้าน
1. เกิดเครือข่ายสือ่ มวลชนหรือสือ่ พืน้ บ้าน 4 ภาค 1. 30 จังหวัด ภายใน 2 ปี
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
2. มีแผนงาน/โครงการเพือ่ สนับสนุ นการสร้าง
2.ภายใน 2 ปี
1. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
เพือ่ มีกระบวนการสร้าง ความเข้าใจกับ
เครือข่ายและผลิตและเผยแพร่สอ่ ื ทีไ่ ด้รบั การ
2. กรมประชาสัมพันธ์
สือ่ มวลชนทุกระดับ
สนับสนุ นอย่างเป็ นรูปธรรม
3.สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. จานวนสือ่ มวลชนทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ทจ่ี ะได้รบั
3.อย่างน้อย 3 แห่ง/ ภาค
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
รางวัล
1. แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและ
4. จานวนสือ่ พืน้ บ้านทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
พัฒนาระบบยา
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กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย
4.อย่างน้อย 10 แห่ง/ภาค

3.2 ให้รางวัลจูงใจแก่สอ่ ื ทีส่ ง่ เสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลของประชาชน

3.3 มีโครงการ แผนการ และงบประมาณ
สนับสนุ นสือ่ มวลชนทุกระดับในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

1.จานวนจังหวัดทีม่ สี อ่ ื มวลชนทุกแขนงทีส่ ่งเสริม
สนับสนุ นและรณรงค์อย่างต่อเนื่องในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน
2.จานวนรายงานข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้
ยาทีไ่ ม่สมเหตุผล ซึง่ นาไปสูก่ ารตรวจสอบ ควบคุม
กากับโดยหน่ วยงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง
3.มีคนต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพทีม่ กี ารใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล
1. ระดับความสาเร็จของแผนงาน/โครงการที่
สนับสนุ นสือ่ มวลชนในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ด้านการใช้ยา
2. ร้อยละของการใช้งบประมาณเพือ่ สนับสนุ น
สือ่ มวลชน
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1. อย่างน้อย 30 จังหวัด

หน่ วยงานรับผิดชอบ
2. มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์
3. มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค
4. เครือข่ายผูบ้ ริโภค
5. สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้าง
เสริมสุขภาพ
6. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ภาคประชาชน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุ นบริการ
สุขภาพ

2.อย่างน้อย 10 รายงานต่อปี

3.ภายใน 2 ปี
1.อย่างน้อย 30 จังหวัด

2.ร้อยละ 100

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุ นบริการ
สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5 การส่งเสริ มการผลิ ตและประกันคุณภาพยาชื่อสามัญ
แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การผลิตยาชื่อสามัญทดแทนยาต้นแบบ
รายละเอียดเป็ นไปตามยุทธศาสตร์ดา้ นที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพร และชีววัตถุ เพือ่ การพึง่ ตนเอง
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพหน่ วยงานและระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิบตั รด้านเภสัชภัณฑ์ เพือ่ ให้มฐี านข้อมูลทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย
รายละเอียดเป็ นไปตามยุทธศาสตร์ดา้ นที่ 1 การเข้าถึงยา
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ( quality assurance) ของยาชื่อสามัญ (generic drug) เพือ่ สร้างความเชื่อมันต่
่ อยาชื่อสามัญทีผ่ ลิตในประเทศ
รายละเอียดเป็ นไปตามยุทธศาสตร์ดา้ นที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพร และชีววัตถุ เพือ่ การพึง่ ตนเอง
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมการใช้ยาชื่อสามัญ (Generic drug)
4.1 กาหนดให้มนี โยบายและระบบในการสัง่ 1.มีนโยบายและระบบในการสังใช้
่ ยาชื่อสามัญและ 1.ภายใน 2 ปี
หน่ วยงานรับผิ ดชอบหลัก
1. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
ใช้ยาชื่อสามัญ การสังซื
่ อ้ ยาชื่อสามัญทีม่ ี
ชื่อสามัญทางยา
แห่งชาติ
มาตรฐานตามหลักวิชาการ (Good
2. ร้อยละของใบสังยาที
่ ม่ กี ารสังใช้
่ ยาชื่อสามัญใน 2.มีการสังยาชื
่ ่อสามัญอย่างน้อย
2. สานักงานประกันสังคม
procurement practice) ในสถานพยาบาล/
สถานพยาบาล
ร้อยละ 70 ของใบสังยา
่ และการใช้
3. กรมบัญชีกลาง
สถานปฏิบตั กิ ารชุมชน
ยาทัง้ หมด ภายใน 5 ปี
4. โรงพยาบาลในสังกัดทุกกระทรวง
3.อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี หน่ วยงานรับผิ ดชอบร่วม
4.2 สร้างช่องทางการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ตอ่ 3. ร้อยละของโรงพยาบาลของรัฐทีม่ กี ารใช้ยาชือ่
1.สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี
ผูส้ งใช้
ั ่ ยาให้รบั ทราบระบบการประกันคุณภาพ สามัญเดียวต่อชือ่ การค้าเดียว
ยา
และข้อเท็จจริงทีถ่ ูกต้องของคุณภาพยาชื่อ
2. สานักงานเลขานุ การ
4.มีตวั ชีว้ ดั ของระบบประกันสุขภาพและการรับรอง 4.ภายใน 2 ปี
สามัญ
คณะอนุ กรรมการการส่งเสริมการใช้ยา
คุณภาพสถานพยาบาลเกีย่ วกับการใช้ยาสามัญ
4.3 ส่งเสริมการใช้ยาชือ่ สามัญใน
อย่างสมเหตุผล
และชือสามัญทางยา
3. สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลโดยมีการรณรงค์และการ
สถานพยาบาล (สรพ.)
ประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6 การพัฒนาระบบและกลไกป้ องกันและแก้ไขปัญหาที่ เกิ ดจากการใช้ยาต้านจุลชีพและการดื้อยาของเชื้อก่อโรค
แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกเพือ่ แก้ปญั หาการดือ้ ยาต้านจุลชีพในสัตว์
เป้ าประสงค์: เชื้อดื้อยาและยาปฏิชวี นะทีต่ กค้างใน “ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทบ่ี ริโภคในประเทศ” ลดลง
1.1 พัฒนาระบบควบคุมยาสาหรับสัตว์
1.1.1 แบ่งประเภทยาสาหรับสัตว์ให้เหมาะสม 1. มีประกาศการแบ่งประเภทยาสาหรับสัตว์
อย่างชัดเจน
2. มีบญ
ั ชียา Veterinary critically important
antimicrobial agent (VCIA)
3. มีบญ
ั ชียาสัตว์ควบคุมพิเศษ

1. ภายใน 2 ปี
2. ภายใน 3 ปี
3. ภายใน 3 ปี

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
กรมปศุสตั ว์
กรมประมง
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กรมศุลกากร
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. กรมปศุสตั ว์
3. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารอาหารปลอดภัย
4.กรมประมง

ั ฑ์ทใ่ี ช้ในสัตว์
1.1.2 ลดการลักลอบนาเข้าเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ จานวนครัง้ ทีต่ รวจพบเภสัชเคมีภณ
ในสัตว์ ผิดกฎหมาย
ทีล่ กั ลอบนาเข้า ผิดกฎหมาย

ปี 2556 น้อยกว่า 4 ครัง้
ปี 2557 น้อยกว่า 3 ครัง้
ปี 2558 น้อยกว่า 2 ครัง้
ปี 2559 เท่ากับ 0

1.1.3 เข้มงวดการกระจายเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์และยา
ปฏิชวี นะทีข่ น้ึ ทะเบียนสาหรับสัตว์

1.ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม ตามแผนงาน 5
ปี

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
กรมประมง

1.2 พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการสั ่งใช้

2. ร้อยละของตัวอย่างยาสัตว์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ/มาตรฐาน
ตามทีข่ น้ึ ทะเบียน
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ใิ นการสั ่งใช้ยาปฏิชวี นะ

1. ปี 2556 อย่างน้อยร้อยละ 20
ปี 2557 อย่างน้อยร้อยละ 40
ปี 2558 อย่างน้อยร้อยละ 60
ปี 2559 อย่างน้อยร้อยละ 80
2.อย่างน้อยร้อยละ 90
ภายใน 2 ปี

หน่ วยงานหลัก
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แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ยาปฏิชวี นะสาหรับสัตว์
1.3 พัฒนาระบบให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็น “ฟาร์ม
มาตรฐาน”

สาหรับสัตว์
ร้อยละฟาร์มมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การรับรองต่อฟาร์มที่
ยื่นขอรับรองมาตรฐาน

1.4 ผลักดันนโยบาย “อาหารปลอดภัย”

ร้อยละตัวอย่างอาหารบริโภคทีต่ รวจสอบพบเชือ้ ดือ้
ยาและยาปฏิชวี นะตกค้าง

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบและกลไกเพือ่ แก้ปญั หาเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพในมนุ ษย์
เป้ าประสงค์ : อัตราการดือ้ ยาปฏิชวี นะของประเทศลดลง
2.1 เร่งรัดการทางานของคณะกรรมการหรือ
สรุปการดาเนินการของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุ กรรมการขององค์กรระดับชาติทเ่ี กีย่ วกับ คณะอนุ กรรมการดังกล่าวมายังศูนย์ประสานงาน
เชือ้ ดือ้ ยา เช่น คณะกรรมการการป้องกันและ
ฯ
ควบคุมโรคติดเชือ้ (National infection Control
Committee: NICC) คณะอนุ กรรมการป้องกัน
ควบคุม และแก้ไขการดือ้ ยาต้านจุลชีพของเชือ้
ก่อโรค
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ปี 2556 ร้อยละ 40
ปี 2557 ร้อยละ 50
ปี 2558 ร้อยละ 60
ปี 2559 ร้อยละ 70
เชื้อดือ้ ยา
ไม่พบ Salmonella typhimurium
Salmonella paratyphimurium และ
Salmonella enteritidis
ยาปฏิ ชีวนะตกค้าง
พบไม่เกิ นร้อยละ ๔ ภายในปี ๒๕๕๙
ปี 2556 ไม่เกินร้อยละ 5
ปี 2557 ไม่เกินร้อยละ 4
ปี 2558 ไม่เกินร้อยละ 2
ปี 2559 ไม่พบ

ปี 2556 อย่างน้อย 1 ครัง้
ปี 2557 อย่างน้อย 2 ครัง้
ปี 2558 อย่างน้อย 2 ครัง้
ปี 2559 อย่างน้อย 2 ครัง้

หน่ วยงานรับผิดชอบ
สัตวแพทยสภา
กรมปศุสตั ว์

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
ศูนย์ปฏิบตั ิการอาหารปลอดภัย /
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา /
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/
กรมปศุสตั ว์ กรมประมง/สถานบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
สถาบันการศึกษา

กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
องค์กรทีเ่ ป็ นฝ่ายเลขานุ การของ
คณะกรรมการหรือคณะอนุ กรรมการ
ดังกล่าว

แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2.2 กาหนดศูนย์ประสานงานเพือ่ ดาเนินการ
แก้ปญั หาเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพในมนุ ษย์และสัตว์

มีศูนย์ประสานงานเพือ่ ดาเนินการแก้ปญั หาเชือ้
ดือ้ ยาต้านจุลชีพในมนุ ษย์และสัตว์

2.3 จัดทา Clinical Practice Guideline ในการสัง่
ใช้ยาปฏิชวี นะ ทีเ่ ป็ นบรรทัดฐานกลางของ
ประเทศ
2.4 พัฒนาระบบตรวจสอบและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
(Audit/feedback system) เพือ่ การใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างสมเหตุผลในโรค/ภาวะเป้าหมายทีก่ าหนด

คูม่ อื Clinical Practice Guideline ในการสังใช้
่ ยา ปี 2557 แล้วเสร็จ
ปฏิชวี นะ
อัตราการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลในโรค/
ภาวะเป้าหมายทีก่ าหนดเพิม่ ขึน้ ทัง้ การรักษา
ผูป้ ่วยนอกและผูป้ ่วยใน

ปี 2556 อย่างน้อยร้อยละ 30
ปี 2557 อย่างน้อยร้อยละ 40
ปี 2558 อย่างน้อยร้อยละ 50
ปี 2559 อย่างน้อยร้อยละ 80

2.5 จัดการศึกษาด้านการควบคุมเชือ้ ดือ้ ยาให้ผู้
สังใช้
่ ยาต้านจุลชีพและผูบ้ ริโภค

ร้อยละความตระหนักของผูส้ งใช้
ั ่ ยาต้านจุลชีพ
และผูบ้ ริโภคในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ

ปี 2556 อย่างน้อยร้อยละ 20
ปี 2557 อย่างน้อยร้อยละ 30
ปี 2558 อย่างน้อยร้อยละ 40
ปี 2559 อย่างน้อยร้อยละ 50

2.6 ส่งเสริมการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาพฤติกรรม จานวนรายงานวิจยั ต่อปี
และกลไกการแก้ปญั หาเชือ้ ดือ้ ยา ในทุกระดับ
2.7 ส่งเสริมพฤติกรรมลดการติดเชือ้ ลดการแพร่ ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีพฤติกรรมที่
ระบาด และสร้างเสริมสุขภาพ
เหมาะสม
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ภายใน 2 ปี

ปี 2556 อย่างน้อย 1 ชิน้ /ปี
ปี 2557 อย่างน้อย 1 ชิน้ /ปี
ปี 2558 อย่างน้อย 2 ชิน้ /ปี
ปี 2559 อย่างน้อย 2 ชิน้ /ปี
ปี 2556 อย่างน้อย ร้อยละ 60
ปี 2557 อย่างน้อย ร้อยละ 70
ปี 2558 อย่างน้อย ร้อยละ 80

หน่ วยงานรับผิดชอบ
คณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบการ
ควบคุมและป้องกันการดือ้ ยาต้านจุล
ชีพ
สมาคมแพทย์วชิ าชีพและหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
กรมบัญชีกลาง
สานักงานประกันสังคม
สรพ.
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง

สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กรมอนามัย
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม

แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย
ปี 2559 อย่างน้อยร้อยละ 90

2.8 ให้ความสาคัญแก่การคัดกรองโรคติดเชือ้
และเข้าถึงวัคซีนจาเป็ นในโรคทีก่ าหนด

ร้อยละอัตราป่วยด้วยโรคติดเชือ้ ลดลง

2.9 ยกระดับการควบคุมยาปฏิชวี นะแต่ละ
ประเภทให้เหมาะสม

จานวน รายการยา/กลุม่ ยาปฏิชวี นะมีการ
ปรับเปลีย่ นประเภทยา

2.10 พัฒนาระบบเฝ้าระวังสารสนเทศเกีย่ วกับ
การเก็บข้อมูลการบริโภคยาปฏิชวี นะและเชือ้ ดือ้
ยาเพือ่ สนับสนุ นการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
2.11 ระบบกระตุน้ เตือน (reminding system)
สาหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพือ่ สร้างความ
ตระหนักในแก้ปญั หาเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพใน
มนุ ษย์

มีศูนย์รวบรวมข้อมูลการบริโภคยาปฏิชวี นะและ
รายงานเชือ้ ดือ้ ยาในประเทศไทย

ปี 2556 อย่างน้อย ร้อยละ 10
ปี 2557 อย่างน้อย ร้อยละ 15
ปี 2558 อย่างน้อย ร้อยละ 20
ปี 2559 อย่างน้อย ร้อยละ 25
ปี 2556 อย่างน้อย 1 รายการ
ปี 2557 อย่างน้อยอีก 2 รายการ
ปี 2558 อย่างน้อยอีก 2 รายการ
ปี 2559 อย่างน้อยอีก 2 รายการ
ภายใน 2 ปี

1. จานวนสถานพยาบาลทัง้ รัฐและเอกชน
1. อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี
ประเภททีร่ บั ผูป้ ่วยไว้คา้ งคืนและไม่รบั ผูป้ ่วยไว้
อย่างน้อยร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี
ค้างคืนมีการจัดกิจกรรมเพือ่ กระตุน้ เตือนบุคลากร 2. ปี ละ 1 ครัง้
ทางการแพทย์เป็ นประจาทุกปี
2.มีการรณรงค์ระดับประเทศ (National
campaign) ประจาทุกปี
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ
สสส.
กรมควบคุมโรค
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
อย.

อย./ สปสช./ กรมศุลกากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.สานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุ น
บริการสุขภาพ
2.สปสช.
3.สสส.

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7 การส่งเสริ มจริยธรรมผู้สงใช้
ั ่ ยาและยุติการส่งเสริ มการขายยาที่ ขาดจริ ยธรรม
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเป็ นเกณฑ์กลางของประเทศ และปรับปรุงให้ทนั สถานการณ์อย่า งต่อเนื่อง
1.1 พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม 1. มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
1. ภายใน 1 ปี
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
การขายให้เป็ นเกณฑ์กลางของประเทศ
แห่งชาติ เรื่องเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม
แห่งชาติ
การขายยาของประเทศไทย
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
2. มีการทบทวนเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
2. ทุก 5 ปี
1. กรมบัญชีกลาง
ส่งเสริมการขายยา
2. สานักงานประกันสังคม (สปส.)
3. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)
4. สภาวิชาชีพ
5. กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.)
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนาเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปประยุกต์ใช้และขยายเพิม่ เติม
2.1 ประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพและ 1. มีการนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม
1.ภายใน 2 ปี
ตัวชีว้ ดั ที่ 1 องค์กรวิชาชีพและ
องค์กรด้านสุขภาพอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ส่งเสริม การขายยาเป็ นส่วนหนึ่งของจริยธรรมหรือ
องค์กรด้านสุขภาพอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
จริยธรรมผูส้ งใช้
ั ่ ยาและยุตกิ ารส่งเสริมการขายยา จรรยาบรรณวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้าน
ทีข่ าดจริยธรรม
สุขภาพทุกสาขา
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 และ 3 คณะกรรมการ
2. มีขอ้ มูลความสอดคล้องของเกณฑ์หรือ
2.มีการประเมินทุก 5 ปี
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพกับเกณฑ์จริยธรรมว่า
ด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย
3. มีระบบติดตามเฝ้าระวังจริยธรรมผูส้ งใช้
ั ่ ยาและการ 3.ภายใน 3 ปี
ส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรมในองค์กรวิชาชีพ
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กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2.2 ประสานความร่วมมือสถาบันการศึกษาทาง
การแพทย์และสุขภาพ เพือ่ ส่งเสริมจริยธรรมผูส้ งั ่
ใช้ยาและยุตกิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าด
จริยธรรม

1. จัดหลักสูตรการสอนหรือจัดให้มกี ารสอน
เกีย่ วกับจริยธรรมผูส้ งใช้
ั ่ ยาและเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
2. มีระบบกากับติดตามปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคลากรและสถาบันการศึกษากับบริษทั ยาให้
เป็ นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ

2.3 ประสานความร่วมมือสถานพยาบาลของรัฐ
และเอกชน เพือ่ ส่งเสริมจริยธรรมผูส้ งใช้
ั ่ ยาและ
ยุตกิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม

1.สถานพยาบาลมีนโยบายว่าด้วยจริยธรรมผูส้ งั ่
ใช้ยา
2.สถานพยาบาลมีนโยบายหรือระเบียบปฏิบตั ใิ น
การควบคุมกากับกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา
ในสถานพยาบาล เช่น การกาหนดบริเวณหรือ
ก าหนดเวลาที่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ แ ทนยาเข้ า มาท า
กิจกรรมได้ ฯลฯ
2.4 ประสานความร่วมมือกับอุตสาหกรรมยาทัง้ 1. มีการนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม
ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ยุตกิ ารส่งเสริมการขายยา การขายยาเป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์หรือข้อบังคับ
ทีข่ าดจริยธรรม
ของอุตสาหกรรมยาทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2. มีขอ้ มูลความสอดคล้องของเกณฑ์หรือ
ข้อบังคับของอุตสาหกรรมยาทัง้ ภาครัฐและ
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1.ภายใน 3 ปี

2.ภายใน 3 ปี

1.ภายใน 2 ปี
2.ภายใน 3 ปี

1.ภายใน 2 ปี

2.ภายใน 3 ปี

หน่ วยงานรับผิดชอบ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
2. สถาบันการศึกษาทางการแพทย์
และสุขภาพ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย/ศูนย์เครือข่ายบุคลากร
สายสนับสนุ น คณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และเครือข่าย
สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพอื่น
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. กระทรวงสาธารณสุข
2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. โรงพยาบาลในสังกัดทุกกระทรวง
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
1. องค์การเภสัชกรรม
2. โรงงานเภสัชกรรมทหาร
3. สมาคมผูว้ จิ ยั และผลิตเภสัชภัณฑ์
(PReMA)
4. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

เอกชนกับเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
แผนปจั จุบนั (TPMA)
ขายยาของประเทศไทย
5. บริษทั ยาทีน่ อกเหนือจากสมาคมที่
3. มีระบบในการติดตามเฝ้าระวังให้เป็ นไปตาม 3.ภายใน 3 ปี
กล่าวข้างต้น
แนวปฏิบตั ิ
กลยุทธ์ที่ 4 : ควบคุมกากับการส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม เพือ่ ให้เกิดการใช้ยาทีเ่ หมาะสม ลดความสูญเสียทางสุขภาพและเศรษฐกิจของผูร้ บั บริการ
3.1 มีระบบและกลไกการรายงานและการจัดการ 1. มีรปู แบบการรายงานกิจกรรมการส่งเสริมการ 1.ภายใน 4 ปี
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กิจกรรมการส่งเสริมการขายทีข่ าดจริยธรรมของ ขายยาทีข่ าดจริยธรรม
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
ภาคอุตสาหกรรมยา
2. มีระบบการจัดการกับกิจกรรมการส่งเสริมการ 2.ภายใน 4 ปี
แห่งชาติ หรือองค์การทีเ่ ป็ นอิสระ
ขายยาทีข่ าดจริยธรรม
(หากมี)
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
2. สภาวิชาชีพ
3. สถานพยาบาล
4. สถานศึกษา
3.2. เฝ้าระวังและติดตามกิจกรรมส่งเสริมการ
1.มีระบบการรายงานผลการเฝ้าระวังกิจกรรม
1.ภายใน 4 ปี
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
ขายยาและเปิ ดเผยสูส่ าธารณะ
ส่งเสริมการขายยาต่อสาธารณะ
แห่งชาติ หรือองค์การทีเ่ ป็ นอิสระ
2.มีการให้ความรูแ้ ก่สาธารณชนเกีย่ วกับการ
2.ภายใน 4 ปี
(หากมี)
ส่งเสริมการขายยาทีไ่ ม่เหมาะสม
3.3 ส่งเสริมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการ
1. มีการสนับสนุ นจากภาครัฐในการจัดตัง้ กลุม่
1.ภายใน 5 ปี
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
ส่งเสริมการขายยา
เครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการ
แห่งชาติ หรือองค์การทีเ่ ป็ นอิสระ (ที่
ส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม
จัดตัง้ ขึน้ ในกลยุทธ์ท่ี 3)
2. มีรายงานการตรวจสอบจากภาคประชาชน
2.ภายใน 5 ปี
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ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

3. มีกลไกการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
3.ภายใน 5 ปี
กลยุทธ์ที่ 4 : จัดตัง้ องค์การทีเ่ ป็ นอิสระทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รับผิดชอบจัดทากลไกติดตามตรวจสอบ รวบรวมและรายงานสถานการณ์ การส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรมใน
ระดับประเทศ
4.1 ประสานผลักดันให้มอี งค์กรภาคประชาชนที่ 1. มีการสนับสนุ นจากภาครัฐในการจัดตัง้ กลุม่
1.ภายใน 5 ปี
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบเป็ นกลไกการตรวจสอบ การ เครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการ
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยา
ส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรมใน
ส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม
อย่างสมเหตุผล หรือองค์การทีเ่ ป็ น
ระดับประเทศ
2. มีการแจ้งผลการตรวจสอบจากภาคประชาชน 2.ภายใน 5 ปี
อิสระ (ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในกลยุทธ์ท่ี 3)
ไปสูอ่ งค์กรวิชาชีพหรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 ผลักดันให้เกิดการจัดตัง้ องค์การทีท่ างาน
มีขอ้ เสนอการจัดตัง้ องค์การทีท่ างานอย่างอิสระ ภายใน 4 ปี
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างอิสระ
โดยมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนรวมถึงภาค
อย่างสมเหตุผล
ประชาสังคม เพือ่ ติดตามตรวจสอบ รวบรวมและ
รายงานสถานการณ์ การส่งเสริมการขายยาทีข่ าด
จริยธรรมในระดับประเทศ
กลยุทธ์ที่ 5 : ประสานผลักดันให้มกี ารขับเคลือ่ นจริยธรรมผูส้ งใช้
ั ่ ยา
5.1 ประชาสัมพันธ์เกณฑ์จริยธรรมฯ เพือ่ สร้าง มีกจิ กรรมประชาสัมพันธ์เกณฑ์จริยธรรมฯ เพือ่
ภายใน 2 ปี
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยา
ความเข้าใจแก่บคุ ลากร หน่ วยงาน องค์กรที่
สร้างความเข้าใจแก่บคุ ลากร หน่ วยงาน องค์กรที่
อย่างสมเหตุผล หรือองค์การทีเ่ ป็ น
เกีย่ วข้อง และสือ่ มวลชน
เกีย่ วข้อง และสือ่ มวลชน อย่างต่อเนื่อง
อิสระ (หากมี)
5.2 มีโครงการนาร่องเพือ่ นาเกณฑ์จริยธรรมไป มีหน่ วยงานนาร่อง อย่างน้อย 3 แห่ง
ภายใน 2 ปี
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยา
ประยุกต์ใช้ในหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างสมเหตุผล
5.3 ส่งเสริม ผลักดันให้มกี ารนาเกณฑ์จริยธรรมฯ 1. มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ิ
1.ภายใน 2 ปี
สถาบันรับรองคุณภาพ
เป็ นส่วนหนึ่งของการรับรองคุณภาพ
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ในการประเมินรับรอง
สถานพยาบาล (สรพ.)
สถานพยาบาล
คุณภาพสถานพยาบาล
2. มีแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Good practice) ของ
2.ภายใน 2 ปี
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5.4 ศึกษาและผลักดันเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การส่งเสริมการขายยาให้มสี ภาพบังคับเป็ น
กฎหมาย

5.5 พัฒนากฎหมายว่าด้วยการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายยาในร่าง พ.ร.บ.ยา
5.6 ศึกษาแนวทางการสนับสนุ นการพัฒนา
ความรูแ้ ก่บคุ ลากรด้านสาธารณสุข โดยไม่ตอ้ ง
พึง่ บริษทั ยา

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

สถานพยาบาลเกีย่ วกับจริยธรรมผูส้ งใช้
ั ่ ยาและ
การควบคุมการส่งเสริมการขายยา
1. มีการนาเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบตั ใิ ห้
สอดคล้องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. มีการปรับใช้เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยาให้สอดคล้องกับกฎหมายของ
วิชาชีพ
มีบทบัญญัตทิ างกฎหมายในหมวดการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายยาใน พรบ.ยา
มีแนวทางการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาองค์ความรูข้ อง
บุคลากรด้านสาธารณสุข โดยไม่ตอ้ งพึง่ บริษทั ยา
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คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล

2.ภายใน 3 ปี

ภายใน 3 ปี หากมี พรบ.ยาฉบับ
ใหม่
ภายใน 2 ปี

สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล

