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ปรชัญา-หลกัการ บญัชยีาหลกัแห่งชาติ

รายการยาทีม่ี
ความจ าเป็นในการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาสขุภาพ
ของคนไทย

มุ่งสรา้ง บญัชยีา
แหง่ชาต ิเพือ่ใชเ้ป็น

กลไกหน่ึงในการสง่เสรมิ
ระบบการใชย้าของ
ประเทศ ใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัปรชัญาวถิชีวีติ

พอเพยีง

กระบวนการ
คดัเลอืกยาที่

โปรง่ใส และการมี
สว่นรว่มจากทกุ
ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง



สาระส าคญัของบญัชยีาหลกัแห่งชาติ

การพฒันา
บญัชยีาหลกั
พ.ศ. 2555

ยาในบญัชี
• มปีระสทิธภิาพ

• หลกัฐานสนับสนุนชดัเจน
• ประโยชนม์ากกวา่ความเสีย่ง เป้าหมาย

เพือ่ใหทุ้กสทิธปิระโยชน์
ไดน้ าไปใชต้อ่ไป

การเขา้ถงึยา
• ยาคา่ใชจ้า่ยสงู บญัช ีจ (2)
• กลไกกลางก ากบัดแูล

ความคุม้คา่
• หลกัเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ
• สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ

• ความสามารถในการจา่ยของสงัคม

กระบวนการ
• โปรง่ใส
• มสีว่นรว่ม

จ าเป็น มปีระสทิธภิาพ คุม้คา่ อยู่ในสทิธปิระโยชนด์้า้นยา



การพฒันาบญัชยีาหลกัแห่งชาติ
ชว่งที ่1
(พ.ศ. 2524-2541) 
จดั้ท าบญัชยีาจ าเป็นพืน้ฐาน

ชว่งที ่2
(พ.ศ. 2542–2549) 
บญัชยีาหลกัแห่งชาตสิ าหรบัใชอ้า้งองิ
เป็นชดุ้สทิธปิระโยชนด์้า้นยา

• นิยามของ “ยาหลกั” หมายถงึ “ยาทีม่ี
ความส าคญั เป็นยาพืน้ฐานทีข่าดเสยีมไิด ้
และมคีวามจ าเป็นตอ่สขุภาพของประชาชน
ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุของ
ประเทศ”

• บญัชยีาหลกัแห่งชาต ิพ.ศ. 2539 มรีายการ
ยาทัง้หมด 388 ตวัยา และจดัแบ่งกลุม่ยา 
เป็น 3 บญัชย่ีอย คอื บญัช ีก, ข และ ค

• พจิารณาความเหมาะสม และ ความ
สอดคลอ้งของรายการยา ความจ าเป็นดา้น
สขุภาพของคนไทยความสามารถในการจา่ย 
และผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม

• ในปี พ.ศ. 2551 ไดก้ าหนดเป้าประสงค ์
ไดแ้ก ่การสรา้งเสรมิระบบการใชย้าอย่างสม
เหตผุล และสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีง ดว้ยกระบวนการทีม่สีว่นรว่มจากทุก
ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง



การพฒันาบญัชยีาหลกัแห่งชาติ
ชว่งที ่3
(พ.ศ. 2550-2558) 
การประยุกตใ์ชข้อ้มูลการประเมนิความ
คุม้คา่ทางเศรษฐศาสตรส์าธารณสุข
รว่มกบัการตอ่รองราคายา

ชว่งที ่4
(พ.ศ. 2559-2562) 
การคดั้เลอืกยาทีม่คีา่ใชจ้า่ยสูง และการ
พจิารณาความสามารถในการจา่ยของ
ประเทศ

• เสนอแยกบญัช ีจ ออกเป็นบญัช ีจ (1) และ
จ (2) และก าหนดใหบ้ญัช ีจ (2) เป็นบญัชี
รายการยาราคาแพง ส าหรบัผูป่้วยเฉพาะราย

• ในปี พ.ศ. 2552 รเิร ิม่ใหม้กีารประเมนิ
ตน้ทนุ-ประสทิธ-ิผลของยา (cost-
effectiveness analysis)

• ในปี พ.ศ. 2554 มกีารพฒันากระบวนการ
ตอ่รองราคายา

• พจิารณาความคุม้คา่โดยคณะท างานดา้น
เศรษฐศาสตรฯ์ 

• ส าหรบัยาทีม่รีาคาแพงและมผีลกระทบตอ่
งบประมาณสงู จะมกีารตอ่รองราคายา

• ในปี พ.ศ. 2562 บญัชยีาหลกัแห่งชาตมิี
รายการยาทัง้สิน้ 780 รายการ. ส าหรบัยาใน
บญัช ีจ (2) มจี านวนเพิม่ขึน้จาก 10 ในปี 
พ.ศ.2551 เป็น 34 ในปี พ.ศ.2562



ค าจ ากดั้ความบญัชยี่อย ก ข ค ง จ(1) และ จ(2)

รายการยามาตรฐานทีใ่ชใ้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาสขุภาพทีพ่บบ่อย  มหีลกัฐานชดัเจนที่
สนับสนุนการใช ้ มปีระสบการณก์ารใชใ้นประเทศ
ไทยอย่างพอเพยีง  และเป็นยาทีค่วรไดร้บัการ
เลอืกใชเ้ป็นอนัดบัแรกตามขอ้บ่งใชข้องยาน้ัน
เชน่ Paracetamol  Amlodipine Metformin

ORS มะขามแขก

ก



ค าจ ากดั้ความบญัชยี่อย ก ข ค ง จ(1) และ จ(2)

รายการยาทีใ่ชส้ าหรบัขอ้บ่งใชห้รอืโรคบางชนิดที่
ใชย้าในบญัช ีก ไม่ได ้หรอืไม่ไดผ้ล  หรอื ใชเ้ป็น
ยาแทนยาในบญัช ีก ตามความจ าเป็น
เชน่ Loperamide Lactulose Diltiazem

ข



ค าจ ากดั้ความบญัชยี่อย ก ข ค ง จ(1) และ จ(2)

รายการยาทีต่อ้งใชใ้นโรคเฉพาะทางโดยผูช้ านาญ  
หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูอ้ านวยการของ
สถานพยาบาลน้ันๆ โดยมมีาตรการก ากบัการใช ้
สถานพยาบาลตอ้งมคีวามพรอ้ม ตัง้แตก่าร
วนิิจฉัยจนถงึการตดิตามผลการรกัษา
เชน่ Clopidogrel
Amoxicillin + Potassium clavulanate

ค



ค าจ ากดั้ความบญัชยี่อย ก ข ค ง จ(1) และ จ(2)

ยาทีม่ขีอ้บ่งใชห้ลายขอ้  แตม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะ
ใชเ้พยีงบางขอ้ หรอืมแีนวโนม้จะมกีารสัง่ใชย้าไม่
ถกูตอ้ง หรอืเป็นยาทีม่รีาคาแพง  จ าเป็นส าหรบั
ผูป่้วยบางราย  แตอ่าจท าใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป่้วย 
หรอืกอ่ปัญหาเชือ้ดือ้ยาทีร่า้ยแรง  การสัง่ใชย้า
ตอ้งระบขุอ้บ่งใชแ้ละเงือ่นไขการใชย้า เชน่
Sildenafil Ticagrelor

ง



ค าจ ากดั้ความบญัชยี่อย ก ข ค ง จ(1) และ จ(2)

รายการยาส าหรบัโครงการพเิศษของหน่วยงาน
ของรฐั  มอีงคป์ระกอบตอ่ไปนี้

มหีน่วยงานรบัผดิชอบทัง้โครงการและงบประมาณ
พจิารณา และตดิตามผลเพือ่จดัเขา้ประเภทของ
บญัชย่ีอยอืน่ในบญัชยีาหลกัตอ่ไป
เชน่ ยารกัษาวณัโรคดือ้ยา

จ(1)



ค าจ ากดั้ความบญัชยี่อย ก ข ค ง จ(1) และ จ(2)

รายการยาส าหรบัผูป่้วยทีม่คีวามจ าเป็นเฉพาะ 
- มกีารจดักลไกกลางเป็นพเิศษในการก ากบัการใชย้า 
ใชก้บัผูป่้วยเฉพาะราย บางขอ้บ่งใช ้และแพทย ์
ผูเ้ช ีย่วชาญทีไ่ดร้บัอนุมตัเิทา่น้ัน

- อยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบรว่มกนัของหน่วยงานที่
รบัผดิชอบระบบประกนัสขุภาพ

เชน่ IVIG ยารกัษาการตดิเช ือ้รา Donepezil

จ(2)


