ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ และสมุนไพร เพื่อการพึ่งตนเอง
หลักการและเหตุผล
ข้อตกลงหรือ ความร่ว มมือ ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภูมภิ าคอาเซียน ทาให้อุต สาหกรรมยาของ
ประเทศไทยจาเป็ นต้องมีการปรับระบบให้สอดคล้องสากลและกรอบข้อตกลง โดยเฉพาะการเป็ นประช าคม
อาเซียน (ASEAN Economic community – AEC) ในปี พ.ศ.2558
ปจั จุบนั การนาเข้ายาโดยเฉพาะยาใหม่ย ังมีแ นวโน้ มสูงขึ้นทัง้ ปริมาณและมูลค่า แม้ว่าประเทศให้
ความสาคัญต่ อการพัฒนาอุ ตสาหกรรมยาแผนปจั จุบนั ในประเทศมาเป็ นเวลานาน ดังจะเห็นได้จากการให้
ความสาคัญต่ อ ประเด็นการพึ่งพาตนเองทางด้านยาและการวิจยั และพัฒ นามาตัง้ แต่ ป ระกาศใช้นโยบาย
แห่งชาติด้านยาฉบับแรกในปี พ.ศ.2524 แต่เนื่องจากยังขาดการส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาอย่างเป็ น
ระบบ ส่งผลทาให้ผปู้ ่วยในประเทศไม่สามารถเข้าถึงยาจาเป็ นได้ จึงควรสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนายาใหม่
และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยาแผนปจั จุบนั ในประเทศให้สามารถผลิตยาสามัญรายการใหม่ได้ โดยลด
อุปสรรคที่สาคัญ ในการผลิต ยาชื่อ สามัญโดยโรงงานผลิตยาของไทยเรื่องทรัพย์สนิ ทางป ญั ญา การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร รวมทัง้ บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วย การสาธารณสุข นวัตกรรม และทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญา เพือ่ นาไปสูป่ ระยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ นอกจากนี้การส่งเสริมและพัฒนายาสมุนไพร
และยาแผนไทยเพือ่ การพึง่ ตนเองในประเทศ ยังขาดการส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ ควบคู่
ไปกับการใช้ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พน้ื บ้าน และการแพทย์ทางเลือก จึง
ควรพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรและยาแผนไทยจะเพื่อให้ได้มาตรฐานทัง้ การผลิตวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูป รวมไปถึงการศึกษาและวิจยั เพือ่ ยืนยันถึงความปลอดภัยและสรรพคุณของยาไทย และการเผยแพร่
ความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ยาแผนไทยอย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยาภายในประเทศให้สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างมันคงและ
่
ยังยื
่ น
เป้ าหมายของยุทธศาสตร์
พัฒนาอุตสาหกรรมยาทีผ่ ลิตในประเทศให้ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล สามารถพึง่ ตนเองและแข่งขัน
ทางการค้าได้
“SURVIVE”
S Self-sufficient = ใช้อย่างพอเพียงในประเทศ
U Unity
= ความร่วมมือผนึกเป็ นหนึ่งทัง้ ในทุกภาคส่วน รัฐ-รัฐ, เอกชน-เอกชน และรัฐ-เอกชน
R R&D-based = เน้นการวิจยั และพัฒนา
V Value
= การสร้างคุณค่าทัง้ ผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรทีม่ อี ยู่
I Innovative
= สนับสนุ นแนวคิดใหม่ การพัฒนาและการสร้างสรร
V Validation
= การตรวจสอบมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ
E Export Intensive = เน้นและส่งเสริมการส่งออก
คาอธิบาย
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การพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยให้มศี กั ยภาพการผลิตที่ด ี มีมาตรฐาน ผลิตยาให้ใช้อย่าง
เพียงพอในประเทศ (Self-sufficient) โดยการใช้ทรัพยากรภายในประเทศเป็ นหลัก เพิม่ คุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ออกมา (Value added) ผลิตภายใต้กระบวนการต่างๆ ที่ได้มาตรฐานอันเป็ นที่ยอมรับ
ทัง้ ระดับประเทศ และนานาชาติ และทาการตรวจสอบมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ (Validation) สนับสนุ นให้มกี าร
วิจยั และพัฒนาเพื่อเป็ นหลักฐานแสดงคุณภาพ (R&D-based) ของยาที่ผ ลิต อันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นรากฐานสาคัญของอุตสาหกรรมยาทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต ด้วยการ
สนับสนุ นให้คนมีการพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ (Innovative ideas) และเมือ่ มีใช้
อย่างเพียงพอในประเทศนาไปสู่การส่งเสริมการส่งออก (Export intensive) อันจะช่วยในเชิงธุรกิจการค้าแก่
อุตสาหกรรมยา อนึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมจะสามารถเกิดขึ้นอย่างเป็ นรูปธรรมได้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
เกิดขึน้ จากความร่วมมืออย่างจริงจังของทัง้ ภาครัฐภาคเอกชน และผู้ประกอบการ (Unity) ดังนี้
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
1.สัดส่วนมูลค่าการบริโภคยาสามัญทีผลิ
่ ตในประเทศ

เมือ่ เทียบกับมูลค่ายานาเข้า
ปจั จุบนั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10

เป้ าหมาย
ั บนั
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 เมือเที
่ ยบกับปจจุ
เมือ่ เทียบกับฐานข้อมูล (Baseline ของปี 2556 เท่ากับ ร้อยละ 30)

2.จานวนรายการยาสามัญใหม่ทผ่ี ลิตในประเทศ

อย่างน้อย 30 รายการ
(baseline จานวนรายการยาสามัญใหม่ ทีข่ น้ึ ทะเบียน
5 ปียอ้ นหลัง (ปี 49-53) เท่ากับ 27 รายการ)

3. ร้อยละของความเชื่อมันของแพทย์
่
ต่อยาชื่อสามัญ และ
ยาสมุนไพร
4. ร้อยละของความเชื่อมันของประชาชนต่
่
อยาชื่อสามัญ
และยาสมุนไพร
5. พัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ตัง้ แต่การปลูก วัตถุดบิ
จนถึงการผลิตยาสมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน

อย่างน้อยร้อยละ 80
อย่างน้อยร้อยละ 80
1.มีการพัฒนาให้มแี หล่งวัตถุดบิ สาหรับกลุม่ ยาแผน
โบราณ/สมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน GAP จานวน 80แห่ง
2.มีการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน GMP สาหรับยาแผน
โบราณ/สมุนไพร จานวน 50 โรงงาน

6. จานวนกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ าคัญและเร่งด่วนและ
เป็ นอุปสรรคต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาใน
ประเทศได้กาหนดขึ้นใหม่ ทบทวนหรือแก้ไข

อย่างน้อย 10 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิ ตยา ชี ววัตถุ และสมุนไพร เพื่ อการพึ่ งพาตนเอง
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อยและกลยุทธ์ดงั นี้
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1 การพัฒนาและแก้ไขกฎระเบียบให้เกิดการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา
ภายในประเทศ
กลยุทธ์
1. แก้ไขกฎระเบียบทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ
2. การจัดการกับมาตรการการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier) ระหว่างประเทศค้าด้วยความเสมอ
ภาค
3. จัดการปญั หาด้านสิทธิบตั รและการผูกขาดทางการค้า
4. สร้างกลไกให้ภาคอุตสาหกรรมยาเข้าถึงข้อมูลจาเป็ นต่อการพัฒนาตารับยาสามัญ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงการคลัง
(2) กระทรวงสาธารณสุข
(3) กระทรวงพาณิชย์
(4) กระทรวงอุตสาหกรรม
(5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยุ ท ธศาสตร์ย่ อยที่ 2 การส่ งเสริมการวิจ ัย พัฒ นาในอุ ต สาหกรรมยา และนวัต กรรมต่ อ ยอดทางยาสู่
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาสูตรตารับยาใหม่ ทีส่ อดคล้องกับปญั หาสาธารณสุขของ
ประเทศ
2. สร้างการมีสว่ นร่วมเชิงรุกระหว่างหน่ วยงานของรัฐเกีย่ วกับสาธารณสุข นวัตกรรมและทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาเพือ่ ผลักดันให้มกี ารวิจยั ยาใหม่ ชีววัตถุใหม่ และสมุนไพรไทย
3. ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาสูตรตารับยาทีก่ าลังจะหมดสิทธิบตั ร
4. สนับสนุ นให้เกิดศูนย์วจิ ยั ทางคลินิกและศูนย์ศกึ ษาชีวสมมูลภายในประเทศ ทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาต่อยอดจากระดับห้องปฏิบตั กิ ารสูร่ ะดับอุตสาหกรรม
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงอุตสาหกรรม
(3) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(5) กระทรวงพาณิชย์
(6) กระทรวงศึกษาธิการ
(7) กระทรวงการต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 การสร้างทรัพยากรเพื่อส่งเสริมภาคการผลิต และการตลาดของอุ ตสาหกรรมยาใน
ประเทศ
กลยุทธ์
1. สนับสนุ นให้เกิดหน่ วยงานกลางเพือ่ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตยา
2. สร้างความร่วมมือระหว่าง หน่ วยงานภาครัฐ และอุตสาหกรรมยาในประเทศ ในการผลิตวัตถุดบิ ทางยา
และตัวยาสาคัญ
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3. สร้างความร่วมมือและพันธมิตรเพื่อพัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐานและอุตสาหกรรมยาใน
ประเทศ
4. พัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก (1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงอุตสาหกรรม
(3) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) กระทรวงศึกษาธิการ
(5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4 การสร้างความเชื่อมันและประกั
่
นคุณภาพยาทีผ่ ลิตในประเทศแก่ผสู้ งใช้
ั ่ ยาและประชาชน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกลไกสร้างความเชื่อมันต่
่ อการใช้ยาทีผ่ ลิตภายในประเทศ
2. สร้างระบบและกลไกในการสนับสนุ นให้เกิดมาตรฐาน และคุณภาพของอุตสาหกรรมยา
3. มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารกลางทีม่ มี าตรฐาน ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ตารับยาและสมุนไพรมากขึน้
4. จัดตัง้ โรงงานกลาง (Contracting Manufacturer Organization) ที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับผู้ผลิตราย
ย่อยของยา สมุนไพร และชีววัตถุจากโรงงานย่อยทีย่ งั ไม่พร้อม เพือ่ ลดปญั หาเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของ
ยา
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก (1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงอุตสาหกรรม
(3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(4) กระทรวงแรงงาน
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แผนปฏิ บตั ิ การตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิ ตยา ชีววัตถุ และสมุนไพร เพื่อการพึ่งพาตนเอง
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1 การพัฒนาและแก้ไขกฎระเบียบให้เกิ ดการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิ ตยาภายในประเทศ
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : แก้ไขกฎระเบียบที่ เป็ นอุปสรรคต่อการส่งเสริ มอุตสาหกรรมผลิ ตยาในประเทศ
1.1 แก้ไข ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ
ตลอดจนนโยบาย เพื่อส่งเสริมและเอื้อต่อการผลิต
และการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศทัง้
ยา ชีววัตถุ และสมุนไพร

1. มีรายการกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยา โดยจัดลาดับความสาคัญ
และความเร่งด่วนทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข
2. จานวนนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ
ได้รบั การแก้ไขปรับปรุงเพื่อส่งเสริมและเอื้อต่อการ
ผลิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ

1. ภายใน 6 เดือน

2. อย่างน้อย 10 เรือ่ ง

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงการคลัง
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. องค์การเภสัชกรรม

หมายเหตุ หมายเหตุ นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ซึ่งเป็ นข้อเสนอจากหน่ ว ยงานและผูเ้ กี่ยวข้องให้มกี ารแก้ ไ ขซึ่ง มีผลกระทบและเร่ง ด่วน เช่น ยาแผนปั จจุบ นั ระเบียบสานัก
ั
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทางปญญา
มีการปรับโครงสร้างพิกดั ศุลกากรให้อตั ราขาเข้าของวัตถุดบิ ทางยา ทีไ่ ม่สามารถผลิตภายในประเทศมีอตั ราต่ า
ทีส่ ดุ มีความร่วมมือระหว่างผูผ้ ลิตภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม มีการจัดทาฐานข้อมูลวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ยาเพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการ
วิเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยา ยาสมุนไพร แก้ไขกฎระเบียบการควบคุมคุณภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณ ฑ์ยาจากสมุนไพร มีรหัสพิกดั อัตราภาษี
ศุลกากรของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร (Harmonization code : HS code) ได้รบั การจัดแยกออกจากผลิตภัณฑ์อ่นื โดยยืดหยุ่นให้เอื้อต่อการส่งออก ยาชี ววัตถุ การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาชีววัตถุสาหรับการจาหน่ ายในต่างประเทศ การส่งเสริมการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อประโยชน์ สาหรับการวิจยั และพัฒนา (R & D) ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุในประเทศ / ภาษี
นาเข้าด้านวัตถุดบิ ด้านการนาข้อกาหนดต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก (WTO) มาบังคับใช้ กฏระเบียบ และกลไกการพิจารณาขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุทไี ่ ด้มาตรฐานสากล เพือ่ อุตสาหกรรมใน
ประเทศได้มกี ารเตรียมตัวพร้อมสามารถแข่งขันกับภูมภิ าคเมือเปิ
่ ด AEC ได้ ภายในปี พ.ศ. 2556
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กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2 : การจัดการกับมาตรการการค้าที่ ไม่ใช่ภาษี (Non -Tariff Barrier) ระหว่างประเทศค้าด้วยความเสมอภาค
2.1 ศึกษามาตรการการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non- 1. มีข้ อ เสนอเชิง นโยบายจากรายงานที่ศึก ษา 1. ภายใน 1 ปี
Tariff Barrier : NTB) และอุปสรรคทางการค้าด้าน มาตรการการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTB) และอุปสรรค
เทคนิค (Technical Barrier to Trade : TBT) ทางการค้าด้านเทคนิค (Technical Barrier to
ด้านยาของประเทศต่าง ๆ เพือ่ เป็ นข้อมูลในการ Trade : TBT) ด้านยาของประเทศต่าง ๆ เพื่อใช้
ปรับกลยุทธ์ของประเทศ
ในการวิเคราะห์ วางแผนบริหารจัดการกับมาตรการ
NTB/TBT ที่ เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมยาของประเทศ
2. มีข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานการศึกษา 2. ภายใน 1 ปี
เรื่อง ผลกระทบของการบังคับใช้ระบบบรรณสาร
ควา มร่ ว มมื อ ข อ งภู มิ ภ า คอ าเซี ย น (ASEAN
Harmonization)ต่อ การพัฒ นาอุ ตสาหกรรมยาใน
ประเทศ
2.2 ดาเนินการตามมาตรการในการจัดการด้าน มีการดาเนินการตามมาตรการในการจัด การด้าน อย่างน้อย ปี ละ 1 เรื่อง
NTB/ TBT ทีส่ อดคล้องกับบริบทของประเทศไทย NTB/ TBT
กลยุทธ์ที่ 3 : จัดการปัญหาด้านสิ ทธิ บตั รและการผูกขาดทางการค้า
3.1 รัฐจัดให้มคี วามคุม้ ครองสิทธิบตั รเฉพาะการ
ประดิษฐ์ทมี่ ลี กั ษณะ breakthrough หรือมีการ
เปลีย่ นแปลงหลักสาคัญ (major change) และ
ระมัดระวังป้องกันการจดสิทธิบตั รการประดิษฐ์
แบบ ever-greening ในรูปแบบต่าง ๆ

มีการแก้ไขกฎหมายสิทธิบตั รให้ความคุม้ ครองเฉพาะ ภายใน 2 ปี
สิทธิบตั รที่เป็ นการประดิษฐ์ที่เป็ น breakthrough และ
ระวัง มิให้ม ีการจดสิทธิบตั รแบบ ever-greening เช่น
การใช้ที่ส อง หรือ ข้อ บ่ ง ใช้ ใ หม่ ท างยา ที่ แ ฝงมาใน
รูปการจัดทาข้อถือสิทธิแบบสวิส (Swiss- type claim)
เพื่อเลีย่ งข้อกฎหมายของไทย เป็นต้น
3.2 สร้างกลไกการประสานความร่วมมือ และการ มีการแต่งตัง้ คณะทางานฯ เพื่อประสานความร่วมมือ ภายใน 1 ปี
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ข้อ 2.1
1. กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)(ตัวชีว้ ดั
1)
2.สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(ตัวชีว้ ดั 2)
ข้อ 2.2
1. กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)
2. กระทรวงการคลัง
3. กระทรวงพาณิชย์
4. องค์การเภสัชกรรม
5. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปจั จุบนั (TPMA)
6. สมาคมผูผ้ ลิตยาสมุนไพร

ั
กรมทรัพย์สนิ ทางปญญา

ั
กรมทรัพย์สนิ ทางปญญา

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

เจรจาเพื่อ สนั บสนุ น ข้อ มูล ด้านสิท ธิบตั รระหว่า ง ในการสนับสนุนข้อมูลด้านสิทธิบตั รระหว่างเอกชนและ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยาและผูท้ รงสิท ธิบตั ร ผูท้ รงสิทธิบตั ร
ในการเจรจาเพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิบตั ร

3.3 ให้อุตสาหกรรมยามีส่วนร่วมในเชิงรุกต่ อ 1.มีผแู้ ทนจากภาคส่วนที่มสี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมด
การทบทวนและแก้ไขกฎหมายด้านทรัพย์สนิ เช่ น สมาคมผู้ ใ ช้ ย า กระทรวงการคลัง องค์ก ร
ทางปญั ญา เช่น พ.ร.บ.สิทธิบตั รฯ
พัฒ นาเอกชน (NGO) เข้า ร่ ว มในคณะท างานฯ
เพือ่ พิจารณาทบทวน/แก้ไขกฎหมายด้านทรัพย์สนิ
ทางปญั ญา
2. มีการจัด ท าแผนการด าเนินการเพื่อ ทบทวน/
แก้ไขกฎหมายด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
3. 4 ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยาในประเทศมีความรู้
ภายในประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ความสามารถอย่ างเพียงพอในการจัด การปญั หา
ตนเองด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอย่างเร่งด่วน ด้านสิทธิบตั ร

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1. ภายใน 1 ปี

2. ภายใน 1 ปี หลังจากแต่งตัง้
คณะทางานฯ
ร้อยละ 100 ภายใน 5 ปี

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างกลไกให้ภาคอุตสาหกรรมยาเข้าถึงข้อมูลจาเป็ นต่อการพัฒนาตารับยาสามัญ
จัด ท าและปรับปรุ งระบบสารสนเทศที่จาเป็ น จานวนระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลทีเ่ อือ้ ต่อการ 3 ระบบตามประเภทยา
ครบถ้ว นและเชื่อ มโยงกันในแต่ ละระบบ เพื่อ พัฒนาตารับยาสามัญ ยาชีววัตถุ รวมไปถึงการ
การพัฒนาตารับยาสามัญ ยาชีววัตถุ รวมไปถึง พัฒนาตารับยาสมุนไพร
การพัฒนาตารับยาสมุนไพร
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กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปจั จุบนั (TPMA)
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
หน่ วยงานรับผิ ดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วยงานรับผิ ดชอบร่วม
กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

หมายเหตุ ระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลทีส่ าคัญเพื่อพัฒนาตารับยาสามัญ ได้แก่ รายการยาทีม่ สี ทิ ธิบตั ร ยาทีห่ มดสิทธิบตั ร และกาลังจะหมดอายุสทิ ธิบตั ร ฐานข้อมูลกลาง (ประเภท/
คุณภาพ) ของวัตถุดบิ ทางยา (active/related subs) เพื่อการอ้างอิงในการพัฒนาตารับยาและการจัดซื้อยา มูลค่ายาชีววัตถุทนี่ าเข้ามาในประเทศ กฎระเบียบ / คาแนะนาหรือแนวทาง
ปฏิบตั ิ (Guidance/ Guideline) ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตยาชีววัตถุ

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2 การส่งเสริ มการวิ จยั พัฒนาในอุตสาหกรรมยา และนวัตกรรมต่อยอดทางยาสู่อตุ สาหกรรมเชิ งพาณิ ชย์
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาสูตรตารับยาใหม่ ที่ สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
1.1 พัฒนากลไกเพือ่ การวิจยั และพัฒนายา
1. มีแผนการวิจยั และพัฒนายาจาเป็ นแห่งชาติ 1. ภายใน 2 ปี
จาเป็ นเพือ่ ตอบสนองความจาเป็ นด้าน
2. รัฐสนับสนุ นงบประมาณในการทาวิจยั และ
2. ร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
สาธารณสุข และการพึง่ พาตนเองของประเทศ พัฒนายาในประเทศตามแผนการวิจยั และ
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product:
พัฒนายาจาเป็ นแห่งชาติ
GDP)
3. กาหนดหน่ วยงานรับผิดชอบหลักทีใ่ ห้บริการ 3. ภายใน 2 ปี
แบบเบ็ดเสร็จเพือ่ ช่วยยกระดับการวิจยั และ
พัฒนา และการผลิตยาในประเทศ
4. มีบญ
ั ชีรายการผลิตภัณฑ์ยาทีจ่ าเป็ นทาง
4. ภายใน 2 ปี
สาธารณสุขตามลาดับความสาคัญทีภ่ าครัฐ
ต้องการส่งเสริมการวิจยั การพัฒนา และการ
ผลิต
1.2 ยาแผนปัจจุบนั
1. มีร ะบบให้ ค าปรึก ษาทางวิ ช าการที่ ใ ห้ 1. ภายใน 2 ปี
1. ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒนายาใหม่และยา คาแนะนาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
กาพร้า โดยจัดให้มรี ะบบการให้คาปรึกษาทาง ยาใหม่และยากาพร้า
วิชาการตามแนวทางทีก่ าหนดและการขึน้ ทะเบียน 2. การจัดตัง้ ช่องทางเร่งด่วน (Priority Track) 2. ภายใน 1 ปี
ในการพิจารณาทบทวน ประเมินและอนุ มตั กิ ารขึ้น
ทะเบียน
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ตัวชีว้ ดั ข้อ 1และ 2 สภาวิจยั แห่งชาติ
ตัวชีว้ ดั ข้อ 3 และ 4 คณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2. สนับสนุ นให้มกี ารสร้างนวัตกรรม (ยาใหม่ มีโครงการที่มวี ตั ถุป ระสงค์เพื่อช่วยเหลือ หรือ ภายใน 2 ปี
และยาชื่อสามัญใหม่) ของอุตสาหกรรมผลิตยา สนับสนุ นให้มกี ารสร้างนวัตกรรม (ยาใหม่และ
ภายในประเทศ
ยาชื่อ สามัญ ใหม่ ) ของอุ ต สาหกรรมผลิต ยา
ภายในประเทศ
1.3 ยาสมุนไพร
สนับสนุ นให้มกี ารศึกษาวิจยั ทางคลินิกของยา จานวนงานวิจยั ทางคลินิกของตารับยาแผนไทย อย่างน้อย 5 เรื่องปี
สมุนไพร เพือ่ ให้เกิดความมันใจในการสั
่
งใช้
่ ยา และยาพัฒนาจากสมุนไพร
ของผูส้ งใช้
ั ่ ยา
1.4 ยาชีววัตถุ
มีกลไกสนับสนุ นหน่ วยงาน (ภาครัฐและเอกชน)
ทีม่ กี ารวิจยั และพัฒนา หรือนวัตกรรมเชิงต่อยอด
อื่น ๆ รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ ใน
ประเทศ โดยเฉพาะผลิต ภัณฑ์ย าชีว วัต ถุ ท่ี
จาเป็ นทางสาธารณสุข ของประเทศตามบัญชี
รายการยาชีววัตถุทจ่ี าเป็ น

1. กระบวนการพิจ ารณาอนุ มตั ิท รัพย์ สนิ ทาง
ั ญาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าชี ว วั ต ถุ หรื อ ชี ว
ปญ
เทคโนโลยีท่พี ัฒ นาให้เกิด ขึ้นใหม่ เป็ นไปตาม
มาตรฐาน รวดเร็ว
2. มีการจัดตัง้ ช่องทางเร่งด่วน (Priority Track)
ในการพิจารณาทบทวน ประเมินและอนุ มตั กิ ารขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุทผ่ี ลิตในประเทศ
3. มีกระบวนการและแนวปฏิบตั *ิ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม
ในการให้คาปรึกษาทางวิชาการสาหรับการวิจยั
พั ฒ น า แ ล ะ ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ชี ว วั ต ถุ
ภายในประเทศ
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

1. ตามระยะเวลามาตรฐานทีก่ าหนด

1. กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา

2. ภายใน 6 เดือน

2. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.1 มีกระบวนการฯ ภายใน 1 ปี
3.2 มีแนวปฏิบตั อิ ย่างน้อย 5 เรื่อง / ปี

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

4. มีทุนสนับสนุ นงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.ภายใน 1 ปี
ยาชีววัตถุและวัคซีนในประเทศ เพือ่ ให้มงี านวิจยั
ทีน่ าไปต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

5. มีม าตรการทางภาษี ส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ 5.ภายใน 1 ปี
สนั บสนุ น ทุ นวิจ ัย และบุ คลากรที่ท าการวิจ ัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ
6.มีค วามตกลงการจัด ซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ ชีว วัต ถุ 6.ภายใน 1 ปี
ล่วงหน้าระหว่างภาครัฐและเอกชนผูผ้ ลิต

หน่ วยงานรับผิดชอบ
หน่ วยงานรับผิ ดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.)
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กรมสรรพากร

สปสช. / สปส. /กรมบัญชีกลาง/
ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจผูผ้ ลิต สถาน
เสาวภา สภากาชาดไทย

หมายเหตุ *แนวปฏิบตั หิ รือคาแนะนาในการให้คาปรึกษาทางวิชาการ (Scientific Guidance for Industry) สาหรับการวิจยั พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุภายในประเทศ เช่น - การศึกษา
ระยะก่อนทดลองในมนุษย์ (Pre-clinical studies) / การศึกษาในมนุษย์ (IND) - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุประเภทวัคซีน - ระบบการวิจยั และพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ
- ระบบการนาเข้าผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพื่อการวิจยั - การผลิต การประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ - การเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนตารับ
ระหว่าง และหลังการผลิตผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ
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กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างการมีส่วนร่วมเชิ งรุกระหว่างหน่ วยงานของรัฐเกี่ยวกับสาธารณสุข นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อผลักดันให้มกี ารวิ จยั ยาใหม่ ชีววัตถุใหม่ และ
สมุนไพรไทย
2.1 ยาแผนปัจจุบนั /ยาชีววัตถุ
- กิ จกรรม 2.1.1 และ 2.1.2
2.1.1 มีการบูร ณาการแผนการด าเนินงาน 1.มีแ ผนและด าเนินงานที่เกิด จากการบูร ณา 1. ภายใน 2 ปี
หน่ วยงานรับผิ ดชอบหลัก
ร่ ว มกัน ระหว่ างแผนยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นา การร่วมกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อุตสาหกรรมยา พ.ศ. 2555 – 2559* และแผน อุตสาหกรรมยาฯ และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วย
หน่ วยงานรับผิ ดชอบร่วม
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการสาธารณสุข นวัตกรรม การสาธารณสุข นวัต กรรมและทรัพย์สนิ ทาง
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
และทรัพย์ส นิ ทางป ญั ญา ในบริบทของการ ปญั ญา
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
* ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
พัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ
- กิ จกรรม 2.1.3
ยา พ.ศ.2555 – 2559 ในรายงานการศึกษาฉบับ
หน่ วยงานรับผิ ดชอบหลัก
สมบู ร ณ์ โครงการจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
อุตสาหกรรมยา ของสานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(วช.)
กระทรวงอุตสหกรรม
หน่ วยงานรับผิ ดชอบร่วม
2.1.2 นาข้อคิด เห็นขององค์การอนามัยโลก 2. มีแนวทางการกาหนดกลไกและผลลัพธ์ของ 2. ภายใน 3 ปี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เกีย่ วกับ IGWG (Intergovernmental Working ยุทธศาสตร์ฯ จากข้อคิดเห็นขององค์การอนามัย
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
Group) ในด้านการวิจยั และพัฒนายาสาหรับ โลกเกีย่ วกับ IGWG ในด้านการวิจยั และพัฒนา
ประเทศกาลังพัฒนามาเป็ นแนวทางการกาหนด ยาสาหรับประเทศกาลังพัฒนา
กลไกและผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ฯ
2.1.3 สนับสนุ นการพัฒนานวัตกรรมด้านยา/ 3. ร้อยละของการสนับสนุ นงบประมาณการ 3. ร้อยละ 0.5 ของ GDP
สุขภาพให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของ วิจยั พัฒนานวัตกรรมด้านยา/สุขภาพ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ
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ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2.2 สมุนไพร
2.2.1 ส่งเสริมการศึกษาวิจยั เพื่อ พัฒ นายา
สมุนไพรทีม่ ศี กั ยภาพในการวิจยั และพัฒนาต่อ
ยอดทัง้ ระบบ ตัง้ แต่วตั ถุดบิ ประสิทธิผลและ
ความปลอดภัย คุ ณภาพและการผลิต ให้ ม ี
คุณภาพมาตรฐาน เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล

1.จานวนยาสมุนไพรที่มศี ักยภาพในการวิจยั 1. อย่างน้อย 10 ชนิด
และพัฒนาต่อยอด ให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน เป็ น
ทีย่ อมรับในระดับสากล
2.บริษทั เอกชนสามารถบูรณาการความรูด้ า้ น 2. อย่างน้อย 1 ตารับ / ปี
การวิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ของตน
ไปผลิตในเชิงพาณิชย์
2.2.2 จัดทามาตรการสนับสนุ น ส่งเสริม และ มีการจัดทามาตรการสนับสนุ น ส่งเสริมและ ให้ ภายใน 1 ปี
ให้ ค วามคุ้ ม ครองนวั ต กรรมต่ อ ยอดของ ความคุม้ ครองนวัตกรรมต่อยอดของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 2.2.1

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริ มการวิ จยั และพัฒนาสูตรตารับยาที่กาลังจะหมดสิ ทธิ บตั ร
3.1 ยาแผนปัจจุบนั
1.1 มีการจัดทาโครงการช่วยเหลือหรือ
1.1 ภายใน 2 ปี
3.1.1 จัดทาโครงการทีม่ วี ตั ถุประสงค์
ช่วยเหลือหรือสนับสนุ นการจัดหาเทคโนโลยีท่ี สนับสนุ นการจัดหาเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมในการ
เพิม่ ศักยภาพการผลิต การวิจยั ของอุตสาหกรรม
เหมาะสมในการเพิม่ ศักยภาพการผลิต การ
วิจยั ของอุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศ ผลิตยาภายในประเทศ
1.2 มีการจัดทาฐานข้อมูลยาทีก่ าลังจะหมด
1.2 อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล
(เช่น การจัดทาฐานข้อมูล/ทาเนียบ
สิทธิบตั รและข้อมูลทางสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง
นักวิทยาศาสตร์ทม่ี สี ว่ นร่วมในการพัฒนา
โดยภาครัฐ เพือ่ การวิจยั และพัฒนาสูตรตารับ
อุตสาหกรรมยาในประเทศ เป็ นต้น)
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงอุตสาหกรรม
2. กรมวิชาการเกษตร
3. สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจยั
4. สภาวิจยั แห่งชาติ
5. องค์การเภสัชกรรม
6. สมาคมผูผ้ ลิตยาสมุนไพร
7. คณะกรรมการภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้าน
สุขภาพแห่งชาติ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
- ตัวชี้วดั ข้อ 1.1
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ตัวชี้วดั ข้อ 1.2
หน่ วยงานรับผิ ดชอบหลัก
กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ยาทีก่ าลังจะหมดสิทธิบตั ร (กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาขอแก้ไข)
1.3 มีก ารพัฒ นาและผลิต ยาชื่อ สามัญ ที่ 1.3 อย่างน้อย 1 รายการ/ปี
ตอบสนองต่อความจาเป็ นด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ

3.2 ยาชีววัตถุ
มีโ ครงสร้ า งพื้น ฐาน (infrastructure) ตาม ภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2558)
3.2.1 รัฐลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน
value chain ใน life science ที่ได้รบั การ
(infrastructure) ตาม value chain ด้าน life
ปรับปรุงให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีย่ อมรับ
science ในทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้หน่ วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนสามารถพัฒนายาได้โดยที่
ไม่ตอ้ งลงทุนสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานซ้าซ้อนกัน
3.2.2 ภาครัฐสนับสนุ น/สร้างแรงจูงใจให้
ภาคเอกชน เข้ามาใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
(infrastructure) ในการพัฒนายาผ่านทาง
มาตรการทางภาษี หรือแหล่งเงินกูด้ อกเบีย้ ต่า
หรือ private-public partnership

มีมาตรการที่สนับสนุ นให้ภาคเอกชนเข้ามาใช้ ภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2556)
โครงสร้ างพื้นฐาน (infrastructure) ผ่ านทาง
มาตรการทางภาษี หรือแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
หรือ private-public partnership
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
สปสช./สปส./กรมบัญชีกลาง
- ตัวชี้วดั ข้อ 1.3
1. องค์การเภสัชกรรม
2. สภากาชาดไทย
3. โรงงานเภสัชกรรมทหาร
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปจั จุบนั (TPMA)
2. สถาบันการศึกษา / สถาบันวิจยั
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงสาธารณสุข
2. ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจใน
อุตสาหกรรมชีววัตถุ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงการคลัง

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนให้เกิ ดศูนย์วิจยั ทางคลิ นิกและศูนย์ศึกษาชีวสมมูลภายในประเทศที่ ได้มาตรฐานสากล
4.1 ดาเนินการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนา/
1.มีศู น ย์ ว ิ จ ัย ทางคลิ นิ ก ได้ ร ั บ การพั ฒ นา/ 1. จานวน 8 แห่ง ภายใน 3 ปี
ปรับปรุงศูนย์วจิ ยั ทางคลินิกและศูนย์ศกึ ษา
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากล (ICH GCP)
ชีวสมมูลภายในประเทศ ให้ได้มาตรฐานสากล
โดยการขอสนับสนุ นทางด้านงบประมาณ/
2 มีศูนย์ศกึ ษาชีวสมมูลภายในประเทศได้รบั 2. จานวน 6 แห่ง ภายใน 3 ปี
วิชาการจากภาครัฐ เพือ่ ดาเนินการ
การพัฒ นา/ปรับ ปรุ ง ให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล
(ISO/IEC17025 และ/หรือ GLP)
4.2 ศึกษาวิจยั ความเป็ นไปได้ในการจัดตัง้
มีผลการศึกษาวิจยั ความเป็ นไปได้ในการจัดตัง้ ภายใน 2 ปี
หน่ วยงานกลางและความต้องการศูนย์ศกึ ษา
หน่ วยงานกลางและความต้องการศูนย์ศกึ ษา
ชีวสมมูลในระยะ 5 - 10 ปี ข้างหน้า
ชีวสมมูลในระยะ 5-10 ปี ข้างหน้า

กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริ มการวิ จยั และพัฒนาต่อยอดจากระดับห้องปฏิ บตั ิ การสู่ระดับอุตสาหกรรม
มีม าตรการและกลไกส่ ง เสริม การวิจ ัย และ มีผลงานวิจยั ต่อยอดจากระดับห้องปฏิบตั กิ ารสู่ อย่างน้อย 1 ชิน้ /ปี
พัฒนายาแผนปจั จุบนั สมุนไพรและชีววัตถุต่อ ระดับอุตสาหกรรม
ย อ ด จ า ก ร ะ ดั บ ห้ อ ง ป ฏิ บ ั ต ิ ก า ร สู่ ร ะ ดั บ
อุ ต สาหกรรม โดยมีช่ อ งทางพิเ ศษในการ
พิจารณาขึ้นทะเบีย นต ารับ ยา ช่อ งทางการ
แลกเปลี่ยนข้อ มูลระหว่ างภาครัฐและเอกชน
และการสนับสนุ นทุนวิจยั
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา /
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข หรือ
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ด้านสุขภาพ (HITAP) หรือ สานักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
(IHPP)
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) (สนับสนุ นทุนวิจยั )
3. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (สนับสนุ นทุน
วิจยั )
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ
1. สถาบันการศึกษา
2. สภาวิจยั แห่งชาติ
3. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปจั จุบนั (TPMA)
4. สมาคมผูผ้ ลิตยาสมุนไพร
5. สมาคมผูว้ จิ ยั และผลิตเภสัชภัณฑ์
(PReMA)
6. สภาอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 การสร้างทรัพยากรเพื่อส่งเสริ มภาคการผลิ ตและการตลาดของอุตสาหกรรมยาในประเทศ
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนให้เกิ ดหน่ วยงานกลางเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมผลิ ตยา
1.1 ยาแผนปัจจุบนั / สมุนไพร
1.1.1 ศึกษาวิจยั รูปแบบ โครงสร้าง การบริหาร ผลการศึก ษารู ป แบบ โครงสร้ า ง การบริห าร ภายใน 1 ปี
จัดการทีม่ คี ณ
ุ ภาพของการจัดตัง้ กองทุนพัฒนา จัดการที่มคี ุณภาพของการจัดตัง้ กองทุนพัฒนา
อุ ต สาหกรรมยาแห่ งชาติแ ละสถาบันส่งเสริม อุ ต สาหกรรมยาแห่ งชาติแ ละสถาบัน ส่ง เสริม
พัฒนาอุตสาหกรรมยาแห่งชาติ พร้อมทัง้ ระบบ พัฒนาอุตสาหกรรมยาแห่งชาติ พร้อมทัง้ ระบบ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
1.1.2 มีการผลักดันให้จดั ตัง้ สถาบันส่งเสริมและ มีส ถาบัน ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาอุ ต สาหกรรมยา ภายใน 5 ปี
พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า แ ห่ ง ช า ติ เ พื่ อ แห่งชาติ
ประสานงานเชื่อมโยงให้เกิดการวิจยั พัฒนา และ
ผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมภายในประเทศ และ
อุต สาหกรรมต่ างประเทศให้เกิด ความร่ วมมือ
หรือลงทุนภายในประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมยาในประเทศ ในการผลิ ตวัตถุดิบทางยาและตัวยาสาคัญ
2.1 ยาแผนปัจจุบนั
2.1.1 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ 1.มีการร่วมทุนในการนาเข้าผลิตวัตถุดบิ ทางยา/ 1. ภายใน 2 ปี
อุตสาหกรรมยาในประเทศในการนาเข้าวัตถุดบิ วัตถุดบิ ตัวยาสาคัญ / ผลิตภัณฑ์ยาสาเร็จรูป
ทางยา ผลิ ต วั ต ถุ ด ิ บ ทางยา ตั ว ยาส าคั ญ
2. มีมาตรการในการส่งเสริมการผลิต วัต ถุด ิบ 2. ภายใน 2 ปี
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยาสาเร็จรูป
ทางยา วัตถุ ดบิ ตัว ยาสาคัญที่มคี ุณภาพเป็ นไป
ตามมาตรฐาน
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (1.1.1)
กระทรวงอุตสาหกรรม (1.1.2)
กระทรวงสาธารณสุข (1.1.2)
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะกรรมการภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้าน
สุขภาพแห่งชาติ
3. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4 กระทรวงการคลัง
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลยุทธ์/แผนงาน
2.1.2 สร้างหรือปรับปรุงโรงงานทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น
องค์การเภสัชกรรม โรงงานยาเอกชน เป็ นต้น
ให้มศี กั ยภาพในการผลิตวัตถุดบิ ทางยา วัตถุดบิ ตัว
ยาสาคัญเชิงพาณิชย์ โดยช่องทางการสนับสนุ น
จากภาครัฐทีม่ อี ยู่
2.2 สมุนไพร
ส่ง เสริมให้ ม ีว ัต ถุ ด ิบ สมุ นไพรที่ม ีคุณ ภาพใน
ปริมาณเพีย งพอ โดยพัฒนากระบวนการเพื่อ
ส่งเสริมให้มวี ตั ถุดบิ และเพียงพอ มีคณ
ุ ภาพตาม
ตารามาตรฐานสมุนไพร

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

มีโ รงงานต้ นแบบในการผลิต วัต ถุ ด ิบ ทางยา/ อย่างน้อย 1 แห่ง
วัตถุดบิ ตัวยาสาคัญ

1. องค์การเภสัชกรรม
2. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปจั จุบนั (TPMA)

1. มีแหล่งปลูกหรือผลิตวัตถุดบิ ของสมุนไพร
1. อย่างน้อย 80 แห่ง
ทัวไปและสมุ
่
นไพรหายากเป็ นไปตามมาตรฐาน
ด้านการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ สี าหรับพืช
(Good Agriculture Practices: GAP) และ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยสุขลักษณะทีด่ ใี นการผลิต
(Good Hygiene Practice: GHP)
2. ร้ อ ยละวั ต ถุ ด ิ บ สมุ น ไพรที่ สุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ม ี 2. ร้อยละ 80
คุณภาพตามตารามาตรฐานสมุนไพร
3. จานวนรายการยาสมุนไพรที่มกี ารจัดท าใน 3. อย่างน้อย 30 รายการ / ปี
ตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

2.3 ยาชีววัตถุ
2.3.1 สนับสนุ นอย่างจริงจังและเป็ นรูป ธรรม 1. มีการผลิตยาชีววัตถุภายในประเทศ
จากภาครัฐเพื่อ ให้มกี ารผลิต ผลิต ภัณฑ์ย าชีว ก. ผลิต API (Active Pharmaceutical
วัต ถุ (เช่น API/Reagent) ภายในประเทศให้ Ingredient)ได้ตามมาตรฐาน
เป็ น ไปตามมาตรฐาน และผลัก ดัน ให้ ม ีก าร ข. ผลิต Reagent ได้ตามมาตรฐานและมี
มาตรการส่งเสริมการใช้ Reagent ทีพ่ ฒ
ั นาและ
ส่งออกจาหน่ ายยังต่างประเทศ
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1. ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ก. ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2560)
ข. ภายใน 1 ปี (พ.ศ. 2556)

2.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
ตัวชีว้ ดั ข้อ 1.1 กระทรวงสาธารณสุข
ตัวชีว้ ดั ข้อ 1.2 กระทรวงพาณิชย์
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงอุตสาหกรรม

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ผลิตขึน้ ภายในประเทศอย่างจริงจังและเป็ น
รูปธรรม
2. ภายใน 3 ปี หลังจากการผลิต
2. มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุไปยัง
ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุได้เองในประเทศ
ต่างประเทศ
ก. มากกว่าร้อยละ 50
ก. API
ข. มากกว่าร้อยละ 80
ข. Reagent
2.3.2 สนับสนุ นให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
มีแ นวทางความร่ ว มมือ ระหว่ า งภาครัฐ และ ภายใน 2 ปี
หน่ วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนในการผลิตวัคซีน ภาคเอกชนทีช่ ดั เจนและเป็ นรูปธรรมในการผลิต
และตัวยาสาคัญตัง้ ต้นของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ วัคซีนและสารสาคัญตัง้ ต้นของผลิตภัณฑ์ชวี วัตถุ
อื่น ๆ

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความร่วมมือและพันธมิ ตรเพื่อพัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมยาในประเทศ
3.1 มีนโยบายในการสนับสนุ นองค์ความรู้
1. มีนโยบายในการสนับสนุ นองค์ความรูแ้ ละ
1. ภายใน 1 ปี
(know how) และโครงสร้างพืน้ ฐาน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
(infrastructure) โดยอาศัยความร่วมมือจาก
2. มีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์
2. อย่างน้อย 1 เรื่อง
ภาครัฐและเอกชน
ความรู้ (Know how - Technology transfer)
จากอุตสาหกรรมยาต่างประเทศผ่านการทา
กิจการร่วมค้า (joint venture)
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
2. กระทรวงพาณิชย์
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. ภาคอุตสาหกรรมผลิตชีววัตถุ
2. ภาคการศึกษา/มหาวิทยาลัย
3. สวทช./กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. องค์การเภสัชกรรม
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
3. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลยุทธ์/แผนงาน
4.1 ยาแผนปัจจุบนั /ยาชีววัตถุ
4.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้องตามทาง
โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ตาม value
chain in life science โดยอาศัยเครือข่ายกลุม่
ผูเ้ ชีย่ วชาญและวิทยากรตัวคูณ (Train the
trainer) และมีหลักสูตรทัง้ ระยะสัน้ และพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี-เอก เพือ่ รองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว

4.1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐทีม่ หี น้าที่
กากับดู แ ลผลิต ภัณ ฑ์ย า (Drug Regulatory
Authority) ตามแผนกาลังคนและการพัฒ นา
ศักยภาพบุคลากรด้านการกากับดูแลผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตร
อบรม)
3. อย่างน้อยร้อยละ 80
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)/สถาบันการศึกษาทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ (การ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี-เอก)
3. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปจั จุบนั
4. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั
(สกว.)
2. สภาเภสัชกรรม
3. องค์การเภสัชกรรม
1. มีแ ผนก าลัง คนและการพัฒ นาศั ก ยภาพ 1. ภายใน 1 ปี (พ.ศ. 2557)
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
บุคลากรเพื่อ สร้างความเชี่ย วชาญเฉพาะด้า น 2. อย่างน้อยร้อยละ 8๐
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา/
การกากับดูแลผลิตภัณฑ์ภาครัฐที่เหมาะสมและ 3. อย่างน้อยร้อยละ 3 ของงบประมาณที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
หน่ วยงานได้รบั การจัดสรร
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม

1. มีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศ
2. จานวนหลักสูตรการฝึกอบรม/การศึกษาใน
ระดับปริญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตและการ
ประกันคุณภาพ
3. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาตาม
แผน
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1. ภายในปี 2558
2. อย่างน้อย 1 หลักสูตร/ปี

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ภาครัฐทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อให้ท ัน 2. ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ ทีม่ หี น้าทีก่ ากับ
ต่ อ เทคโนโลยี และมีผู้เชี่ย วชาญในปริมาณที่ ดูแลผลิตภัณฑ์ได้รบั การพัฒนาศักยภาพตาม
เหมาะสม
แผนและผ่านการประเมินความรูค้ วามสามารถ
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
3. มีงบประมาณสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการกากับดูแลผลิตภัณฑ์ภาครัฐ
4.2 สมุนไพร
1. ร้อยละของสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ม ี
4.2.1 พัฒนาให้มหี ลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรด้านยาจากสมุนไพร และยา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
ด้านยาจากสมุนไพร และยาแผนไทย
แผนไทย ทีม่ คี วามหลากหลายตอบสนองต่อ
ความต้องการทางสาธารณสุขและการพัฒนา
อุตสาหกรรมในสถาบันการศึกษาทาง
การแพทย์
4.2.2 พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการในด้าน
2. ร้อยละของผูป้ ระกอบการด้านสมุนไพรได้รบั
GMP (Good Manufacturing Practice) และ
การพัฒนาศักยภาพในด้าน GMP และ
เทคโนโลยีดา้ นการผลิต
เทคโนโลยีดา้ นการผลิต โดยดาเนินการอย่าง
เป็ นรูปธรรม
4.2.3 พัฒนาเกษตรกรให้มคี วามรูด้ า้ นการ
3. ร้อยละเกษตรกรทีเ่ พาะปลูกสมุนไพรทางยา
ปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ สี าหรับพืช (Good
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพและผ่านการรับรอง
Agriculture Practices: GAP) หลักเกณฑ์ว่า
มาตรฐาน GAP GHP และเทคโนโลยีดา้ นการ
ด้วยสุขลักษณะทีด่ ใี นการผลิต (Good Hygiene ผลิต
Practice: GHP)
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
สานักงบประมาณเ

1. อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายใน 5 ปี

2. อย่างน้อย 50 ราย ภายใน 5 ปี

3. ร้อยละ 100 ภายใน 3 ปี

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
- กิจกรรม 4.2.1
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
- กิจกรรม 4.2.2
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- กิจกรรม 4.2.3
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์
2. สมาคมผูผ้ ลิตยาสมุนไพร
3. สภาเภสัชกรรม
4.องค์การเภสัชกรรม
5. คณะกรรมการภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้าน
สุขภาพแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4 การสร้างความเชื่อมันและประกั
่
นคุณภาพยาที่ ผลิ ตในประเทศแก่ผส้ ู งใช้
ั ่ ยาและประชาชน
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริ มกลไกสร้างความเชื่อมันต่
่ อการใช้ยาที่ผลิ ตภายในประเทศ
1.1 มีกลไกเพื่อสร้างความเชื่อมันต่
่ อการใช้ ยาที่ 1. ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ม ี
่ อยาทีผ่ ลิต
ผลิ ตในประเทศทั ้งด้ านประสิ ทธิ ผล ความ ทัศนคติและความเชื่อมันต่
ปลอดภัยและคุ ณภาพ โดยประชาสัมพันธ์ / ภายในประเทศ
สื่ อสารแก่ บุคลากรทางการแพทย์ผ้ เู กี่ ยวข้ อง 2. ร้อยละของประชาชนทีส่ ารวจมีทศั นคติและ
ความเชื่อมันต่
่ อยาทีผ่ ลิตภายในประเทศ
และประชาชน
3. มีการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์แก่บคุ ลากร
ทางการแพทย์ผเู้ กีย่ วข้องและประชาชน
เกีย่ วกับคุณภาพยาทีผ่ ลิตในประเทศ
11.2 ยาแผนปัจจุบนั /ยาชีววัตถุ
1.2.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มกี ารใช้ผลิตภัณฑ์ยา ร้อยละของปริมาณการใช้ยาสามัญทีเ่ พิม่ ขึน้
ของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพ
สามัญโดยเชื่อมโยงกับระบบหลักประกัน
สุขภาพของประเทศ โดยมาตรการจูงใจทาง
งบประมาณและการให้รางวัล
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เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

1. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของบุคลากร
ทางการแพทย์ทส่ี ารวจ
2. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทีส่ ารวจ
3. อย่างน้อยปี ละ1 ครัง้

1. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา /
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (สมุนไพร)
3. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจั จุบนั
(TPMA)
4. สมาคมผูผ้ ลิตยาสมุนไพร

ร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. กรมบัญชีกลาง
3. สานักงานประกันสังคม
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงสาธารณสุข (สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา /
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
2. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปจั จุบนั (TPMA)

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

1.2.2 กาหนดนโยบายและมาตรการเชิงปฏิบตั ใิ นการ
จัดซือ้ จัดหายาสามัญเข้าสูส่ ถานพยาบาลเพือ่
ทดแทนยาต้นแบบ เมือ่ มีผลิตภัณฑ์ยาสามัญวาง
จาหน่ ายในท้องตลาดแล้ว

1. ร้อยละของรายการยาสามัญทีม่ กี ารผลิต
1. เพิม่ ขึน้ อย่างน้อย ร้อยละ 50
และวางจาหน่ ายในท้องตลาดบรรจุอยู่ในบัญชี
ยาของโรงพยาบาล
2. ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสามัญในประเทศ 2 ร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี
เพิม่ ขึน้

1.2.3 สนับสนุนการวิจยั ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบ
คุณภาพยาทีน่ าเข้าและผลิตในประเทศ
โดยเฉพาะยาในกลุม่ โรคทีเ่ ป็ นปญั หา
สาธารณสุขของประเทศ
1.3 สมุนไพร
1.3.1 ควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ยาแผนไทย
และยาจากสมุนไพรให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ปลอดภัยและประสิทธิผล ผ่านการยกระดับ
คุณภาพการกากับ ควบคุมจากหน่ วยงานของรัฐทัง้
ก่อนและหลังการขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์

มีรายงานการวิจยั เพือ่ เปรียบเทียบคุณภาพยา
ทีน่ าเข้าและผลิตในประเทศโดยเฉพาะยาใน
กลุม่ โรคทีเ่ ป็ นปญั หาสาธารณสุขของประเทศ

1.3.2 สนับสนุ นและสร้างกลไกการใช้ยา
สมุนไพรเพือ่ ทดแทนยาแผนปจั จุบนั ในสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐทุกระดับ

ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุก ร้อยละ 30 ของสถานบริการ
ระดับมีการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก สาธารณสุขของรัฐทุกระดับทีส่ ารวจ
แห่งชาติทดแทนยาแผนปจั จุบนั

อย่างน้อย 5 เรื่อง

1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรที่
1. อย่างน้อยร้อยละ 90 ภายใน 5 ปี
จาหน่ ายในท้องตลาดมีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด
2. ร้อยละของยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรที่ 2. ไม่เกินร้อยละ 5
ทาการตรวจสอบมีปญั หาผิดมาตรฐาน
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
หน่ วยงานรับผิ ดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/ กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ)
หน่ วยงานรับผิ ดชอบร่วม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา/สานัก
ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่ วยงานรับผิ ดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)
2. สานักงานประกันสังคม (สปส.)
3. กรมบัญชีกลาง

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างระบบและกลไกในการสนับสนุนให้เกิ ดมาตรฐาน และคุณภาพของอุตสาหกรรมยา
2.1 ยาแผนปัจจุบนั /ยาชีววัตถุ
1. จานวน 50 แห่ง ภายใน 5 ปี
2.1.1 สนับสนุ นการปรับตัวของผูป้ ระกอบการ 1. จานวนโรงงานอุตสาหกรรมยาทีผ่ ่านการ
ตรวจ GMP ตามแนวทาง PIC/S ภายใน
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
อุตสาหกรรมยาอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบตาม
2. มีแผนสนับสนุนการปรับตัวของ
2. ภายใน 1 ปี
เกณฑ์ Good Manufacturing Practice ตาม
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยา
แนวทาง PIC/S เพือ่ รองรับผลกระทบจาก
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
2.1.2 พัฒนาศักยภาพของระบบตรวจสอบคุณภาพ ระบบตรวจสอบคุ ณภาพ GMP มีคุณภาพ ภายใน 3 ปี
GMP ให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานและบูรณาการระบบ ประสิทธิภาพเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
ให้ม ีคุณภาพมาตรฐาน ประสิท ธิภ าพ ได้ร ับ
ความน่ าเชื่อถือ เป็ นทีย่ อมรับ
2.1.3 เสริมสร้างความร่วมมือและพันธมิตรในการ มีมาตรฐาน GSP (Generalized System of ภายใน 3 ปี
บริหารจัดการระบบ Logistic และ Supply Chain Preference) และ GDP
ของอุตสาหกรรม เช่น การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ระบบ VMI (Vendor Managed Inventory)
เป็ นต้น
2.1.4 มีมาตรการและการปฏิบตั เิ พือ่ การ
อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนได้มาตรฐาน
ภายใน 3 ปี
สนับสนุ นให้อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนได้รบั
cGMP และ Pre-qualification ของ องค์การ
มาตรฐาน cGMP (current GMP) และองค์การ อนามัยโลก
อนามัยโลก (WHO Pre-qualification) โดยมี
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หน่ วยงานรับผิดชอบ

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันการศึกษา / วิจยั
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

คาแนะนาหรือแนวทางในการปฏิบตั ิ
(guidance/guideline) และการอบรมบุคลากร
2.1.5 สนับสนุนการควบคุมคุณภาพด้านต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ยา/ชีววัตถุ

1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ยาหรือชีววัตถุม ี
คุณภาพผ่านตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
2.มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารของประเทศทีส่ ามารถ
ให้บริการทดสอบความปลอดภัยในขัน้ ตอน
ของpre-clinical studies ทีผ่ ่านการรับรอง
ตามระบบมาตรฐานสากล OECD-GLP และมี
การดาเนินการโดยยึดถือปฏิบตั ติ าม “จรรยา
บรรณาการใช้สตั ว์” ของสภาวิจยั แห่งชาติ
3.มีการทบทวน/จัดทากฎหมาย/กฏกระทรวง/
แนวทางและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศให้เป็ นไปตามหลักการ
สากล
2.1.6 สนับสนุ นการดาเนินงานของศูนย์สตั ว์ทดลอง 1. ผลการศึกษาหรือสารวจข้อมูลพืน้ ฐาน
แห่งชาติในการผลิตและบริการสัตว์ทดลองทีม่ ี
เกีย่ วกับความต้องการ ชนิดและปริมาณ
มาตรฐาน คุณภาพพันธุกรรม และคุณภาพสุขภาพ สัตว์ทดลองสาหรับการวิจยั การผลิต และการ
ให้เพียงพอทัง้ ชนิดและปริมาณสาหรับการวิจยั การ ทดสอบผลิตภัณฑ์ยา ชีววัตถุจากภาคส่วนที่
ผลิตและการทดสอบผลิตภัณฑ์ชวี วัตถุ รวมถึงมี เกีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
การขนส่งทีไ่ ด้มาตรฐาน
2. มาตรการในการสนับสนุนศูนย์สตั ว์ทดลอง
แห่งชาติในการผลิตและบริการสัตว์ทดลองที่
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1. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ผลิตภัณฑ์ทส่ี มุ่ ตัวอย่าง
2. อย่างน้อย ๑ แห่ง ภายใน 5 ปี

3. อย่างน้อย 1 เรื่อง

1. ภายใน 6 เดือน

2. ภายใน 1 ปี

หน่ วยงานรับผิดชอบ
2. ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรม
ชีววัตถุ
3. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
2. ศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ
3. สานักงานเลขานุ การคณะกรรมการแห่งชาติ
เพือ่ พัฒนางานเลีย้ งและใช้สตั ว์เพือ่ งานทาง
วิทยาศาสตร์ (สลช.)
4. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
5. ผูแ้ ทนภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจใน
อุตสาหกรรมชีววัตถุ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
ศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สานักงานเลขานุ การคณะกรรมการแห่งชาติ
เพือ่ พัฒนางานเลีย้ งและใช้สตั ว์เพือ่ งานทาง
วิทยาศาสตร์ (สลช.)
2. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ได้มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรม และคุณภาพ
สุขภาพสาหรับการวิจยั การผลิต และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุอย่างเพียงพอทัง้
ชนิดและปริมาณ รวมถึง มีการขนส่งทีไ่ ด้
มาตรฐาน
2.2 ยาสมุนไพร
ส่งเสริมสนับสนุ นให้โรงงานผูผ้ ลิตอุตสาหกรรม ยา
สมุนไพรในประเทศมีความพร้อมเพือ่
ดาเนินการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ได้
อย่างเป็ นขัน้ ตอน

1 มีแผนงานสนับสนุ นการพัฒนา
1 ภายใน 1 ปี
ผูป้ ระกอบการด้านสมุนไพรอย่างเป็ นขัน้ ตอน
เพือ่ รองรับการยกระดับตามมาตรฐาน GMP
2 จานวนโรงงานผลิตทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐาน 2 อย่างน้อย 50 ราย
GMP
กลยุทธ์ที่ 3 : มีห้องปฏิ บตั ิ การกลางที่ มีมาตรฐาน ในการตรวจสอบและวิ เคราะห์ตารับยาและสมุนไพรมากขึ้น
3.1 สมุนไพร
3.1.1 สนับสนุ นให้จดั ตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารกลางโดย มีห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารกลางที่ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รอง ภายใน 3 ปี
มาตรฐาน ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ตารับ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ยาและสมุนไพร
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สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. สถาบันการศึกษา / สถาบันวิจยั
4. คณะกรรมการภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ
แห่งชาติ

กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ
5. สมาคมผูผ้ ลิตยาสมุนไพร

3.2 ยาชีววัตถุ
3.2.1 ตรวจสอบห้องปฏิบตั กิ ารของผู้ ผลิตเพื่อ
ยืนยันผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ ให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP
3.2.2 สนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ าร
กลางสาหรับการตรวจสอบ การวิเคราะห์ชวี วัตถุ
ตลอดจน สถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ทดลองทีเ่ ป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล

ร้อยละของห้องปฏิบตั กิ ารของผูผ้ ลิตทีไ่ ด้รบั การสุม่ ร้อยละ 80
ตรวจเป็ นไปตามมาตรฐาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กรมปศุสตั ว์
2. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วช.)
3.2.3 สนับสนุ นให้มหี น่ วยงานกลางของประเทศใน มีหน่ วยงานกลางของประเทศที่ท าหน้ าที่รบั รอง ภายใน 2 ปี
สานักงานเลขานุ การคณะกรรมการแห่งชาติเพือ่
การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สตั ว์ทดลอง มาตรฐานการเลีย้ งและใช้สตั ว์ทดลอง
พัฒนางานเลีย้ งและใช้สตั ว์เพือ่ งานทาง
เพือ่ การวิจยั การผลิต และการทดสอบชีววัตถุ
วิทยาศาสตร์ (สลช.)
กลยุทธ์ที่ 4 : จัดตัง้ โรงงานกลาง (Contracting Manufacturer Organization) ที่ ได้มาตรฐานเพื่อรองรับผูผ้ ลิ ตรายย่อยของยา สมุนไพร และชีววัตถุจากโรงงานย่อยที่ ยงั ไม่
พร้อม เพื่อลดปัญหาเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของยา
4.1 สมุนไพร
4.1.1 การจัดตัง้ โรงงานกลางที่ได้มาตรฐานการผลิต มีการจัดตัง้ โรงงานกลางที่ได้มาตรฐานในการผลิต อย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง ภายใน 3 ปี
หน่ วยงานรับผิ ดชอบหลัก
ตาม GMP โดยความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐและ ยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรโดยความร่วมมือ
ศูนย์พฒ
ั นายาไทยและสมุนไพร กรมพัฒนา
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
เอกชน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หน่ วยงานรับผิ ดชอบร่วม
1. กระทรวงอุตสาหกรรม
มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารกลางสาหรับการตรวจสอบ การ ภายใน 3 ปี
วิเคราะห์ ชีววัตถุ และสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ทดลอง
ทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐาน
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กลยุทธ์/แผนงาน

4.2 ยาชีววัตถุ
4.2.1 ศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดตัง้ โรงงาน
กลางของภาคเอกชนเพื่ อ ผลิ ต ยาชี ว วั ต ถุ
ประเภทอื่น ๆ นอกเหนื อ จากวัค ซีน โดย
สนับสนุ นให้มกี ารใช้ excess capacity จากผูผ้ ลิต
ทีม่ อี ยู่ในประเทศทีไ่ ด้มาตรฐาน
4.2.2 รัฐมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
จัดตัง้ โรงงานกลางที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการ
ผลิตชีววัตถุ

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

รายงานผลการศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ภายใน 1 ปี
จัดตัง้ โรงงานกลางของภาคเอกชนเพือ่ ผลิต
ยาชีววัตถุ เช่น ผลิตภัณฑ์ชวี วัตถุประเภท
โปรตีนเพือ่ การบาบัดรักษา (therapeutic
proteins) เป็ นต้น
มาตรการสนับสนุ นด้านต่าง ๆ จากภาครัฐเพือ่ ให้ ภายใน 1 ปี
เอกชนมีแรงจูงใจในการจัดตัง้ โรงงานกลางในการ
ผลิตชีววัตถุ
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หน่ วยงานรับผิดชอบ
2. สมาคมผูผ้ ลิตยาแผนไทย
3. คณะกรรมการภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ
แห่งชาติ
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
กระทรวงสาธารณสุข
ผูแ้ ทนภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ในอุตสาหกรรม
ชีววัตถุ (องค์การเภสัชกรรม)
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่ วยงานรับผิดชอบร่วม
1. กระทรวงสาธารณสุข
2. กระทรวงการคลัง
3. ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมชีววัตถุ

