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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
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ที่ ม า: เนื้ อ หาบทที่ 2 ของรายงานฉบั บ
สมบู ร ณ์ “โครงการศึ ก ษากระบวนการ
พัฒนานโยบายการบริหารจัดการระบบหลัก
ประกั น สุ ข ภาพในรู ป แบบคณะกรรมการ
ก� ำ หนดระบบบริ ห ารยา เวชภั ณ ฑ์ การ
เบิ ก จ่ า ยค่ า ตรวจวิ นิ จ ฉั ย และค่ า บริ ก าร
ทางการแพทย์” โดย ดร. อัมมาร สยาม
วาลา ดร. เดื อ นเด่ น นิ ค มบริ รั ก ษ์
คุณวีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี คุณธารทิพย์
ศรีสุวรรณเกศ และคุณธิปไตร แสละวงศ์
เสนอต่ อ สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข ,
มีนาคม 2557
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การบริหารจัดการระบบ
ประกันสุขภาพของไทย

การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพแบบ
บูรณาการในอดีต
การพัฒนาด้านสุขภาพของไทยในอดีตเน้นการ
ควบคุมโรค การขยายสถานพยาบาล และการขยาย
บุ ค ลากรทางการแพทย์ เพื่ อ ครอบคลุ ม การบริ ก าร
ทางการแพทย์ให้ทวั่ ถึง ต่อมาในปี 2543 สมัยรัฐบาลนาย
ชวน หลีกภัย เกิดแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ จึงมี
การออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูป
ระบบสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ ตัง้ คณะกรรมการปฏิรปู ระบบ
สุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
และตั้งส�ำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)
ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยงานเลขานุการ เพื่อผลักดันการปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ โดยการจัดท�ำร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่ง
ชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นกฎหมายแม่บทด้านสุขภาพ
กระบวนการจัดท�ำร่างกฎหมายดังกล่าวใช้เวลา
ถึง 8 ปี และมีการประสานงานกับทุกภาคส่วนของสังคม
จนกระทั่งในปี 2550 สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงผ่านร่าง
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีการขยาย
ขอบเขตสุขภาพออกไปกว้างกว่าเรือ่ งการแพทย์และการ
สาธารณสุข โดยให้หมายถึงภาวะของมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้
ทางกาย จิต สังคม และปัญญา นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้
1. มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) โดย
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และกรรมการมาจากทัง้ ภาค
ราชการ นักวิชาการ วิชาชีพด้านสาธารณสุข และภาค
ประชาชน ท�ำหน้าที่เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาแก่คณะ
รัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
และยังมีหน้าทีด่ แู ลให้มกี ารจัดท�ำ “ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
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สุขภาพแห่งชาติ” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการด�ำเนินงานด้าน
สุขภาพของประเทศ
2. มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เป็น
กระบวนการที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพ ทัง้ นี้ มีการจัดท�ำ “ธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552” ซึ่งผ่านการเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ รวมถึงการวาง
นโยบายเพื่อบูรณาการระบบประกันสุขภาพให้มีความ
สอดคล้องและเท่าเทียมกัน
อนึ่ง คสช. มีภารกิจในการเสนอนโยบายด้าน
สุขภาพในภาพรวมอันได้มาจากการประมวลผลจากมติ
สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับโครงการ
ให้แก่รัฐบาล มิได้มีอ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายตาม
กฎหมาย จึงมีการตั้งคณะกรรมการชุดอื่นๆ เพื่อศึกษา
ลักษณะของปัญหาที่เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพใน
ระดับปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในประเด็นของค่าใช้จา่ ยซึง่ มีแนว
โน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2550 คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ตงั้ คณะกรรมการ
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ระบบค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ การสร้ า งหลั ก
ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้า และค่า ใช้จ่า ยในการรั กษา
พยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ เพื่อท�ำ
หน้าที่ในการ
1. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวทางการสนั บ สนุ น ค่ า
ใช้จ่ายเพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานของรัฐ
2. จัดท�ำข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนสุขภาพทั้งสองกองทุน
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เนื่องจากค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติและกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่ม
ขึ้นทุกปี
ต่อมาในปี 2551 มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติในสมัยรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ รวมถึงจัด
ท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติ และก�ำหนดราคากลางยาใน
การจัดซื้อของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มสูง
ขึ้นมาก โดยเฉพาะในกรณีของกองทุนสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ
หลังจากนั้นมีการตั้งคณะกรรมการชุดอีกหลาย
คณะเพื่อตอบโจทย์ด้านระบบสุขภาพที่รัฐบาลแต่ละยุค
สมัยให้ความส�ำคัญ ในช่วงปี 2552-2554 ภายใต้รัฐบาล
รายงานทีดีอาร์ ไอ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (คพคส.)
ในขณะที่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตั้งคณะ
กรรมการก�ำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่าย
ค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์

คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพแห่งชาติแต่งตัง้ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2553 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มี
กรรมการมาจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน
รวมทั้งสิ้น 30 คน และมีการตั้งส�ำนักงานพัฒนาระบบ
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การเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นส�ำนักงาน
เลขานุการ
คพคส. ตัง้ ขึน้ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 12 ว่าด้วยเรื่องการเงินการ
คลังด้านสุขภาพ ข้อ 111 ซึ่งเสนอให้ “รัฐจัดให้มีกลไก
ระดับชาติท�ำหน้าที่วางแผนการเงินการคลังด้านสุขภาพ
ของประเทศในระยะยาว ติดตามประเมินผล รวมถึง
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง” คพคส. มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำข้อเสนอการ
พัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพเพื่อให้ระบบมี
ความยั่งยืนในระยะยาว และปรับปรุงนโยบาย โครงสร้าง
และระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
เนื่องจาก คพคส. เกิดจากสมัชชาสุขภาพ ซึ่ง
ต้องการให้ระบบสุขภาพทุกระบบมีความเท่าเทียมกัน
ทั้งด้านค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์ คณะกรรมการชุด
นี้จึงถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพในภาพกว้าง
โดยมีแนวคิดในการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพใน
อนาคตสองแนวคิด ดังนี้
1. สร้างระบบประกันสุขภาพใหม่ โดยการควบ
รวมกองทุนประกันสุขภาพทัง้ หมด เพือ่ ให้มกี ารรวมศูนย์
การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของประเทศ อันจะ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ
2. คงโครงสร้างระบบประกันสุขภาพเดิม โดยไม่
ยุบรวมกองทุนสุขภาพต่างๆ แต่สร้างความเป็นเอกภาพ
ของระบบการเงินการคลังและสร้างมาตรฐานของสิทธิ
ประโยชน์ขนั้ พืน้ ฐานให้เท่าเทียมกันทุกกองทุน เนือ่ งจาก
ทางเลือกที่หนึ่งอาจมีแรงต้านจากผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมและสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบสิทธิและคุณภาพของการ
รักษาพยาบาลที่ได้รับ
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การด�ำเนินงานของ คพคส.1 ยังไม่มีผลงานที่
น�ำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากช่วงเวลาหนึ่ง
ปีที่ด�ำเนินการนั้นให้ความส�ำคัญกับการวางกรอบและ
แผนการท�ำงานของคณะกรรมการทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยมีการจัดท�ำร่างระบบสุขภาพทีพ่ งึ ปรารถนา
ซึ่งประกอบด้วยระบบบริการสาธารณสุขที่พึงประสงค์
ระบบการเงินการคลังที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขทีพ่ งึ ประสงค์ และระบบการอภิบาลระบบหลัก
ประกันสุขภาพในอนาคต
นอกจากการออกแบบระบบสาธารณสุขที่พึง
ปรารถนาในภาพรวม คพคส. ยังด�ำเนินการเพื่อให้การ
บริหารจัดการกองทุนสุขภาพมีเอกภาพมากขึ้น ตาม
แนวคิดในการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพในอนาคต
แบบที่ สอง โดยหารือ ร่วมกับคณะกรรมการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง ส�ำนักงานประกัน
สังคม (สปส.) และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข2 และผู้
แทนของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน เพือ่ หาแนวทาง
การบริหารจัดการยาบัญชี จ (2)3 และการบูรณาการระบบ
การแพทย์ฉกุ เฉิน จนกระทัง่ เกิดการด�ำเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมมาจนถึงปัจจุบัน

1

คพคส. แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 และยกเลิกเมื่อวันที่ 24 เมษายน
2555
2
คณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง ส�ำนักงานประกัน
สังคม และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข แต่งตั้งตามค�ำสั่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 และมีการยกเลิกค�ำสั่งเดิม พร้อม
ออกค�ำสั่งแต่งตั้งใหม่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
3
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 บัญชี จ (2) หมายถึงรายการยา
ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นเฉพาะ ความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้
ซึ่งเป็นยาที่มีราคาสูงมาก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการจ่าย
ทั้งของสังคมและผู้ป่วย จ�ำเป็นต้องมีระบบก�ำกับและอนุมัติการสั่งใช้ยา
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ต่อมาคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์
ชิ น วั ต ร มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บส� ำ นั ก นายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ในวันที่ 24 เมษายน 2555
และมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ใหม่ ต ามมติ ข องคณะ
รัฐมนตรีในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 คือคณะกรรมการ
ก�ำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจ
วินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ (อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในรายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 120 เรื่อง การ
บริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในรูปแบบของคณะ
กรรมการก�ำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิก
จ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์) เพื่อ
ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการระบบประกันสุขภาพต่อจากคณะ
กรรมการชุดเดิม
อนึ่ง คพคส. หรือคณะกรรมการชุดเดิมมีข้อ
เสนอให้ ค ณะกรรมการชุ ด ใหม่ ส านต่ อ แนวทางการ
พัฒนากลไกกลางในการบริหารจัดการระบบการคลัง
ด้านสุขภาพ เพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายค่าบริการรักษา
พยาบาลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ระบบดังกล่าวจะต้องมี
หน่วยงานทีต่ อ้ งตัง้ ขึน้ เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจดังกล่าวสีห่ น่วย
งาน ได้แก่ หน่วยงานกลางบริหารจัดการข้อมูลค่าบริการ
และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หน่วยงานกลางบริหาร
มาตรฐานระบบข้อมูลเบิกจ่าย หน่วยงานกลางพัฒนา
เครื่องมือค�ำนวณการจ่ายค่าบริการส�ำหรับระบบประกัน
สุขภาพ และหน่วยงานกลางตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย
อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดใหม่ พบว่ามีการสานต่อแนวทาง
การพัฒนากลไกกลางโดย
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระบบข้อมูลบริการ
ทางการแพทย์เพื่อด�ำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลการ
เรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทย์ ออกแบบกลไก
รายงานทีดีอาร์ ไอ

รวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ และ
ออกแบบกลไกกลางในการบริหารการเรียกเก็บค่าบริการ
ของประเทศ
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงกลไกการ
จ่ายเงินโดยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อด�ำเนินการพัฒนา
เครื่องมือค�ำนวณการจ่ายค่าบริการส�ำหรับระบบประกัน
สุขภาพ โดยปรับปรุงการจ่ายเงินโดยกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม
ให้เป็นเอกภาพระหว่างกองทุนต่างๆ
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบตรวจ
สอบการรักษาพยาบาลและการเบิกจ่าย เพือ่ พัฒนาระบบ
และแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ที่เป็นมาตรฐานส�ำหรับทุกกองทุน และพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบการรักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัย และการ
ใช้ยาในระบบประกันสุขภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม การสานต่อแนวทางดังกล่าวยัง
อยูใ่ นขัน้ ตอนการศึกษาและพัฒนาในเชิงนโยบาย ยังมิได้
น�ำไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นจึงไม่สามารถประเมินได้ว่าเกิด
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
นอกจากการสานต่อแนวทางการพัฒนากลไก
กลางจาก คพคส. รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มี
การสานต่อแนวคิดการบูรณาการระบบประกันสุขภาพ
สามกองทุนร่วมกับคณะกรรมการประสานความร่วม
มือระหว่างกรมบัญชีกลาง ส�ำนักงานประกันสังคม และ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งคณะกรรมการประสานงาน
ความร่วมมือฯ ดังกล่าวพยายามรวมศูนย์การบริหาร
จัดการกองทุนสุขภาพเพื่อประหยัดทรัพยากร และสร้าง
มาตรฐานกลางด้านสิทธิประโยชน์และคุณภาพในการ
รักษาพยาบาล
น่าสังเกตว่าคณะกรรมการชุดนีด้ ำ� เนินการอย่าง
ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2547 แม้จะมีการเปลีย่ นแปลงรัฐบาล
ฉบับที่ 119 กันยายน 2559

ถึงสี่ชุด เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการมีการ
เปลีย่ นแปลงต�ำแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
จึงมีการยกเลิกค�ำสัง่ แต่งตัง้ เดิมและออกค�ำสัง่ แต่งตัง้ ใหม่
ในปี 2555 เพื่อให้การประสานความร่วมมือของทั้งสาม
หน่วยงานมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น โดยคณะกรรมการ
ประสานความร่วมมือฯ มีผลงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้
1. การตรวจสอบ คณะกรรมการประสานความ
ร่วมมือฯ มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานพัฒนาการตรวจสอบ
และควบคุมก�ำกับการชดเชยค่าบริการและคุณภาพการ
รักษาพยาบาลร่วมกันระหว่างสามกองทุน โดยเป็นการ
ตรวจสอบทั้งในเรื่องการเงินและคุณภาพในการรักษา
พยาบาล
2. การจ่ายยา มีการลงนามความร่วมมือในวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อจัดท�ำราคากลางยาและเครื่อง
มือแพทย์ให้เป็นมาตรฐานในการจ่ายเงินให้กับสถาน
พยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยซึ่งอยู่ในความดูแลของสาม
หน่วยงานและ
3. การบูรณาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีการ
ให้สิทธิในการได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสถาน
7
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บริการสุขภาพทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน โดยผู้ป่วยไม่มี
ภาระต้องส�ำรองจ่าย และเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2555
จากโครงการประเมิ น การให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ย
อุบตั เิ หตุฉกุ เฉินร่วมสามกองทุนภายใต้นโยบาย “เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”4 ในปี 2555 พบว่า
ประชาชนทุ ก สิ ท ธิ เ ข้ า ถึ ง บริ ก ารในภาวะฉุ ก เฉิ น ของ
โรงพยาบาลเอกชนนอกระบบการเบิกจ่ายเดิมมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ป่วยในเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น สวนทาง
กับจ�ำนวนผู้ป่วยนอกที่ลดลง ซึ่งน่าจะเกิดจากอัตราการ
ชดเชยค่าบริการผู้ป่วยนอกไม่จูงใจ นอกจากนี้ ผู้ป่วย
ฉุกเฉินที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนล้วนต้อง
ส�ำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า
ในด้ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพบริ ก าร พบว่ า
ระบบสารสนเทศในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะรองรับการ
ประเมินคุณภาพบริการ และการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น
ยังไม่รู้แน่ชัดว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเพียง
ใด เพราะยังไม่มีระบบสารสนเทศรองรับการแกะรอยผู้
ป่วยตั้งแต่จุดเกิดเหตุไปจนสิ้นสุดการรักษา ดังนั้น การ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบการให้บริการต่อไป เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ถึงวิเคราะห์โครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อเข้าใจ
บทบาทและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การระบบ
ประกันสุขภาพของประเทศ

แนวคิดและเหตุผลของการตั้งคณะกรรมการก�ำหนด
ระบบบริหารยาฯ
ในอดีตมีการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบประกั น สุ ข ภาพของประเทศหลายคณะ โดย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของคณะกรรมการเหล่ า นั้ น ก็ เ พื่ อ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะค่า
ใช้จ่ายส�ำหรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณปลายเปิดที่จ่ายตามค่ารักษา
พยาบาลที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ ท�ำให้ภาระทางการ
คลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2549 ภายใต้กระทรวงการคลัง โดยรอง
นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง
ณ เวลานั้น คือ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ในรัฐบาล
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ศึ กษาแนวทางการจั ด สรรงบประมาณส� ำ หรั บ ทั้ ง สอง
กองทุนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ คณะกรรมการดังกล่าว
มีนายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการจากสถาบันวิจยั เพือ่
การพัฒนาประเทศไทย เป็นประธาน และมีข้าราชการ
จากกระทรวงการคลัง ส�ำนักงบประมาณ และกลุม่ แพทย์
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ
คณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยา
จ� ำ นวนหนึ่ ง โดยมี ส� ำ นั ก งบประมาณเป็ น ส� ำ นั ก งาน
เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย
เลขานุ ก าร คณะกรรมการดั ง กล่ า วได้ จั ด ท� ำ รายงาน
และค่าบริการทางการแพทย์
ข้ อ เสนอแนะแนวทางการลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการรั ก ษา
ในหัวข้อนีจ้ ะเป็นการวิเคราะห์แนวคิดและเหตุผล พยาบาลให้แก่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง เช่น การ
ของการตั้งคณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ รวม ควบคุมการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และการ
เปลี่ ย นจากระบบจ่ า ยตามจริ ง เป็ น ระบบเหมาจ่ า ยใน
4
จัดท�ำโดยส�ำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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ต่อมาในปี 2553 ภายใต้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงิน
การคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (คพคส.) ซึ่งมาจากมติ
ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แม้เป้าประสงค์ของคณะ
กรรมการชุ ด นี้ คื อ การลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ของทั้ ง สิ ท ธิ
ประโยชน์และการเบิกจ่ายระหว่างกองทุนสุขภาพทัง้ สาม
กองทุน แต่ประเด็นหลักก็ยงั คงเป็นเรือ่ งระบบการเงินการ
คลังของทัง้ สามกองทุน โดยโจทย์ทสี่ ำ� คัญคือท�ำอย่างไรให้
มีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คณะกรรมการดังกล่าวมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (เพือ่
ให้สงั่ การข้ามกระทรวงได้ เนือ่ งจากกองทุนประกันสังคม
สังกัดกระทรวงแรงงาน) และมีส�ำนักงานพัฒนาระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (สพคส.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เป็นส�ำนักงานเลขานุการ ผลงานหลักของคณะกรรมการ
ดังกล่าวคือการผลักดันให้เกิดหน่วยงานกลางในการ
รวบรวมข้อมูลด้านค่าใช้จา่ ยของโรงพยาบาลต่างๆ ซึง่ น�ำ
มาวิเคราะห์เพื่อก�ำหนดมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลตามโรคนั้นๆ แทนการเบิกจ่ายเป็นรายหัวหรือ
การน�ำยอดไปเบิกจ่าย ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำด้าน
การรักษาพยาบาลระหว่างทั้งสามกองทุน
เมื่ อ พรรคเพื่ อ ไทยชนะการเลื อ กตั้ ง ในเดื อ น
สิ ง หาคม 2554 ท� ำ ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกลุ ่ ม บุ ค คล
ที่ รั ฐ บาลต้ อ งการให้ ดู แ ลเรื่ อ งการรั ก ษาพยาบาล ใน
เบื้องต้น มีการตั้งคณะกรรมการร่วมสามกองทุน โดยมี
นายกฯ ยิ่งลักษณ์เป็นประธาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพรรค
เพื่อไทยให้ความส�ำคัญกับประเด็นเรื่องการสร้างกลไก
กลางที่จะบริหารจัดการกองทุนสุขภาพทั้งสามกองทุน
อย่างบูรณาการ เป้าหมายหลักของคณะกรรมการดัง
กล่าวคล้ายคลึงกับเป้าหมายของ คพคส. ซึง่ ตัง้ ขึน้ ในสมัย
รัฐบาลอภิสทิ ธิ์ คือการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของสิทธิในการ
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ได้รับการรักษาพยาบาลระหว่างสามกองทุน โดยเฉพาะ
กลุม่ โรคราคาแพง จากการรวมศูนย์ระบบการเบิกจ่ายของ
สามกองทุน ซึ่งจะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วย ผลงาน
ที่โดดเด่นของคณะกรรมการชุดนี้คือการก�ำหนดสิทธิ
ในการได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนใน
กรณีฉุกเฉินที่เหมือนกันทั้งสามกองทุน แต่หลังจากออก
มาตรการดังกล่าว คณะกรรมการชุดนี้ก็มิได้มีนโยบาย
หรือมาตรการอื่นๆ ออกมาอีก ซึ่งอาจจะสืบเนื่องจาก
การที่มีการตั้งคณะกรรมการอีกชุดที่มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมาด�ำเนินการแทน
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ครม. ของรัฐบาล
นายกฯ ยิ่งลักษณ์มีมติตั้งคณะกรรมการก�ำหนดระบบ
บริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และ
ค่าบริการทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนด
ทิศทางและกลไกของระบบยาในภาพรวมของประเทศ
และก�ำหนดทิศทางให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ที่จะพัฒนาระบบยาให้เป็นเอกภาพ รวมถึงควบคุมการ
คลังของประเทศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
การตั้งคณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ
สะท้อนแนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส�ำคัญกับการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะใน
ส่วนของการเบิกจ่ายค่ายาภายใต้ระบบสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างของคณะ
กรรมการที่มีกรมบัญชีกลางเป็นส�ำนักงานเลขานุการ
แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นประธาน
กรรมการ และจากกิจกรรมของคณะกรรมการก�ำหนด
ระบบบริหารยาฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมค่าใช้จา่ ยด้าน
ยาเป็นหลัก ไม่วา่ จะเป็นการเจรจาต่อรองราคายา การส่ง
เสริมการใช้ยาจากบัญชียาหลักแห่งชาติ การก�ำหนดแนว
เวชปฏิบัติข้อบ่งชี้การใช้ยา ฯลฯ การตั้งคณะกรรมการ
ชุดนี้จึงมีเป้าประสงค์ที่จะ “รวมศูนย์” กิจกรรมเหล่านี้ซึ่ง
รายงานทีดีอาร์ ไอ

กระจัดกระจายอยูภ่ ายใต้การด�ำเนินการของสามกองทุน
รัฐบาลชุดนี้เห็นว่าหากมีการด�ำเนินการร่วมกันทั้งสาม
กองทุนจะช่วยประหยัดงบประมาณได้มาก เช่น ในกรณี
ของการต่อรองราคายา หากทัง้ สามกองทุนตกลงร่วมกัน
ได้ ก็จะสามารถวางระบบการจัดซื้อยาแบบรวมศูนย์ ซึ่ง
จะสร้างอ�ำนาจต่อรองให้กับภาครัฐในฐานะผู้ซื้อรายใหญ่
โครงสร้างของคณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับแนวคิดในการตั้ง
คณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ ว่าคณะกรรมการ
ชุดนีม้ าจากการแต่งตัง้ โดยมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ มีหน้าทีใ่ น
การจัดท�ำข้อเสนอระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่าย
ค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ และจัดท�ำ
ข้อเสนอระบบตรวจสอบติดตามการเบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์
ค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
จากโครงสร้ า งคณะกรรมการก� ำ หนดระบบ
บริ ห ารยาฯ จะเห็ น ได้ ว ่ า รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ และมีกรมบัญชีกลาง
เป็นส�ำนักงานเลขานุการ การที่ประธานกรรมการและ
ส�ำนักงานเลขานุการสังกัดกระทรวงทีแ่ ตกต่างกันนัน้ เป็น
โครงสร้างที่ไม่เคยเกิดขึ้น แต่เนื่องจากรัฐมนตรีทั้งสอง
กระทรวงมาจากพรรคเพื่อไทย การประสานงานระหว่าง
สองกระทรวงจึงสามารถด�ำเนินการได้
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ต่างจาก
คพคส. ทีต่ งั้ ขึน้ ในสมัยรัฐบาลอภิสทิ ธิ์ เนือ่ งจากกรรมการ
ส่วนใหญ่ของ คพคส. เป็นข้าราชการจากกระทรวงการ
คลังและกระทรวงสาธารณสุข และมีบุคคลภายนอก เช่น
นักวิชาการที่สังกัดองค์กรเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน
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ลูกจ้างในระบบประกันสังคม และลูกจ้างนอกระบบประกัน
สังคม
ความแตกต่างของโครงสร้างของคณะกรรมการ
ทั้งสองชุดมีเหตุผลจากการมีที่มาแตกต่างกัน คพคส.
เกิดจากข้อเสนอแนะของ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”5 ซึ่ง
มีเป้าหมายในการปฏิรูประบบประกันสุขภาพในภาพ
กว้างอย่างเป็นระบบ เนื่องจากสมัชชาสุขภาพมีผู้ที่มี
ส่วนได้เสียเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายจากหลากหลายภาคส่วน โครงสร้างของ คพคส.
จึงสะท้อนกระบวนการดังกล่าว ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ในทางตรงกันข้าม คณะกรรมการก�ำหนดระบบ
บริหารยาฯ ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป้าประสงค์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการบริหารจัดการระบบ
ประกันสุขภาพของประเทศ ซึ่งเป็นการมองในเชิงธุรกิจ
จึงให้ความส�ำคัญกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกั บ การบริ ห ารจั ด การระบบประกั น สุ ข ภาพ
เนือ่ งจากมองว่าเป็นการปรับปรุงกระบวนการการบริหาร
จัดการ “ภายใน” ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
ทัง้ นี้ มีขอ้ วิจารณ์วา่ การทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
ระบบบริหารยาฯ มีเฉพาะข้าราชการในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง ไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับสิทธิในการรักษา
พยาบาล มีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคอื การด�ำเนินนโยบาย
มีความชัดเจนและสามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสียคือขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้
เชีย่ วชาญทีเ่ ป็นคนนอก ซึง่ อาจท�ำให้การด�ำเนินการหรือ
5

พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ความหมายของ “สมัขชาสุขภาพ” ว่า
เป็นกระบวนการทีใ่ ห้ประชาชนและหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องร่วมแลกเปลีย่ นองค์
ความรูแ้ ละเรียนรูอ้ ย่างสมานฉันท์ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเสนอแนะนโยบายสาธารณะ
เพือ่ สุขภาพหรือความมีสขุ ภาพของประชาชน โดยจัดให้มกี ารประชุมอย่างเป็น
ระบบและอย่างมีส่วนร่วมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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นโยบายที่ก�ำหนดขึ้นขาดการกลั่นกรอง และอาจท�ำให้
มาตรการดังกล่าวไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
แม้โครงสร้างของคณะกรรมการก�ำหนดระบบ
บริหารยาฯ ที่ไม่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการ
นั้นไม่ขัดกับหลักการที่เป็นสากล แต่กลับสะท้อนให้เห็น
ว่าคณะกรรมการชุดนีม้ ภี ารกิจในระดับ “ปฏิบตั ”ิ มากกว่า
ในระดับ “นโยบาย” อย่างไรก็ดี โครงสร้างที่มีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน อธิบดีกรมบัญชี
กลางเป็นเลขานุการ และกรมบัญชีกลางเป็นส�ำนักงาน
เลขานุการ ก็ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ
ประการแรก เนื่องจากประเด็นที่มีการหารือกัน
ในคณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ ส่วนมากเกีย่ ว
กับการแพทย์ ซึ่งอธิบดีและส�ำนักงานกรมบัญชีกลาง
ขาดข้อมูลและความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว
จึงปฏิบัติภารกิจได้ไม่เต็มความสามารถ ท�ำให้ต้องมี
การประสานงานเพื่อขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สปสช. ในกรณีของข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ต้องการ
เจรจาต่อรอง และการด�ำเนินการบางครั้งต้องส่งเรื่องต่อ
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ให้ส�ำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
(สวปก.) ช่วยด�ำเนินการต่อ และส่งข้อมูลทั้งหมดกลับ
มาเพื่อให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการ
ก�ำหนดระบบบริหารยาฯ
ประการที่ ส อง การที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางเป็ น
ส�ำนักงานเลขานุการ ท�ำให้มีขั้นตอนทางราชการเพิ่ม
ขึ้น เนื่องจากการด�ำเนินการใดๆ ต้องรอการอนุมัติตาม
สายงาน อันได้แก่อธิบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งอาจ
ใช้เวลาหลายสัปดาห์ โดยเฉพาะเมื่อการด�ำเนินการอยู่
ภายใต้การก�ำกับของรัฐมนตรีอกี กระทรวงหนึง่ ท�ำให้เส้น
ทางการสั่งงานไม่ชัดเจน
ประการที่ ส าม โครงสร้ า งที่ มี รั ฐ มนตรี เ ป็ น
ประธานนั้นเหมาะส�ำหรับงานในระดับนโยบาย มิใช่งาน
ในระดับปฏิบัติที่มีรายละเอียดมากมายซึ่งต้องใช้เวลาใน
การพิจารณา เนือ่ งจากรัฐมนตรีมภี ารกิจทีห่ ลากหลาย จึง
ไม่สามารถเรียกประชุมได้ ท�ำให้งานไม่คบื หน้า เนือ่ งจาก
คณะอนุกรรมการฯ จะประชุมเมือ่ มีการก�ำหนดวันประชุม
รายงานทีดีอาร์ ไอ

เพือ่ ศึกษาปัญหาค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับยา โดยเฉพาะของกอง
ทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการซึง่ กรมบัญชีกลาง
เป็นผูด้ แู ล คณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการระบบประกัน
สุขภาพทัง้ หมดเจ็ดคณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและยาชื่อสามัญ คณะ
อนุกรรมการเจรจาต่อรองราคายา คณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาและรหัสยามาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ
บริหารเวชภัณฑ์ คณะอนุกรรมการก�ำหนดแนวทางเวช
ปฏิบัติ ข้อบ่งชี้การใช้ยา การตรวจวินิจฉัยโรค และการ
รักษาพยาบาล คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบตรวจสอบ
การรักษาพยาบาลและการเบิกจ่าย คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงกลไกการจ่ายเงินโดยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม และ
คณะอนุกรรมการรวบรวมและจัดการระบบข้อมูลการ
บริการทางการแพทย์ให้เป็นเอกภาพระหว่างกองทุน
การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของคณะกรรมการก� ำ หนด
ความซ�้ำซ้อนและความต่อเนื่องของการบริหารจัดการ
ระบบบริ ห ารยาฯ ในภาพรวมมี ค วามซ�้ ำ ซ้ อ นกั บ
ระบบประกันสุขภาพ
การตั้งคณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ คณะกรรมการบริ ห ารระบบสวั ส ดิ การรั กษาพยาบาล
ของคณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ เพือ่ รายงาน
ความก้าวหน้าให้กับที่ประชุม
ประการที่สี่ สืบเนื่องจากปัญหาประการที่สาม
เมือ่ ไม่มกี ารประชุม จึงมักมีการสัง่ งานโดยตรงโดยไม่ผา่ น
คณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ เช่น รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขมักจะเลือกติดต่อสื่อสาร
โดยตรงกับอธิบดีกรมการแพทย์ หรือแม้กระทัง่ กรมบัญชี
กลาง ท�ำให้คณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ ไม่มี
บทบาทเท่าที่ควร
ประการที่ห้า เนื่องจากคณะกรรมการก�ำหนด
ระบบบริหารยาฯ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานกรรมการ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการ
คลัง เป็นเลขานุการ การด�ำเนินการจึงได้รบั ความร่วมมือ
จากส�ำนักงานประกันสังคมไม่มากเท่าที่ควร

ฉบับที่ 119 กันยายน 2559
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ข้าราชการ ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน
คณะกรรมการดั ง กล่ า วมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการบริ ห าร
จัดการระบบสวัสดิการข้าราชการอยูแ่ ล้ว และมีศกั ดิเ์ ทียบ
เท่ากับคณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ เพราะแต่ง
ตั้งจากมติคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน จึงท�ำให้เกิดความ
สับสนในขั้นตอนการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ การด�ำเนิน
การของคณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ ยังซ�้ำ
ซ้อนกับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติที่ตั้งขึ้น
โดยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดท�ำบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ และก�ำหนดราคากลางยาในการจัดซื้อของหน่วย
งานของรัฐ
การทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวท�ำให้เกิด
ความสับสนของขัน้ ตอนและกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ใน
กรณีทคี่ ณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ ด�ำเนินการ
เจรจาต่อรองราคายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และใช้
ราคาทีต่ อ่ รองได้ให้กรมบัญชีกลางประกาศเป็นราคากลาง
ของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่เนื่องจากตามหลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาของกรมบัญชีกลาง ฝ่ายพัสดุ
จะต้องเบิกจ่ายค่ายาตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ กรมบัญชีกลางจึงต้องส่งราคา
กลางที่คณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ เสนอให้
แก่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติพิจารณาเพื่อ
ปรับราคากลางใหม่
หากพิ จ ารณาอ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นระดั บ ของ
อนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการก�ำหนด
ระบบบริหารยาฯ พบว่าในภาพรวม ภารกิจการด�ำเนิน
งานมีความซ�้ำซ้อนกับภารกิจของคณะท�ำงานที่เคยมี
อยู่เดิม เช่น ในกรณีของคณะอนุกรรมการเจรจาต่อรอง
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ราคายา ภายใต้คณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ
มีหน้าที่ในการด�ำเนินการเจรจาต่อรองราคายาเช่นเดียว
กับคณะท�ำงานที่เคยมีอยู่เดิมสามคณะ ได้แก่
1. คณะท�ำงานต่อรองราคายาเพื่อบรรจุในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ
2. คณะท�ำงานเจรจาต่อรองราคายาของกระทรวง
สาธารณสุข ภายใต้คณะกรรมการด�ำเนินการจัดซือ้ ยาโดย
การท�ำสัญญาจะซือ้ จะขายแบบปรับราคาได้6 ซึง่ กระทรวง
สาธารณสุขตัง้ ขึน้ มาตัง้ แต่ปี 2551 คณะท�ำงานชุดนีม้ เี ป้า
หมายในการต่อรองราคายาเฉพาะยาที่มีปริมาณการใช้
ประจ�ำเป็นจ�ำนวนมาก หรือยาที่มีราคาต่อหน่วยสูงและ
ยาที่มีผู้ผลิตน้อยราย ท�ำให้ผู้ขายมีอ�ำนาจต่อรองสูงเมื่อ
เทียบกับผู้ซื้อที่เป็นโรงพยาบาลของภาครัฐ อนึ่ง คณะ
กรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ ได้ให้คณะท�ำงาน
เจรจาต่อรองราคายาชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่ในอนุกรรมการ
ต่อรองราคายาที่ตั้งขึ้น โดยขยายกรอบการเจรจาต่อรอง
ราคายาให้ครอบคลุมกลุม่ ยานอกบัญชียาหลักเก้ากลุม่ ทีม่ ี
การเบิกจ่ายสูงในระบบสวัสดิการข้าราชการ
3. คณะท�ำงานเจรจาต่อรองราคายาของ สปสช.
มีภารกิจในการต่อรองราคายาในการจัดซื้อยาเพื่อใช้ใน
โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นรายการยา
และเวชภัณฑ์ที่มีการใช้ในหน่วยบริการที่ข้ึนทะเบียนใน
สังกัด สปสช.
อย่างไรก็ดี แม้ภาพรวมของอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการเจรจาต่อรองราคายา
ภายใต้คณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ จะซ�ำ้ ซ้อน
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กระทรวงสาธารณสุขมีค�ำสั่งที่ 243/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551
แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการจัดซื้อยาโดยการท�ำสัญญาจะซื้อจะขาย
แบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550

รายงานทีดีอาร์ ไอ

กับคณะท�ำงานทัง้ สามคณะ แต่หากพิจารณารายละเอียด
และขั้นตอนการด�ำเนินงาน จะพบว่าคณะท�ำงานทั้งสาม
คณะ รวมถึงคณะอนุกรรมการเจรจาต่อรองราคายา กลับ
มีบทบาทหน้าทีใ่ นการเจรจาต่อรองราคายาทีแ่ ตกต่างกัน
กล่าวคือ คณะเจรจาต่อรองราคายาภายใต้คณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ท�ำหน้าที่เจรจาต่อรองราคายา
ส�ำหรับรายการยาทีจ่ ะน�ำเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านัน้
ในขณะทีค่ ณะเจรจาต่อรองราคายาของ สปสช. ท�ำหน้าที่
เจรจาต่อรองราคาหรือเวชภัณฑ์เฉพาะรายการที่ สปสช.
ซื้อ เช่น วัคซีนและน�้ำยาล้างไต ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี
ยาหลัก และคณะอนุกรรมการเจรจาต่อรองราคายาภาย
ใต้คณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ มีบทบาทใน
การเจรจาต่อรองราคายาในกลุ่มยาที่มีมูลค่าการใช้สูง
เก้ากลุ่มโรค ซึ่งเป็นรายการยาที่มีการเบิกจ่ายในระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ส�ำหรับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบตรวจสอบ
การรักษาพยาบาลและการเบิกจ่าย คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงกลไกการจ่ายเงินโดยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม และ
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คณะอนุกรรมการระบบข้อมูลบริการทางการแพทย์ ถูก
ตั้งขึ้นเพื่อสานต่อแนวทางการพัฒนากลไกกลางในการ
บริหารจัดการระบบการคลังด้านสุขภาพของ คพคส. ที่
ถูกยกเลิกไป โดยกลไกกลางดังกล่าวต้องมี 1) หน่วยงาน
กลางบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ค่ า บริ ก ารและการเบิ ก จ่ า ย
ค่ารักษาพยาบาล 2) หน่วยงานกลางบริหารมาตรฐาน
ระบบข้อมูลเบิกจ่าย 3) หน่วยงานกลางพัฒนาเครื่องมือ
ค�ำนวณการจ่ายค่าบริการส�ำหรับระบบประกันสุขภาพ
และ 4) หน่วยงานกลางตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย
คณะกรรมการก� ำ หนดระบบบริ ห ารยาฯ จึ ง ตั้ ง คณะ
อนุกรรมการทั้งสามคณะเพื่อด�ำเนินการสานต่อนโยบาย
อย่างไรก็ตาม แม้ในภาพรวมของคณะกรรมการ
ก�ำหนดระบบบริหารยาฯ จะมีความซ�้ำซ้อนกับคณะท�ำ
งานอื่นๆ อยู่บ้าง แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างของคณะ
อนุกรรมการทั้งเจ็ดคณะ จะเห็นได้ว่ามีความพยายาม
ดึงบุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูเ่ ดิมเข้ามาในโครงสร้างของ
คณะอนุกรรมการทีต่ งั้ ขึน้ เช่น ในกรณีทมี่ กี ารดึงตัวคณะ
ท�ำงานเจรจาต่อรองราคายาของกระทรวงสาธารณสุข
เข้ามาเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเจรจาต่อรอง
ราคายา หรือการดึงตัวคณะท�ำงานตรวจสอบการเบิก
จ่ า ยและคุ ณ ภาพในการรั ก ษาพยาบาล ภายใต้ ค ณะ
กรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง
ส�ำนักงานประกันสังคม และ สปสช. เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
ในอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบการตรวจสอบการรั ก ษา
พยาบาลและการเบิกจ่าย ขณะที่การพัฒนากลไกการ
จ่ายเงินโดยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมก็มีการดึงผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทยเข้ามาเป็นกรรมการในคณะ
อนุกรรมการปรับปรุงกลไกการจ่ายเงินโดยกลุ่มวินิจฉัย
โรคร่วม
การที่คณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ
เลือกที่จะดึงบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
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ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ
เข้ามาในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ตั้งขึ้น อาจมองได้
ว่าคณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาฯ มิได้ต้องการ
ด� ำ เนิ น ภารกิ จ ที่ ซ�้ ำ ซ้ อ นกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ด� ำ เนิ น
การอยู ่ แ ล้ ว หากแต่ต้อ งการบูรณาการงานต่างๆ ที่
กระจัดกระจายอยู่ภายใต้หน่วยงานและกองทุนประกัน
สุขภาพต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ได้อย่างเป็นระบบ

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
ระยะเวลา 6-7 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลทุกชุดให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ การก� ำหนดนโยบายและการบริ ห ารจั ด การ
ระบบประกันสุขภาพของประเทศซึง่ ประกอบด้วยกองทุน
ขนาดใหญ่สามกองทุนภายใต้การก�ำกับของสามกระทรวง
ให้เป็นไปอย่างบูรณาการ เพือ่ ลดต้นทุนการบริหารจัดการ
ทีซ่ ำ�้ ซ้อน ก�ำหนดกระบวนการและขัน้ ตอนการเบิกจ่ายที่
เป็นมาตรฐานกลาง ตลอดจนลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของสิทธิ
ประโยชน์ระหว่างกองทุนประกันสุขภาพทั้งสามกองทุน
ที่ผ่านมา กลไกที่สร้างขึ้นล้วนอยู่ในรูปแบบของ
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
แม้ ก ลไกในรู ป แบบของคณะกรรมการจะตั้ ง ขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็ว แต่เนื่องจากขาดอ�ำนาจสั่งการทางกฎหมาย จึง
ต้องอาศัยการผลักดันในระดับการเมือง เพื่อให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงการคลังและกระทรวง
สาธารณสุข ตลอดจนส�ำนักงานประกันสังคม ด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการเหล่านี้มีนายก
รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ วาระการ
ประชุมจึงเป็นไปตามดุลยพินิจของนักการเมือง และ
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เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็มีการเปลี่ยนกรรมการในการ
บริหารระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศและรูปแบบ
การบริหารจัดการ ซึ่งอาจท�ำให้งานทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติขาดความต่อเนื่อง เช่นเดียวกับคณะ
กรรมการก�ำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่าย
ค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ ซึ่งแต่งตั้ง
ขึน้ มาแทน คพคส. และเปลีย่ นรูปแบบการบริหารจัดการ
เป็นรูปแบบเบ็ดเสร็จ โดยการรวบรวมคณะกรรมการ
คณะท�ำงาน หรือหน่วยงานที่ด�ำเนินการอยู่ก่อน มา
ด�ำเนินการต่อตามมาตรการหรือนโยบายให้ครอบคลุม
งานที่มีอยู่เดิม
รายงานทีดีอาร์ ไอ

