
การบริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านเอชไอวี ของ สปสช.
วันที่ 2,3 พฤษภาคม 2565

“การประชุมชี้แจงการด าเนินงานปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านเอชไอวี แก่หน่วยบริการผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส ”

เภสัชกรกฤชชัย พัฒนจันทร 
เภสัชกรหญิงสมฤทัย สุพรรณกูล

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



1. ให้ สปสช.ยุติการด าเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ตามโครงการพิเศษ ปี 2561

2. เห็ น ช อ บ ก า รแ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะอ นุ ก ร ร ม ก าร จั ด ท า แผ น กา รจั ด ซื้ อ ย า เ ว ชภั ณ ฑ  แล ะ อุ ป ก รณ ท า ง ก า ร แพ ท ย 
ที่จ าเป็นตามโครงการพเิศษ ประกอบด้วย กรรมการจากหนว่ยบริการ/หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องทุกภาคส่วน/สังกัด เพื่อเสนอประธาน
กรรมการหลักฯ ลงนามต่อไป

3. เห็นชอบให้มี “เครือข่ายหนว่ยบรกิาร” ตามมาตรา 44 วรรคสอง เพื่อจัดหายา เวชภัณฑ  อวัยวะเทียม และอุปกรณ ทางการแพทย 
ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษ ซึ่งสปสช.จะประกาศข้ึนทะเบียน “เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี” ซึ่งประกอบด้วย
โรงพยาบาลราชวิถี เป็นหน่วยแกนกลางหรือแม่ข่าย และหน่วยบริการอื่นทั้งหมดทุกประเภท เป็นเครือข่ายหน่วยบริการส าหรับ
จัดหายา เวชภัณฑ อวัยวะเทียม และอุปกรณ ทางการแพทย  ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง

4. เห็นชอบในหลักการแกไ้ขเพิ่มเตมิประกาศหลักเกณฑ  การบริหารจัดการกองทนุ ตามมาตรา 18(4) และหลักเกณฑ  การจ่ายค่าใช่
จ่ายฯให้แก่ “เครือข่ายหน่วยบรกิารโรงพยาบาลราชวิถี”ตามมาตรา 46 เพื่อจัดหายา เวชภัณฑ  อวัยวะเทียม และอุปกรณ ทางการ
แพทย  ที่จ าเป็นตามโครงการพเิศษให้แกห่นว่ยบริการในเครอืข่าย

5. มอบ สปสช.รับข้อมูลการใช้จากหน่วยบริการ เพื่อให้อนุกรรมการฯ ใช้ในการท าแผนจัดซื้อและใหห้นว่ยบริการหลักเพื่อด าเนนิการ
จ่ายยา ให้แก่หน่วยบริการอืน่ต่อไป

6. มอบ สปสช. ตรวจสอบสินคา้คงคลังปงีบประมาณ 2560 เพื่อส่งมอบความรับผิดชอบให้กบัเครือข่ายหนว่ยบริการโรงพยาบาลราช
วิถี ให้ทันสิ้นปงีบประมาณ 2

1.2 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 9 วาระพิเศษ วันท่ี 18/08/60
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กระบวนการของการบริหารยา

คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการจัดหายาในโครงการพิเสษ

ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

เครอืข่ายโรงพยาบาลราชวิถี

องคก์ารเภสชักรรม



โอนงบประมาณจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ฯ

บทบาทและระบบสารสนเทศเพื่อการชดเชยเป็นยา และเวชภัณฑ ฯ

VMI stock

DMIS:
NAP (AIDS),TB, CAPD, EPO

NHSO

โปรแกรมระบบบญัชี
ยา/Ecliam: 

ยาบัญชี จ(2), Antidote, 
Clopidogrel,

NHSO

VMI:
วัคซีน, ถุงยางอนามัย STENT

GPO

GPO/Suppliers

จ านวนยาฯ
ที่ขอเบิก

หน่วยบริการ

ยา/เวชภัณฑ 

หน่วยบริการ
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จัดซื้อ /ตรวจรับ
ควบคุมคลัง 

เครือข่ายหน่วยบรกิาร:โรงพยาบาลราชวิถี

คณะอนุกรรมการจัดหา ยาฯ

จัดท าและก ากับแผน
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การจัดการยา

ผูบ้รหิารยา
โปรแกรมการ

จดัการยา

PO 

Management

GPOLogisticsหน่วยบรกิาร



การด าเนินการกรณีปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านเอชไอวี
• มติอนุจัดท าแผนฯ  ให้เริ่มใช้ 1 มกราคม 2565 ส าหรับผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเช้ือ ผู้ป่วยดื้อยา/มีอาการไม่พึงประสงค์ หรือ

กรณีอื่นๆ ตามผู้เช่ียวชาญพิจารณาเห็นสมควร 

• เริ่มทะยอยปรับเปล่ียนสูตรยาในผู้ป่วยกรณีอื่นๆ เป็น TLD ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เมื่อมียาคงคลังรองรับเพียงพอ 

• ยกเลิกZ250 เปล่ียนมาใช้ TLD  (กรณีที่รพ.เบิกมาในระบบแล้ว และค้างส่ง สปสช.จะออกรายงานให้องค การเภสัชกรรมส่ง TLD ทดแทน)

• ยกเลิก RALTEGAVIR และใช้ Dolutegravir (กรณีรพ.เบิกมาในระบบแล้ว และค้างส่ง จะจัดส่งDTGทดแทน)

• Dolutegravirเป็นยารายการใหม่ที่ได้เข้าสู่บัญชียาหลัก และจัดเป็น first line drug ในยาสูตรใหม่ของ HIV มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยใน
การใช้ในหญิงตั้งครรภ์

• ตาม guideline ของกระทรวงสาธารณสุขแนะน าให้ใช้ Dolutegravir ประกอบกับมติที่ประชุมหารือร่วมผู้เช่ียวชาญกรมควบคุมโรค  องค์การ
เภสัชกรรมและสปสช.  เมื่อ 1 ก.พ. 2565  มีความเห็นให้ใช้ Dolutegravir แทน RALTEGAVIR ตาม Guideline กสธ.

• กรณีไม่สามารถใช้ TLD ได้ หรืออื่นๆ  ให้ใช้ตาม Protocol สูตรการใช้ยา

***โดยให้ด าเนนิการปรบัสูตรยาทดแทนตามขอ้เสนอของหนว่ยวชิาการ (คร./สมาคมโรคเอดส ) ยืนยัน Protocol สูตรการใช้ยา
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ยาต้านไวรัสสูตรผสม TLD ยาต้านไวรัสสูตรเดิม

เริ่ม 1 มค.65
1.ผู้ป่วยใหม่ หญิงตัง้ครรภ  

ผู้ป่วยดื้อยา ตามความเห็นผู้เช่ียวชาญ
เห็นสมควร 

จ านวน 17,500 ราย/เดือน
จัดหาส าหรับระยะเวลา 1 มค-30 มิย.65 

เริ่มทะยอยเปลี่ยนเปน็ TLD ตั้งแต่ 1 มิย.65
ส าหรับผู้ป่วยทกุราย

ประมาณ 175,000 ราย/เดือน
จัดหาส าหรับระยะเวลา 1 กค-30 กย.65 

1.แผนจัดหายาสูตรเดมิ 9 รายการเพิ่มเติม
ส าหรับผู้ป่วยเก่า รอเปลี่ยนสูตรเปน็ TLD

ตั้งแต่ 1 ตค.64-30มิย.65
(หลังจากนั้นยกเลิกการจดัซื้อ)

(ATV200/300, EFV50/600 , NVP200, 
3TC(lamivudine)+NVP(nevirapine),GPO-

VIR T, Kaletra (Lopinavir+Ritonavir, 
RALTEGAVIR)

2.แผนลดปริมาณซื้อยาสูตรเดมิ 8 รายการ
ส าหรับผู้ป่วยเก่า รอเปลี่ยนสูตรเปน็ TLD

ตั้งแต่ 1 ตค.64-30มิย.65
(ABC300/600, 3TC150/300 RPV 

RILPIVIRINE tablet ,TDF ,Teno-EM , 
AZT300)

ลดปริมาณการจัดหาลง 50%
จัดหาส าหรับระยะเวลา 1 กค-31ตค.65

แผนการกรณีปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านเอชไอวี 



ยาเม็ดเด่ียว และ ยาเม็ดรวม
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Z250

Nevirapine

Lamivudine

AZT

TLD

Tenofovir

Lamivudine

Dolutegravir

A BC
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การติดต่อประสานงาน
NHSO-Provider center

02-554-0505

providercenter@nhso.go.th
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Next session -->

การบริหารจัดการ Stock ในโปรแกรม NAPs
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