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รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 120
กันยายน 2559

ที่มา: เนื้อหาบทท่ี 3 และบทท่ี 4 ของ
รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษา
กระบวนการพัฒนานโยบายการบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในรูป
แบบคณะกรรมการก�าหนดระบบบริหาร
ยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย 
และค ่ าบริการทางการแพทย ์”  โดย  
ดร. อัมมาร สยามวาลา ดร. เดือนเด่น 
นิคมบริรักษ์ คุณวีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อาร ี
คุณธารทิพย ์  ศรีสุ วรรณเกศ และ 
คุณธิปไตร แสละวงศ์ เสนอต่อสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, มีนาคม 2557

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  

(ทดีอีาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร

กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง

เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์

วิจารณ์

 “รายงานทดีอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม

ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา

เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 

ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีด ี

อาร์ไอ” จะมาพบผู ้อ ่านเป็นรายสะดวก 

พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง

เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้

ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม

สรุปและเรียบเรียง
กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์

บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 
กองบรรณาธิการ
วัฒนา กาญจนานิจ 
ออกแบบ
wrongdesign
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ในปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

โดยเปล่ียนรัฐบาลในการบริหารประเทศเป็นรัฐบาล 

คุณย่ิงลักษณ์ ชินวัตร และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิก

ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ด้านสุขภาพแห่งชาติ (คพคส.) ซึ่งตั้งขึ้นในรัฐบาลคุณ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก�าหนดระบบบริหารยา เวชภณัฑ์ การเบิกจ่ายค่าวนิจิฉยั

และค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อมาท�าหน้าที่ในการ

บริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของประเทศ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจะก�ากับควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาลให้มีความเหมาะสม

ชุดนโยบายหรือมาตรการของคณะกรรมการ
ก�าหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่าย
ค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์

การประชุมคณะกรรมการก�าหนดระบบบริหาร

ยา เวชภัณฑ์ การเบิกจา่ยค่าตรวจวนิิจฉยั และค่าบริการ

ทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 

มีมตเิหน็ชอบการก�าหนดมาตรการเก่ียวกบัระบบบริหาร

ยา เวชภัณฑ์ การเบิกจา่ยค่าตรวจวนิิจฉยั และค่าบริการ

ทางการแพทย์ รวมทั้งมอบหมายหน่วยงาน เพื่อรับผิด

ชอบมาตรการที่ก�าหนดขึ้น ดังนี้

การควบคุมก�ากับการใช้ยาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

และคุ้มค่าในระบบประกันสุขภาพ

การใช้ยาในประเทศไทยมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง ในปี 2551 มูลค่าการใช้ยาสูงถึง 1.5 แสนล้านบาท

ในราคาขายส่ง หรือประมาณ 2.7 แสนล้านบาทในราคา

ท้องตลาด ซึ่งมูลค่าการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

สูงถึงร้อยละ 65 ของมูลค่าการใช้ยาทั้งหมด นอกจากนี้ 

การบริหารจัดการระบบ
ประกันสุขภาพในรูปแบบ
ของคณะกรรมการก�าหนด
ระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ 
การเบิกจ่ายค่าตรวจ
วินิจฉัย และค่าบริการ
ทางการแพทย์
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ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากยาที่น�าเข้า ท�าให้เกิดการสูญ

เสียรายได้ของประเทศ ดังนั้น การควบคุมและก�ากับการ

ใช้ยาในระบบสขุภาพจงึจ�าเป็นต้องมีมาตรการทีร่อบด้าน

เพือ่ควบคุมปริมาณยา ชนดิของยา รวมทัง้อตัราการเบกิ

จ่ายค่ายา

คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ ได้

ก�าหนดมาตรการควบคุมและก�ากับการใช้ยาท้ังระยะสั้น

และระยะยาว มาตรการในระยะยาวนั้นจ�าเป็นต้องมีรูป

แบบการเบิกจ่ายแบบปลายปิดและตกลงราคาล่วงหน้า 

(รายคร้ัง/รายคน) ในปัจจุบัน ระบบประกันสังคมและ

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้รูปแบบดังกล่าว

ในการเบิกจ่ายค่ายา แต่ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการยังคงใช้รูปแบบการเบิกจ่ายตามจริง ดังนั้น

จงึต้องพฒันารูปแบบการเบิกจ่ายยาของระบบสวสัดิการ

ข้าราชการให้สอดคล้องกับทัง้สองระบบ เพือ่ให้ระบบการ

เบิกจ่ายยามีมาตรฐานเดียวกัน 

ในส่วนของมาตรการควบคุมก�ากับการใช้ยาใน

ระยะสัน้ คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ ก�าหนด

แนวทางการด�าเนินงานดังนี้

1. ก�าหนดให้มีกลไกกลางในการเจรจาต่อรอง

ราคายาท่ีมีราคาแพง โดยเฉพาะรายการยานอกบัญชี

ยาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพงและมีผู้จ�าหน่ายรายเดียว

2. ควบคุมก�ากับการเบิกจ่ายค่ายานอกบัญชี

ยาหลักแห่งชาติและยาต้นแบบในระบบประกันสุขภาพ 

ได้แก่ การก�าหนดเป้าหมายการลดค่าใช้จ่าย การก�าหนด

อัตราอ้างอิง การเบิกจ่ายยากลุ่มเป้าหมาย การปรับ

โครงสร้างชดเชยค่ายาและค่าบริการ ระบบสารสนเทศ

ข้อมูลการเบิกจ่าย และการสั่งจ่ายยา 

3. ส่งเสริมการใช้ยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาตแิละ

ยาชื่อสามัญ ได้แก่ การก�าหนดเป้าหมายการใช้ยาใน

บัญชียาหลักแห่งชาติ/ยาชื่อสามัญ การมีระบบประกัน

คุณภาพยาชื่อสามัญที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาด การสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน 

4. ก�าหนดแนวเวชปฏิบัติและข้อบ่งชี้การใช้ยา 

นอกบัญชียาหลักแห่งชาติในยากลุ่มเป้าหมายที่มีมูลค่า

การใช้จ่ายสงู รวมถงึข้อบ่งชีก้ารตรวจวนิจิฉยัโรคและการ

รักษาด้วยเทคโนโลยีราคาแพง และ

5. ก�าหนดกลไกกลางในการตรวจสอบการเบิก

จ่ายและการจ่ายยา

การพัฒนาบัญชียาและรหัสยามาตรฐานเพื่อสนับสนุน

การบริหารเวชภัณฑ์ 

สดัส่วนค่าใช้จ่ายด้านการรกัษาพยาบาลทีส่งูข้ึน 

ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม มีการเบิก

จ่ายยาอย่างฟุม่เฟือยเกินความจ�าเป็น แต่รัฐยังไม่มีกลไก

ในการก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากยังไม่มีบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานที่จะ

น�ามาอ้างอิงเพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบ ที่ผ่าน

มามเีพียงบญัชแีละรหสัยามาตรฐาน 24 หลกั1 และระบบ

มาตรฐานรหัส GS12 ทีมี่การน�ามาใช้ แต่ยงัไม่สามารถน�า

มาใช้กับระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ และการเบิกจ่าย

ของระบบประกันสุขภาพ เนื่องจากบัญชียาขาดข้อมูล

ส�าคัญ เช่น ขนาดบรรจุและขนาดที่ใช้ โครงสร้างรหัสยา

มีข้อจ�ากัดและไม่ยืดหยุ่นพอส�าหรับการน�าไปใช้เบิกจ่าย

ยา และยังขาดระบบบ�ารุงรักษาบัญชียา 

1 รหัสยามาตรฐาน 24 หลักเป็นบัญชีข้อมูลและรหัสยาที่พัฒนาโดยกระทรวง

สาธารณสุข
2 มาตรฐานรหัส GS1 เป็นระบบรหัสสินค้าและบริการที่พัฒนาเพื่อใช้กับระบบ 

โลจิสตกิส์และใช้ได้กบัสนิค้าทกุชนดิ มคีวามเป็นสากล และมาตรฐานระบบ GS1 

เป็นระบบรหัสที่กลุ่ม Healthcare Logistics Cluster มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการแพทย์ (healthcare logistics) 

เสนอให้มีการน�ามาใช้ในประเทศไทย
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เพื่อที่จะให้มีการติดตามและตรวจสอบการเบิก

จ่ายค่ายาอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการก�าหนด

ระบบบริหารยาฯ จึงมีนโยบายให้มีการพัฒนาบัญชียา

และรหัสยามาตรฐาน โดยมอบหมายให้ส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นแกนในการพฒันาร่วม

กับศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมส.) 

โดยให้ด�าเนินการดังนี้

1. พัฒนาต่อยอดบัญชียาในบัญชียาหลักแห่ง

ชาตแิละรหสัยามาตรฐาน 24 หลักให้ครอบคลุมท้ังในส่วน

ของรายการยาและรายละเอยีดในรายการยา เพือ่ให้เพยีง

พอกบัระบบบริหารยา เวชภณัฑ์ และการเบิกจ่ายในระดับ

รายการยา (drug item)

2. พัฒนาออกแบบโครงสร้างรหัสยามาตรฐาน

ใหม่ที่ใช ้งานได้หลายระบบงาน โดยสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล

3. ศึกษากลไกกลางท่ีท�าหน้าที่พัฒนา บ�ารุง

รักษา และบริการข้อมูลบัญชีและรหัสยามาตรฐานให้

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระบบบริการสุขภาพและ

ประชาชน

การปรับอัตราการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมให้เป็น

เอกภาพระหว่างกองทุน 

ระบบประกันสุขภาพแต่ละระบบมีการค�านวณ

ต้นทุนและก�าหนดอัตราการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ผู้ป่วยในแยกตามประเภทของโรคท่ีรักษาแตกต่างกัน 

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการใช้วธิตีกลงราคา

ล่วงหน้าในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาล 

โดยใช้วิธีเบิกจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)3 โดย

อตัราท่ีเบิกจ่ายของแต่ละกลุ่มโรคนัน้จะค�านวณตามอตัรา

ฐานคูณด้วยค่าน�้าหนักสัมพัทธ์ (RW)4 ซึ่งสะท้อนความ

รุนแรงของโรคในกลุ่มโรคนั้นๆ ทั้งนี้ อัตราการเบิกจ่าย

ดังกล่าวแตกต่างกันในแต่ละสถานพยาบาล เนื่องจากวิธี

การรักษาพยาบาล

ส�าหรับกองทุนประกันสุขภาพอีกสองระบบ คือ

ระบบประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ แม้จะใช้วิธี “เหมาจ่ายรายหัว” ในการจัดสรรงบ

ประมาณให้แก่สถานพยาบาลแต่ละแห่ง แต่ก็มีการจ่าย

เงินเพิ่มในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ในรูปแบบของ

การจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมส�าหรับโรคร้ายแรงหรือ

โรคเร้ือรังทีมี่ค่าใช้จ่ายสงูเป็นพเิศษ ซึง่อตัราการจ่ายตาม

กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของสองกองทุนนี้จะเท่ากันทุกโรง

พยาบาลส�าหรับการรักษาในกลุ่มโรคเดียวกัน แต่อัตรา

การจ่ายของระบบประกันสังคมและระบบหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาตจิะไม่เท่ากัน ขึน้อยูก่บัการค�านวณต้นทนุ

ในการรักษาของแต่ละกองทุน 

ดังนั้น เพื่อให้อัตราการจ่ายเงินของกองทุน

สขุภาพทกุกองทนุเป็นมาตรฐานเดียวกนั คณะกรรมการ

ก�าหนดระบบบริหารยาฯ จึงก�าหนดนโยบายในการ

ปรับอัตราการจ่ายเงินตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมให้เป็น

เอกภาพระหว่างกองทุน โดยมีการตั้งคณะท�างานเพื่อ

ปรับปรุงกลไกการจ่ายเงินตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม มี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และมีคณะ

กรรมการของแต่ละกองทุนประกันสุขภาพ นักวิชาการ 

ราชวิทยาลัย รวมถึงสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและภาค

เอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางการจ่ายเงิน และก�าหนด

3 DRG มาจากค�าว่า Diagnostic Related Group หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 

คือระบบการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยใน (Patient Classification System) ระบบ

หนึง่ทีอ่าศยัข้อมลูเกีย่วกบัโรคหลกั โรคร่วม และภาวะแทรกซ้อนไม่มากนกั มา

จัดกลุ่มผู้ป่วยเพื่อบอกว่าผู้ป่วยในกลุ่มเดียวกันจะใช้เวลานอนในโรงพยาบาล

ใกล้เคียงกัน และสิ้นเปลืองค่ารักษาหรือทรัพยากรใกล้เคียงกัน
4 RW มาจากค�าว่า Relative Weight หรือน�้าหนักสัมพัทธ์ หมายถึงค่าเฉลี่ย

ของการใช้ทรพัยากรในการรกัษาผูป่้วยตาม DRG ซึง่เป็นการเทยีบกบัต้นทนุ

เฉลี่ยของการรักษาผู้ป่วยทั้งหมด
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ราคาการจ่ายเงนิตามกลุม่วนิจิฉยัโรคร่วมของทกุกองทุน

ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหาร

ยาฯ ยังมีมาตรการก�ากับดูแลค่าใช้จ่ายด้านยาของระบบ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นการเฉพาะอีก

ด้วย ซึ่งได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางด�าเนินการ 

จากข้อมูลของกรมบัญชีกลาง พบว่าปัจจัยหลัก

ที่ท�าให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นมี 3 ประการ ได้แก่5

1. กลุ่มข้าราชการสูงอายุเพิ่มมากขึ้น และบิดา

มารดาสูงอายุเพิ่มมากขึ้น

2. ราคายาสูงขึ้น โดยเฉพาะยาที่เป็นต้นแบบ 

3. การเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังมีจ�านวนมากขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่าการส่ังจ่ายยานอกบัญชียา

หลักแห่งชาตใินกลุม่ผูป่้วยนอกของระบบสวัสดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงถึงร้อยละ 65 

ของค่าใช้จ่ายยาโดยรวม กลุ่มยาที่มีการเบิกจ่ายมูลค่า

สูงมี 9 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ ่มยาลดการเป็นแผลและเลือดออกใน

กระเพาะอาหาร 

2. กลุ่มยาต้านอักเสบที่มิใช่สเตียรอยด์

3. กลุ่มยาลดไขมันในเลือด

4. กลุ่มยาเบ้ืองต้นในการรักษาความดันโลหติสงู

และภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเลือดคั่ง 

5. กลุ่มยาลดความดันโลหิตสูง

6. กลุ่มยาป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด

7. ยาลดอาการข้อเข่าเสื่อม

8. ยาป้องกันโรคกระดูกพรุน

9. กลุ่มยารักษาโรคมะเร็ง

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติใน 9 กลุ่มนี้ส่วน

ใหญ่เป็นยาที่มีผู้จ�าหน่ายรายเดียว จึงมีราคาค่อนข้างสูง 

ดังนัน้ คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ จงึให้กรม

บัญชีกลางด�าเนินการก�ากับดูแลค่าใช้จ่ายด้านยาให้เป็น

ไปอย่างเหมาะสม

จากชุดนโยบายข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าคณะ

กรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ ให้ความส�าคัญกับการ

ก�ากับและควบคุมการใช้ยา โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากการใช้ยาในระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

ซึ่งแตกต่างจากกรอบนโยบายของ คพคส. ท่ีมองภาพ

กว้างในการบริหารจดัการระบบประกนัสขุภาพ ไม่ได้เน้น

เฉพาะการจดัการด้านการเงนิการคลัง แต่มองภาพของกา

รบูรณาการกองทนุสขุภาพของประเทศ หากแต่มาตรการ

ของคณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ อาจมีรูปแบบ

การด�าเนนิงานทีชั่ดเจนและน�าไปสู่การปฏิบัตไิด้มากกว่า

นโยบายของ คพคส. เนือ่งจากมาตรการท่ีคณะกรรมการ

ก�าหนดระบบบริหารยาฯ ก�าหนดขึน้มานัน้มิใช่มาตรการ
5 อ้างอิงจากรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการเจรจาต่อรองราคายา

และเวชภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2555
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ใหม่ แต่เป็นมาตรการที่หน่วยงานต่างๆ ด�าเนินการอยู่

แล้ว ทว่าดึงเร่ืองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาอยู่ภายใต้

คณะกรรมการฯ เพื่อที่จะก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบ

ความคืบหน้าได้อย่างเป็นระบบ 

การติดตามผลการด�าเนินงานตามมาตรการ

คณะผู ้วิจัยจะกล่าวถึงกรอบการด�าเนินงาน

ของคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งขึ้น รวมท้ังติดตามความ

ก้าวหน้าในการด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการดังกล่าว

คณะอนุกรรมการเจรจาต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์

จากนโยบายท่ีต้องการควบคุมก�ากับการใช้ยาให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า คณะกรรมการก�าหนด

ระบบบริหารยาฯ จึงก�าหนดให้มีกลไกกลางในการเจรจา

ต่อรองราคายาที่มีราคาแพง โดยเฉพาะยานอกบัญชียา

หลักแห่งชาติและยาที่มีผู้จ�าหน่ายรายเดียว เพื่อลดค่า

ใช้จ่ายด้านการใช้ยาของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเจรจาต่อรอง

ราคายาและเวชภัณฑ์ เพื่อท�าหน้าที่เจรจาต่อรองราคา

ยา และให้กรมบัญชีกลางน�าราคาที่ได้จากการเจรจาไป

ก�าหนดหลักเกณฑ์เป็นราคากลางในการเบิกจ่ายค่ายา

ต่อไป

ในช่วงแรกของการด�าเนนิงานมีการวางแนวทาง

ในการเจรจาต่อรอง โดยก�าหนดยากลุ่มเป้าหมายท่ี

มีมูลค่าการใช้สูงของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ และพิจารณาคัดเลือกรายการยาที่ต้องมีการ

เจรจาต่อรองราคาโดยเรียงตามล�าดับความส�าคัญตาม

มูลค่าการใช้ 

ใ น ร ะยะแรกของการด� า เนิ น ง าน  คณะ

อนุกรรมการเจรจาต่อรองราคายาฯ มีการคัดเลือก

รายการยาที่จะต่อรอง โดยการวิเคราะห์ต้นทุนจากการ

ใช้ยาของโรงพยาบาล 31 แห่ง จากนั้นมีการนัดหมาย

บริษัทผู้จ�าหน่ายยาเพื่อรับฟังข้อเสนอในการเจรจา โดย

มีการวางเป้าหมายส�าหรับการเจรจาสองแนวทางคือ 1) 

หากการเจรจาส�าเร็จ ราคาท่ีต่อรองได้จะเสนอต่อกรม

บัญชีกลางให้พิจารณาก�าหนดเป็นราคาอ้างอิงเพื่อเบิก

จ่าย และ 2) หากการเจรจาไม่ส�าเรจ็ จะเสนอให้กรมบัญชี

กลางประกาศก�าหนดราคาเพดานการเบิกจ่าย หรือให้มี

การร่วมจ่ายจากผู้ใช้บริการ

การด�าเนินงานที่ผ่านมามีการต่อรองราคายาทั้ง

สิ้น 271 รายการ และจัดส่งรายการยาและราคาที่มีการ

เจรจาต่อรองแล้วจ�านวน 774 รายการ (รวมรายการยาที่

คณะท�างานเจรจาต่อรองราคาสงักัดกระทรวงสาธารณสุข

มีการเจรจาต่อรองมาตั้งแต่ปี 2553) ให้กรมบัญชีกลาง

พจิารณาเพือ่ออกประกาศก�าหนดราคาอ้างองิในการเบกิ

จ่ายตามความเหมาะสม 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติและยาชื่อสามัญ

มาตรการควบคุมก�ากับการใช้ยาให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและคุ้มค่าในระบบประกันสุขภาพนั้น นอกจาก

ก�าหนดให้มีกลไกการเจรจาต่อรองราคายาที่มีราคาแพง 

โดยเฉพาะยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ยังก�าหนดให้

มีมาตรการในการส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่ง

ชาติและยาชื่อสามัญ โดยก�าหนดเป้าหมายการใช้ยาใน

บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาชื่อสามัญ และให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพยาเพื่อสร้างความม่ันใจในการใช้ยาใน

บัญชียาหลักแห่งชาต ิรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กับประชาชนเกี่ยวกับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จาก

การวิเคราะห์ของนักวิจัย มองว่าหากมีสัดส่วนการใช้ยา

ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น จะท�าให้สัดส่วนการใช้



8 รายงานทีดีอาร์ไอ

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติลดลง ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับยาลดลงด้วย คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหาร

ยาฯ จึงมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยา

ในบัญชียาหลักแห่งชาติและยาชื่อสามัญเพื่อด�าเนินการ

ตามมาตรการดังกล่าว

คณะอนุกรรมการชุดน้ีได้จัดท�าแผนการส่งเสริม

การใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและยาชื่อสามัญซึ่งได้

รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก�าหนดระบบบริหาร

ยาฯ แผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงานของกระทรวง

สาธารณสขุ แผนงานของส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา และแผนงานของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดย

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการน�าร่องเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการใน

สงักัดกระทรวงสาธารณสขุ โดยมีการก�าหนดสดัส่วนการ

ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อสัดส่วนการใช้ยานอก 

บัญชยีาหลักแห่งชาต ิซึง่ก�าหนดให้โรงพยาบาลศูนย์ต้อง

มีสัดส่วน 70:30 โรงพยาบาลทั่วไปมีสัดส่วน 80:20 และ

โรงพยาบาลชุมชนมีสัดส่วน 90:10 นอกจากนี้ยังมอบ

นโยบายให้เขตและจงัหวดัพจิารณาด�าเนนินโยบาย One 

Generic One Brand และนโยบาย Generics Substitution 

โดยพจิารณาตามสภาพปัญหาและความเหมาะสม อกีทัง้

กระทรวงสาธารณสขุร่วมกับกรมบัญชกีลางและกระทรวง

การคลัง ก�าหนดมาตรการจูงใจการใช้ยาชื่อสามัญ โดยมี

การก�าหนดอัตราการเบิกจ่ายยาชื่อสามัญเพิ่มขึ้น

ในขณะท่ีส�านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาด�าเนนิการตามแผนส่งเสรมิการใช้ยาชือ่สามัญและยา

ในบัญชียาหลักโดยพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติให้เป็น

ปัจจบัุน ซึง่ประกอบด้วยบัญชยีาส�าหรับโรงพยาบาลและ

สถานบริการสาธารณสุขจ�านวน 676 รายการ และบัญชี

ยาจากสมุนไพรจ�านวน 74 รายการ ซึ่งมีการประกาศ

ใช้อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการพัฒนาระบบยา

แห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เมื่อวัน

ที่ 7 สิงหาคม 2556 นอกจากนี้ ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยายังส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้ยาชื่อ

สามัญใหม่ทดแทนยาต้นแบบ โดยมีการอนญุาตทะเบียน

ต้นต�ารับยาชื่อสามัญใหม่เพิ่มขึ้น 109 รายการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด�าเนินการส่งเสริม

การใช้ยาชือ่สามัญและยาในบญัชยีาหลักแห่งชาต ิโดยจดั

ท�าโครงการประกันคุณภาพยาที่กรมบัญชีกลางประกาศ

ควบคมุค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2556 ทัง้ยังด�าเนนิการ 

ประกันคุณภาพยาที่เก็บตัวอย่างจากร้านยา โดยเร่ิม

ตรวจวิเคราะห์ยาสองรายการ คือ Paracetamol และ 

Atorvastatin รวมทั้งด�าเนินการประกันคุณภาพยานอก

บัญชยีาหลักแห่งชาตทิีมี่มูลค่าการใช้สูงซึง่มียาชือ่สามัญ

จ�าหน่ายแล้ว โดยคัดเลือกรายการยาร่วมกบัโรงพยาบาล

ในเครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการก�าหนดแนวเวชปฏิบัติ ข้อบ่งชี้การ

ใช้ยา การตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล

เนื่องจากมาตรการที่เป็นการจ�ากัดการใช้ยา 

นอกบัญชียาหลักแห่งชาติอาจเผชิญกับกระแสต่อต้าน

จากกลุ่มข้าราชการท่ีเห็นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการ

ลิดรอนสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลอันพึงมีของ

ตน คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ จึงจ�าเป็น

ต้องมีมาตรการอื่นเพื่อควบคุมการใช้ยากลุ่มเป้าหมาย 

โดยอนุญาตให้มีการเบิกจ่ายได้ แต่ต้องเป็นไปตามแนว

เวชปฏิบัติและข้อบ่งชี้การใช้ยา 

ด้วยเหตผุลดังกล่าว คณะกรรมการก�าหนดระบบ

บริหารยาฯ จึงก�าหนดให้มีการจัดท�าแนวเวชปฏิบัติและ

ข้อบ่งชีก้ารใช้ยานอกบญัชยีาหลักแห่งชาต ิและการตรวจ

วินิจฉัยโรคและการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่มีราคาสูง โดย

มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อมาด�าเนินการ ซึ่งมี
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การจัดท�าแนวเวชปฏิบัติและข้อบ่งชี้ทั้งหมด 4 ฉบับ คือ

1. แนวเวชปฏิบัติและข้อบ่งชี้ด้านรังสีรักษาที่มี

ค่าใช้จ่ายสูง

2. แนวเวชปฏิบัติและข้อบ่งชี้ด้านศัลยกรรมที่มี

ค่าใช้จ่ายสูง

3. แนวเวชปฏิบัติและข้อบ่งชี้ด้านรังสีวินิจฉัยที่

มีค่าใช้จ่ายสูงและ

4. แนวเวชปฏิบัติและข้อบ่งชี้ด้านการใช้ยาใน

กลุ่มยาที่มีราคาแพง 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษา

พยาบาลและการเบิกจ่าย

คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ ก�าหนด

ให้มีกลไกกลางในการตรวจสอบการเบิกจ่ายและการ

จ่ายยาเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และ

ได้ตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษา

พยาบาลและการเบิกจ่าย โดยมีเลขาธกิารส�านกังานหลกั

ประกันสขุภาพแห่งชาตเิป็นประธาน คณะอนกุรรมการดัง

กล่าวมีอ�านาจหน้าทีใ่นการพฒันาระบบและแนวทางการ

ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลท่ีเป็นมาตรฐาน

ส�าหรับทุกกองทุน รวมทั้งพัฒนาระบบและแนวทางการ

ตรวจสอบการรักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัย และการ

ใช้ยาในระบบประกันสุขภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในระยะแรกของการด�าเนนิการ คณะอนกุรรมการ

ก�าหนดกรอบการด�าเนินการโดยจัดท�าร่างแบบแผนการ

ตรวจสอบการรกัษาพยาบาลและการเบิกจ่ายกรณกีารใช้

ยาในระบบประกันสุขภาพ โดยเน้นเร่ืองการ harmonized 

ระบบตรวจสอบทั้งสามกองทุน และระบบตรวจสอบควร

เป็น Community Improvement Pathways คือตรวจสอบ

ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา การให้ยา รวมถึงผลลัพธ์

ที่ได้จากการรักษาของแต่ละโรค และควรมีระบบเสนอ

แนะแนวทางแก้ไขให้แก่ระบบบริการ (Audit Feedback 

Facilitate) โดยเลือกกลุม่โรคท่ีมีการวนิจิฉยัราคาสงู ใช้ยา

ราคาแพง หรอืการใช้ยาทีไ่ม่สมเหตสุมผล เป็นจดุเร่ิมต้น

ในการท�างานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับคณะอนุกรรมการ

ทั้งหกคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมการเห็นว่าการตรวจสอบการเบิก

จ่ายค่ารักษาพยาบาลอาจไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจาก

สถานพยาบาล เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ “จับผิด” จึงเห็น

ว่าควรมุ่งเป้าไปที่การตรวจสอบคุณภาพของการรักษา

พยาบาล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทั้งสามกองทุนได้ประโยชน์

ร่วมกันจากการทีมี่การใช้ทรัพยากรร่วมกนัในการด�าเนนิ

การ ทั้งนี้ มีการก�าหนดสถานพยาบาลเป้าหมายท่ีจะ

ท�าการตรวจสอบ โดยในระยะแรกจะท�าการตรวจสอบ

สถานพยาบาลประมาณ 30 แห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่

สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และมีการก�าหนดกลุ่มโรคเป้า

หมายที่จะท�าการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเป็นกลุ่มโรคที่ท้ัง

สามกองทุนให้สิทธิประโยชน์ใกล้เคียงกัน 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบตรวจสอบฯ มี

การน�าร่องการทดสอบความเป็นไปได้ของการตรวจ

ประเมินสดัส่วนการใช้ยาในบัญชยีาหลักแห่งชาตต่ิอการ

ใช้ยานอกบัญชียาหลักและการใช้ยาชื่อสามัญในผู้ป่วยท่ี

ใช้สิทธิภายใต้กองทุนประกันสุขภาพท้ังสามกองทุน ณ 

หน่วยบริการสงักัดกระทรวงสาธารณสุข และเร่ิมโครงการ

พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพการรักษาพยาบาลกลุ่ม

โรคมะเร็งในผูป่้วยสามกองทนุสุขภาพ โดยเร่ิมตรวจสอบ

คุณภาพการรักษาโรคมะเร็งเต้านมทัง้สามกองทนุ มีการ

ตรวจเวชระเบียนไปแล้ว 1,217 ฉบับ จากโรงพยาบาล

ทั้งหมด 10 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2556)

 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาและรหั สยา

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์
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คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ ก�าหนด

ให้มีกลไกกลางในการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษา

พยาบาลและค่าใช้จ่ายจากการใช้ยา แต่ในระบบประกัน

สุขภาพยังไม่มีกลไกที่ตอบสนองต่อระบบการตรวจ

สอบอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรัฐไม่มีระบบข้อมูล

สารสนเทศด้านยาในการก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบ 

ซึง่หมายถึงยงัไม่มีบัญชข้ีอมูลยาและรหสัยามาตรฐานใน

ระดับประเทศท่ีตอบสนองต่อระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน

ยาและการรักษาพยาบาล คณะกรรมการก�าหนดระบบ

บริหารยาฯ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

และรหัสยามาตรฐาน เพื่อด�าเนินการพัฒนาบัญชีข้อมูล

ยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Ter-

minology: TMT) เพือ่ให้ทุกหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องใช้บัญชี

ยาและรหัสยามาตรฐานเดียวกัน 

ระยะแรกของการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการ

จะพฒันาต่อยอดบัญชยีาในระบบรหสับัญชยีาและรหสัยา

มาตรฐาน 24 หลัก ให้ครอบคลุมทัง้ในส่วนของรายการยา

และข้อมูลยาที่จ�าเป็น ซึ่งรหัสยามาตรฐาน 24 หลักุ6 เป็น

บัญชีข้อมูลและรหัสยาท่ีกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาขึ้น

เพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังในระดับโรงพยาบาล

และในส่วนกลาง แต่ยังขาดข้อมูลรายการยาหลาย

รายการท่ีไม่มีในระบบทะเบียนขององค์การอาหารและ

ยา และข้อมูลทีส่�าคญัของยาบางรายการ เช่น ขนาดบรรจุ

และขนาดที่ใช้ จากนั้นจะมีการออกแบบโครงสร้างรหัส

ยามาตรฐานที่ใช้งานได้หลายระบบงานให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล รวมท้ังจะมีการพฒันาบัญชข้ีอมูลยาและ

รหัสยา ตอบสนองต่อการใช้งานเพื่อเบิกจ่ายและติดตาม

ประเมินผลการใช้ยาในกลุ่มยาเป้าหมาย 9 กลุ่มทีมี่มูลค่า

การใช้สูง ซึ่งเป็นกลุ่มยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มี

การเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

คณะอนุกรรมการปรับปรุงกลไกการจ่ายเงินโดยกลุ่ม

วินิจฉัยโรคร่วม 

คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ มี

เจตนารมณ์ให้ระบบการเบิกจ่ายของทุกกองทุนมีความ

เป็นเอกภาพ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงกลไก

การจ่ายเงนิโดยกลุ่มวนิจิฉยัโรคร่วม โดยมีปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเป็นประธาน คณะอนุกรรมการดังกล่าวมี

อ�านาจหน้าที่ดังนี้

•	 ก�าหนดรายการบริการรักษาพยาบาลที่

อยู่นอกเหนือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของทุก

กองทุน

•	 ก�าหนดอตัราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของทุกกองทุนให้

เป็นรูปแบบเดียวกัน 

คณะอนุกรรมการระบบข้อมูลบริการทางการแพทย์

การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพให้มี

ความเป็นเอกภาพ จ�าเป็นต้องมีกลไกกลางในการก�ากับ

ดูแล รวมถึงต้องมีการควบคุมและการตรวจสอบเพื่อให้

มีมาตรฐานเดียวกัน แต่ระบบประกันสุขภาพของไทย

ยังไม่มีกลไกเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของการบริการ

ด้านสุขภาพท่ีดีพอ เพราะกองทุนสุขภาพของไทยมี

การบริหารจัดการแบบแยกส่วน ดังนั้น คณะกรรมการ

ก�าหนดระบบบริหารยาฯ จึงตั้งคณะอนุกรรมการระบบ

ข้อมูลบริการทางการแพทย์เพื่อด�าเนินการรวบรวมและ

6 กระทรวงสาธารณสุขพยายามจัดท�ารหัสยามาตรฐานมาตั้งแต่ประมาณปี 

2529 เพื่อใช้เป็นรหัสกลางส�าหรับโรงพยาบาล/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข มีการก�าหนดรหัสยาตามชื่อสามัญ (generic name) ของยา

ส�าหรับรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ไม่ได้น�าไปใช้อย่างแพร่หลาย

เนื่องจากข้อจ�ากัดต่างๆ ได้แก่ ความไม่ครอบคลุมรายการท่ีมีความแรงและ

ขนาดบรรจุต่างๆ/รายการที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงกรณีที่มี

การปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ
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จัดการระบบข้อมูลบริการทางการแพทย์ให้เป็นเอกภาพ

ระหว่างกองทุน 

คณะอนุกรรมการชุดนี้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาและพฒันาข้อเสนอระบบข้อมูลการเรียก

เก็บเงินค่าบริการทางการแพทย์ (Claim Data)

2. ศึกษาและพัฒนาข้อเสนอการออกแบบระบบ

และกลไกในการรวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ

ทางการแพทย์ (National Health Care Information)

3. ศึกษาและพัฒนาข้อเสนอการออกแบบระบบ

และกลไกกลางในการบริหารการเรียกเก็บค่าบริการของ

ประเทศ (National Clearing House) 

ส�าหรับการด�าเนินงานตามนโยบายในขั้นต้น 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะท�า

หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับส่งข้อมูลบริการ

ทางการแพทย์ ก่อนที่จะมีการตั้งหน่วยงานกลางเพื่อท�า

หน้าที่นี้โดยเฉพาะ7

ทัง้นี ้สปสช. จะเป็นผู้ด�าเนินการพฒันาระบบการ

เบิกจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้กับระบบสวัสดิการ

ข้าราชการ ระบบประกันสังคม และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เก็บ

รวบรวมสิทธิประโยชน์ พร้อมกับออกแบบระบบการเบิก

ชดเชยค่าบริการ รวมถึงการจัดอบรมบุคลากรและเจ้า

หน้าที่ของ สปสช. และโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ 

เพื่อท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบและโปรแกรมการเบิก

ชดเชยค่าบริการ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิด

จากการด�าเนินงาน

การด�าเนินการอื่นๆ 

นอกจากการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ ยังมีมาตรการ

ก�ากับดูแลค่าใช้จ่ายด้านยาของระบบสวัสดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการ โดยมอบให้กรมบัญชีกลางด�าเนิน

การ ในช่วงปี 2553-2554 มีการขอความร่วมมือในการ

ด�าเนนิงานกับโรงพยาบาลน�าร่อง 34 แห่งซึง่มีผูป่้วยเกิน

กว่าหนึ่งแสนครั้งต่อปี และมีการพัฒนาระบบข้อมูลการ

ตดิตามก�ากับการส่ังใช้ยา8 โดยในปีแรกมีการส�ารวจข้อมูล

การส่ังจ่ายยากลุ่มเป้าหมาย และในปีทีส่องมีการก�าหนด

ให้โรงพยาบาล 34 แห่งส่งฐานข้อมูลการสั่งยาประกอบ

การเบิกค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรง 

ซึง่ต้องแจ้งชือ่แพทย์ผูส้ัง่จ่ายยาเพือ่ทีจ่ะตรวจสอบความ

เหมาะสมของการจ่ายยา

ในระยะต่อมามีการขยายจ�านวนโรงพยาบาล

น�าร่องเป็น 168 แห่ง พร้อมกนันัน้ได้เร่ิมด�าเนนิการก�ากับ

การสั่งยาใน 9 กลุ่มหลัก โดยเลือกยากลูโคซามีนหรือยา

รักษาอาการข้อเข่าเสื่อมมาท�าก่อน เพราะมีข้อถกเถียง

เรื่องประสิทธิผลและความคุ้มค่า ในสหรัฐอเมริกาจัดให้

กลูโคซามีนเป็นอาหารเสริม ซึ่งไม่มีผลในการรักษาโรค 

กรมบัญชกีลางจงึห้ามการเบิกจ่ายยากลโูคซามีนซลัเฟต 

แต่การยกเลิกการจ่ายยาดังกล่าวมีแรงต้านอย่างมากจาก

ข้าราชการในช่วงแรก จงึต้องอนญุาตให้มีการเบิกจ่ายยา

กลูโคซามีน แต่การจ่ายยาจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่

ก�าหนดโดยราชวทิยาลัย แนวทางดังกล่าวท�าให้ยอดการ

สั่งจ่ายกลูโคซามีนเหลือเพียง 10 ล้านบาทต่อปี จากเดิม

ที่เคยมีมูลค่าถึง 600 ล้านบาทต่อปี9

นโยบายของคณะกรรมการก�าหนดระบบบริหาร

ยาฯ มอบหมายให้กรมบัญชีกลางรับผิดชอบในเรื่องการ

7 รายงานการประชมุคณะกรรมการก�าหนดระบบบรหิารยา เวชภณัฑ์ การเบกิ

จ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2

เมษายน 2556 และครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
8 นพ. สัมฤทธิ์ ศรีธ�ารงสวัสดิ์, “การเดินหน้าสู่การควบคุมค่ายาในระบบ

สวัสดิการข้าราชการ,” HSRI Forum ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2555
9 นพ. สัมฤทธิ์ ศรีธ�ารงสวัสดิ์, “การเดินหน้าสู่การควบคุมค่ายาในระบบ

สวัสดิการข้าราชการ,” HSRI Forum ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2555
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ควบคุมค่าใช้จ่าย กรมบัญชีกลางจึงด�าเนินการต่อเนื่อง 

โดยก�าหนดเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วย

นอกในปี 2556 ลง 5,000 ล้านบาท10 และวางกรอบใน

การก�ากับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ พร้อมทั้ง

ด�าเนนิการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในระบบเบิกจ่ายตรงของผู้

ป่วยท่ีมีค่าใช้จ่ายสงู รวมถงึด�าเนนิการต่อรองราคาอวยัวะ

เทียมและอปุกรณ์ในการบ�าบดัรกัษาโรค เพือ่น�าราคาต่อ

รองที่ได้มาก�าหนดเป็นอัตราเพื่อเบิกจ่ายเงิน 

อย่างไรก็ดี ในปี 2556 มีการเบิกจ่ายค่ารักษา

พยาบาลทัง้ส้ิน 59,861ล้านบาท เม่ือเปรยีบเทยีบการเบิก

จ่ายในปี 2555 จ�านวน 61,587 ล้านบาท พบว่าอัตราการ

เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลลดลงเพียงร้อยละ 2.8 ในขณะ

ที่มูลค่าการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติยังมีสัดส่วน

ถึงร้อยละ 60 

สรุปผลการศึกษา

หากพิจารณาการปฏิบัติภารกิจของคณะ

กรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ ในภาพรวม จะเห็น

ได้ว่าซ�้าซ้อนกับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

ซึ่งตั้งขึ้นโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะ

กรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึง่มีอ�านาจ

หน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ รวมถึงจัดท�า

บัญชียาหลักแห่งชาติ และก�าหนดราคากลางยาในการ

จดัซือ้ของหน่วยงานของรัฐ รวมท้ังส่งเสรมิการใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผล การทบัซ้อนของอ�านาจหน้าทีดั่งกล่าวท�าให้

เกิดความสับสนในขั้นตอนและกระบวนการด�าเนินงาน 

ตัวอย่างเช่น กรณีท่ีคณะกรรมการก�าหนดระบบบริหาร

ยาฯ ด�าเนินการเจรจาต่อรองราคายานอกบัญชียาหลัก

แห่งชาติ และเสนอให้กรมบัญชีกลางน�าราคายาดังกล่าว

ประกาศเป็นหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายยานอกบัญชี

ยาหลักแห่งชาติส�าหรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ แต่การเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางจะต้อง

เบิกจ่ายค่ายาตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพัฒนา

ระบบยาแห่งชาติ ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงต้องส่งราคา

กลางที่คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ เสนอให้

แก่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติพิจารณาเพื่อ

ปรับราคากลางใหม่

นอกจากนี้ คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหาร

ยาฯ มีการดึงบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมเข้ามาใน

โครงสร้างของอนกุรรมการทีต่ัง้ขึน้ เช่น มีการดึงตวัคณะ

ท�างานเจรจาต่อรองราคายาของกระทรวงสาธารณสขุเข้า

มาเป็นอนุกรรมการเจรจาต่อรองราคายา หรือดึงคณะ

ท�างานในการตรวจสอบ ภายใต้คณะกรรมการประสาน

ความร่วมมือสามกองทุนสุขภาพ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

เป็นอนุกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบการรักษา

พยาบาลและการเบิกจ่าย ขณะเดียวกัน การพฒันากลไก

การจ่ายเงินตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม เป็นมาตรการที่

คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ ต้องการให้ทุก

กองทุนมีมาตรฐานในการเบิกจ่ายเหมือนกัน จึงมีการ

ตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงกลไกการจ่ายเงินโดยกลุ่ม

วนิจิฉยัโรคร่วมเพือ่ด�าเนนิการในเรือ่งดังกล่าว แม้ว่าศนูย์

พฒันากลุม่โรคร่วมไทยจะด�าเนนิการอยูก่่อนแล้ว แต่คณะ

กรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ ก็แต่งตัง้ผูอ้�านวยการ

ศนูย์พฒันากลุ่มโรคร่วมไทยเข้ามาร่วมท�างานเพือ่พฒันา

กลไกดังกล่าว

การที่คณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ 

เลือกที่จะดึงบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการ

10 รายงานการประชุมคณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การ

เบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 17

ธันวาคม 2555
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ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการระบบประกันสุขภาพเข้า

มาอยู่ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ตั้งขึ้น อาจมองได้

ว่าคณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ มิได้ต้องการ

ด�าเนินภารกิจท่ีซ�้าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ต้องการ 

บูรณาการงานต่างๆ ทีก่ระจดักระจายอยูภ่ายใต้หน่วยงาน 

ต่างๆ หรือกองทุนประกันสุขภาพต่างๆ เพือ่ทีจ่ะสามารถ

ติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

หรือคณะท�างานที่มีอยู่ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะปฏิรูป

ระบบสาธารณสุขในภาพรวม

จากการประเมินผลการด�าเนนิงานตามมาตรการ

ของคณะกรรมการก�าหนดระบบบริหารยาฯ จะเห็นได้

ว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่เป็นการท�างานด้านนโยบาย 

ยงัไม่ได้ด�าเนนิการไปสูร่ะดับปฏิบัต ิไม่ว่าจะเป็นมาตรการ

ควบคุมก�ากับการใช้ยาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้ม

ค่าในระบบประกันสุขภาพ ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังเป็น

เพียงการวางหลักเกณฑ์ส�าหรับการเบิกจ่ายยา กล่าว

คอื ยงัอยู่ในขัน้ตอนของการเจรจาต่อรองราคายา 9 กลุ่ม

ที่มีค่าใช้จ่ายสูง แม้จะมีการเจรจาราคายาบางกลุ่มแล้ว

เสร็จ แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีการประกาศใช้ราคากลาง 

จึงไม่สามารถวัดได้ว่ามาตรการดังกล่าวท�าให้มูลค่าการ

ใช้ยาลดลงไปมากน้อยเพียงใด มีเพียงมูลค่าที่มีการคาด

การณ์ว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้ยา ในขณะ

ที่มาตรการพัฒนาบัญชียาและรหัสยามาตรฐานเพื่อ

สนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์ หรือแม้แต่การปรับอัตรา

การจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมให้เป็นเอกภาพระหว่าง

กองทุน แม้จะด�าเนินการไปเกือบเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม แต่

ก็ยงัไม่มีการน�าไปปฏิบัต ิจงึไม่สามารถประเมนิได้ว่าการ

ด�าเนนิการตามมาตรการดังกล่าวท�าให้เกิดประสทิธภิาพ

มากน้อยเพียงใด

ข้อเสนอแนะ

โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานที่บริหารจัดการระบบประกัน
สุขภาพของประเทศแบบบูรณาการ

เนื่องจากประเทศไทยมีกองทุนประกันสุขภาพ

หลักสามกองทุน คือกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม และกองทนุหลกัประกัน

สขุภาพแห่งชาต ิซึง่มีการบรหิารจดัการแยกกันอย่างเป็น

เอกเทศ ท�าให้ระบบประกันสุขภาพไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร เนื่องจากมีการบริหารงานที่ซ�้าซ้อนกันโดยไม่

จ�าเป็น เช่น การตรวจสอบการเบิกจ่าย การตรวจสอบ

คุณภาพของบริการ และการค�านวณอัตราการเบิกจ่าย

ค่ารักษาพยาบาลส�าหรับโรคต่างๆ ท�าให้ต้นทุนในการ

บริหารจัดการและการก�ากับดูแลระบบประกันสุขภาพ

ของประเทศสูงเกินควร 

นอกจากนี้ยังมีวิธีการบริหารจัดการที่ลักลั่นกัน 

ไม่ว่าจะเป็นการมีกรอบความคุ้มครองที่ต่างกัน อัตรา

การจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมที่ไม่เหมือนกัน แบบ

ฟอร์มข้อมูลการรักษาพยาบาลและการเบิกจ่ายทีต่่างกัน 
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ฯลฯ ซึง่ล้วนสร้างภาระในเชงิการบริหารจดัการของสถาน

พยาบาลโดยไม่จ�าเป็น 

การพยายามตั้งองค์กรบริหารจัดการระบบ

ประกันสุขภาพในภาพรวมนั้นมีมาโดยตลอด แต่มี

ลักษณะของการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจท่ีขึ้นตรงต่อ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

มิได้มีการวางโครงสร้างองค์กรและวิธีการบริหารจัดการ

ระบบประกันสุขภาพของประเทศอย่างบูรณาการท่ีเป็น

แบบถาวร ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในการ

บริหารจัดการระบบประกันสุขภาพบ่อยคร้ังเม่ือมีการ

เปล่ียนรัฐบาล ท�าให้การท�างานต้องหยุดชะงักเป็นระยะ 

ขาดความต่อเนือ่ง ท�าให้การน�าผลงานของคณะกรรมการ

ไปปฏิบัติซึ่งต้องใช้เวลานั้นมีจ�ากัด 

นอกจากนี้ การบริหารจัดการท้ังสามกองทุนใน

รูปแบบของคณะกรรมการท่ีมิได้มีอ�านาจทางกฎหมาย

รองรับ หากแต่องิกับอ�านาจของ “การเมือง” ในเวลานัน้ๆ 

ท�าให้ความส�าเร็จในแต่ละยุคสมัยขึ้นอยู่กับโครงสร้าง

อ�านาจทางการเมืองว่าแข็งแกร่งและมีเอกภาพพอที่

จะผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่ เพราะแต่ละ

กองทนุต่างก็มีผลประโยชน์ของตนเองทีต้่องการปกป้อง 

ท�าให้กรอบในการร่วมมือกนัมีจ�ากัด ดังจะเหน็ได้ว่าทีผ่่าน

มาความร่วมมือระหว่างสามกองทุนที่ได้รับความส�าเร็จ

น้ันเกิดขึน้เฉพาะโครงการขนาดเล็กทีมี่ผลประโยชน์ร่วม

กันหรือท่ีไม่ท�าให้ฝ่ายใดเสียประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการ

เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือการรักษาผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะ

สุดท้าย ตลอดจนการจัดตั้ง National Clearing House 

เพือ่เป็นศนูย์กลางข้อมูลในการเบกิจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

แต่การบูรณาการระบบประกันสขุภาพทีมี่ความส�าคญัยัง

คงเป็นประเด็นทีผ่ลักดันได้ยาก เช่น การพฒันาระบบการ

เบิกจ่ายกลาง (Payment Clearing House) และการปรับ

ค่า DRG ของทั้งสามกองทุนให้เท่าเทียมกัน 

คณะผู้วิจัยเห็นว่าภารกิจในการบริหารจัดการ

ระบบประกันสุขภาพของประเทศมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

จึงควรมีองค์กรท่ีรับผิดชอบในลักษณะถาวร และควรมี

การออกกฎหมายว่าด้วยระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เนื่องจาก พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ก�าหนด

กรอบและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดนโยบายสุขภาพ

เท่านัน้ มิได้มีรายละเอยีดเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบ

ประกันสุขภาพของประเทศที่กระจัดกระจาย จากกรณี

ศึกษาในต่างประเทศพบว่าประเทศที่มีกองทุนสุขภาพ 

(sickness funds) หลายแห่ง เช่น เยอรมน ีเบลเยียม และ

อิสราเอล ล้วนมีกฎหมายว่าด้วยประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(National Health Insurance Act) ซึ่งก�าหนดโครงสร้าง

สถาบันในการบรหิารจดัการระบบประกันสขุภาพในภาพ

รวม รวมท้ังการก�าหนดสิทธิประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล ตลอดจนระบบในการเบิกจ่าย การตรวจ

สอบความถูกต้องของการเบิกจ่าย และคุณภาพของการ

รักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานกลาง 

กฎหมายว่าด ้วยระบบประกันสุขภาพแห่ง

ชาติดังกล่าวจะก�าหนดโครงสร้างสถาบันท่ีรับผิดชอบ 

การก�าหนดนโยบายและการบริหารจัดการระบบประกัน

สุขภาพอย่างบูรณาการ เพราะการเจรจาต่อรองเพื่อหา

รูปแบบที่ท้ังสามกองทุนพอใจนั้นนอกจากจะไม่ง่ายแล้ว 

กองทุนสุขภาพแต่ละกองทุนต่างก็มีผลประโยชน์เข้ามา

เก่ียวข้อง และอาจไม่ใช่รปูแบบทีส่ร้างผลประโยชน์สูงสุด

ให้กับประเทศชาติอีกด้วย 

 คณะผู้วิจัยเห็นว่าโครงสร้างการบริหารจัดการ

ระบบประกันสุขภาพของประเทศควรจะต้องผ่านการ

พิจารณาของกระบวนการนิติบัญญัติในรูปแบบของพระ

ราชบัญญัติ มิใช่ก�าหนดโดยฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว 

กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน

สุขภาพแห่งชาติควรมีบทบัญญัติที่ส�าคัญดังนี้
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•	 ก�ำหนดโครงสร้ำงและอ�ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรที่

จะบริหำรจดักำรและก�ำกับระบบประกันสุขภำพ

ของประเทศ

คณะกรรมการดังกล่าวอาจมีสองชุดคือ 1) คณะ

กรรมการนโยบายระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ และ 2) 

คณะกรรมการบริหารระบบประกันสุขภาพแห่งชาต ิคณะ

กรรมการชุดแรกจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 

และกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นสามกระทรวงที่มีกองทุน

สุขภาพร่วมเป็นกรรมการ นอกจากนี้อาจมีกรรมการที่

เป็นตัวแทนของระบบประกันสุขภาพของรัฐวิสาหกิจ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และระบบประกันภยัอบัุตเิหตุ

ทางรถยนต์ร่วมด้วย 

คณะกรรมการชุดนี้มีภารกิจและอ�านาจหน้าที่

ในการก�าหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการระบบ

ประกันสุขภาพของประเทศในภาพรวม โดยไม่เข้า

มายุ่งเก่ียวในระดับปฏิบัติ เช่น ประเด็นเก่ียวกับสิทธิ

ประโยชน์ว่าจ�าเป็นต้องมีชุดสิทธิประโยชน์ “กลาง” หรือ

ไม่ ประเด็นเก่ียวกับการก�าหนดอัตราค่าเบิกจ่ายในการ

รักษาพยาบาลว่าจะต้องเป็นอตัราเดียวทกุกองทนุหรือไม่ 

อนึ่ง การก�าหนดนโยบายของคณะกรรมการชุด

นี้จะต้องเป็นไปตามกรอบของนโยบายสุขภาพแห่งชาติ

ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติซึ่ง

มาจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ส่วนคณะกรรมการบริหารระบบประกันสุขภาพ

แห่งชาตจิะเป็นผูน้�านโยบายของคณะกรรมการนโยบายฯ 

ไปปฏิบัติ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ National Institute 

for Health and Disability Insurance ในเบลเยียม หรือ 

Central Social Insurance Medical Council ในญ่ีปุ่น 

แต่จะต่างกันตรงที่หน่วยงานในต่างประเทศมักเป็น

หน่วยงานท่ีอยู่ในสังกัดของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง

ที่รับผิดชอบระบบประกันสุขภาพของประเทศ เช่น ใน

กรณีของเบลเยียมคือกระทรวงสวัสดิการสังคม ขณะที่

ในกรณีของญี่ปุ่นคือกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ

สวัสดิการสังคม แต่ในกรณีของไทย คณะผู้วิจัยเห็นว่า

คณะกรรมการบริหารระบบประกันสุขภาพแห่งชาติควร

เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อ

ให้มีการด�าเนินการในลักษณะของการบูรณาการข้าม

กระทรวง เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นหลังจาก

ที่มีการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ขึ้นมาแล้ว จึงต้องมีรูปแบบที่

แตกต่างไปจากประเทศท่ีมีการออกกฎหมายเพือ่ก�าหนด

โครงสร้างของระบบประกันสุขภาพในภาพรวมก่อนทีจ่ะมี

การออกกฎหมายรองรับอ�านาจหน้าที่ของกองทุนแต่ละ

แห่ง ทั้งนี้ ส�านักเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

อาจเป็นหน่วยงานมหาชนทีท่�าหน้าทีใ่นเชิงวชิาการภาย

ใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ�านวนมากที่มีองค์ความ

รู้และความเช่ียวชาญด้านสาธารณสุขและระบบประกัน

สุขภาพเป็นอย่างดี 

องค ์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้อาจ

ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับงานด้านการบริหารระบบประกันสุขภาพ ไม่มี

นักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ยกเว้นประธานกรรมการ

ซึ่งด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้าน

สาธารณสขุ โดยมีรองประธานเป็นปลดัของสามกระทรวง 

ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงแรงงาน คณะกรรมการชุดนี้มีอ�านาจทาง

กฎหมายในการสั่งการให้กองทุนสุขภาพต่างๆ ต้อง

ด�าเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบประกัน

สุขภาพของประเทศตามกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการ

นโยบายก�าหนด 

อนึง่ คณะผูว้จิยัขอย�า้ว่าเนือ่งจากคณะกรรมการ

บริหารระบบประกันสุขภาพแห่งชาติมีภารกิจในระดับ 
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“ปฏิบัติ” มิใช่ระดับ “นโยบาย” จึงไม่จ�าเป็นต้องมี

กรรมการที่มาจากผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างดังเช่นคณะ

กรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ อย่างไรก็ดี หากใน

การก�ากับหรือการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ 

คณะกรรมการมีการออกกฎระเบียบใดๆ ที่มีผลกระทบ

ต่อสิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน จะต้อง

มีกระบวนการและขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นที่มี

ประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาระเบียบว่าด้วยการรับฟังความ

เหน็สาธารณะในต่างประเทศ พบว่ากระบวนการทีดี่นัน้จะ

ต้องมีลกัษณะของการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างสองฝ่าย 

มิใช่เป็นเพียงการน�าเสนอกฎระเบียบท่ีคณะกรรมการ

ก�าหนดขึน้ ในส่วนนีอ้าจมีการศกึษาแบบอย่างในประเทศ

ที่มีการพัฒนากระบวนการรับฟังความเห็นสาธารณะที่

ทันสมัย เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการเขียนข้อบัญญัติใน

กฎหมาย

•	 ก�ำหนดกรอบอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร 

นโยบำยฯ และคณะกรรมกำรบริหำรฯ ดังนี้

คณะกรรมกำรนโยบำยฯ

 ก�าหนดแนวทางและเป้าหมายในการลด

ความเหล่ือมล�้าของสิทธิประโยชน์ในการ

รักษาพยาบาลของกองทุนสุขภาพต่างๆ

 ก�าหนดรูปแบบของระบบข้อมูลเบิกจ่าย 

(Data Standard Maintenance Organiza-

tion: DSMO) การบริหารจัดการข้อมูลค่า

บริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

(Data Centre and Clearing House) พฒันา

เคร่ืองมือค�านวณการเบิกจ่ายค่าบริการ 

(Case-Mix Centre) 

 ก�าหนดระบบตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย

และคณุภาพในการรกัษาพยาบาล (financial 

and clinical audit)

 ก�าหนดหลักการในการก�าหนดราคากลาง

ค่ารักษาพยาบาลและค่ายา

 ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการซื้อ

ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงระบบการต่อรอง

ราคายาทั้งในและนอกบัญชียาหลักอย่าง

บูรณาการ

 ก�าหนดแนวทางในการติดตามตรวจสอบ

ระบบประกันสุขภาพ และเสนอแนะแนว

ทางในการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ฯลฯ

คณะกรรมกำรบริหำรฯ

 ศึกษาและประ เ มินรายละ เอี ยดการ 

ด�าเนินนโยบายหรือมาตรการตามที่คณะ

กรรมการนโยบายฯ ก�าหนด

 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น 

กองทุนสุขภาพทั้งสามกองทุน และหน่วย

งานทีท่�าหน้าทีส่นบัสนนุด้านข้อมูลและด้าน

วิชาการ) เพื่อออกแบบวิธีการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติ

 ออกกฎระเบียบหรือประกาศ เพื่อให้หน่วย

งานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการตามแนวนโยบาย

ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการนโยบายฯ

 ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของ

นโยบาย

 ฯลฯ 


