CENTRAL BARGAINING AND

PROCUREMENT
FOR ACCESSIBILITY OF ESSENTIAL MEDICAL SUPPLIES
AND EFFICIENT USE OF RESOURCE

กลไกการต่อรองราคาและจัดซืื อ้ รวมระดับประเทศ
เพื่อการเข้าถึงเวชภัณฑ์จำ�เป็นอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

GLOSSARY
เวชภัณฑ์
MEDICAL SUPPLIES

มีความหมายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาและที่มิใช่ยา1 อันได้แก่ ยา วัสดุ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทต่างๆ ทีใ่ ช้ในการป้องกัน บ�ำบัด รักษาสุขภาพ และ
ชีวติ ของประชาชนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่ ง
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของกระทรวงสาธารณสุขปี 25642 ได้มีการนิยาม เวชภัณฑ์ แบ่งตามคุณลักษณะ
ดังนี้ (1) เวชภัณฑ์ที่เป็นยา หมายถึง ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
ทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท และ (2) เวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์
วัสดุทนั ตกรรม วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเอกซเรย์ วัสดุอนื่ ๆ ทีใ่ ช้ในทางการ
แพทย์ และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย
เป็นต้น
เวชภัณฑ์จ�ำเป็นที่มีปัญหาในการเข้าถึง
INACCESSIBLE ESSENTIAL MEDICAL SUPPLIES3

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาและที่มิใช่ยา ที่มีความจ�ำเป็นต่อการป้องกัน บ�ำบัด
รักษา และได้รับบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว ซึ่งมีลักษณะจ�ำเพาะที่ต้องการ
กลไกกลางเพื่อบริหารจัดการและจัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้แก่ (1) เป็นยา
ที่มีราคาแพงมาก หรือ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการจ่ายของ
สังคมและผู้ป่วย (2) เป็นยาประเภทยาก�ำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ (Antidote) และ
เซรุ่มต้านพิษงู (Serum) ที่ต้องมีการประกันการซื้อขั้นต�่ำ4 (3) เป็นยาที่ต้องการ
ความรูค้ วามเชีย่ วชาญและระบบเฉพาะในการจัดการ เป็นยาทีต่ อ้ งมีการจัดหา จัด
เก็บและกระจายยาผ่านห่วงโซ่ความเย็นทีไ่ ด้มาตรฐานเพือ่ คงคุณภาพ ประสิทธิผล
และลดการสูญเสียยาที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด5 และ (4) เป็นเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท
อุปกรณ์ทางการแพทย์และอวัยวะเทียมต่างๆ ที่มีราคาแพงแต่จ�ำเป็นต่อ
กระบวนการรักษา ผู้ป่วยที่มีก�ำลังทรัพย์ปานกลาง-ยากจน ไม่สามารถเข้าถึงได้
2

กลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ
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เป็นหนึ่งในยุทธวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ได้มาซึง่ เวชภัณฑ์จ�ำเป็นทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เหมาะสมกับความต้องการ
และทันการณ์ เพือ่ กระจายให้แก่หน่วยบริการต่างๆ ทัว่ ประเทศ6 นับตัง้ แต่ปี 2550
เป็นต้นมา ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะ
ท�ำงานทุกภาคส่วน พัฒนา ‘กลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ’
เพือ่ จัดการเวชภัณฑ์จ�ำเป็นบางประเภททีม่ ลี กั ษณะจ�ำเพาะทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการ
เข้าถึง กลไกดังกล่าวครอบคลุม 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ คัดเลือก การจัดหา
(การต่อรองและจัดซื้อ) และการส�ำรองและการกระจาย
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บทนำ�

เวชภัณฑ์ มีความหมายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาและที่
มิใช่ยา1 อันได้แก่ ยา วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภท
ต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกัน บ�ำบัด รักษาสุขภาพและชีวิตของ
ประชาชนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เวชภัณฑ์ เป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานของระบบบริการสุขภาพ7 หากปราศจากเวชภัณฑ์ที่
จ�ำเป็นบางประเภทแล้ว การจัดบริการทางสุขภาพให้แก่
ประชาชนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสาธารณสุขต่างๆ ย่อมไม่
อาจเกิดขึ้นได้
ฉะนั้น การจัดหาเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นตามความต้องการของ
ประชาชนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม
เวชภัณฑ์จ�ำเป็นเฉพาะกลุม่ โรค ทีม่ ลี กั ษณะจ�ำเพาะทีต่ อ้ งการ
กลไกกลางในการจัดหา เช่น วัคซีน ยาต้านไวรัส HIV ยา
ก�ำพร้ากลุม่ ยาต้านพิษ เป็นต้น พร้อมการจัดการให้ผปู้ ว่ ยเข้า
ถึงเวชภัณฑ์เหล่านั้นได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงเป็น
ภารกิจทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ต่อชีวติ ของผูป้ ว่ ย และยังเป็นความ
ท้าทายในการบริหารจัดการทีต่ อ้ งอาศัยความรู้ ประสบการณ์
การระดมสรรพก�ำลังและความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน8 อีกด้วย
6

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะ
ตัวแทนประชาชนผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพและกลุม่ ผูป้ ว่ ย
มีภารกิจหลักในการผลักดันให้เกิดบริการทางสาธารณสุขที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน9 จึงได้พัฒนา ‘กลไก
การต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ’ เริ่มต้นใน
ปี 2550 เป็นต้นมา8 เพื่อเป็นกลไกกลางในการจัดการ
เวชภัณฑ์จ�ำเป็นบางประเภทที่มีลักษณะจ�ำเพาะที่ส่งผลกระ
ทบต่อการเข้าถึงของประชาชน โดยกลไกดังกล่าวครอบคลุม
กระบวนการหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การคัดเลือก การจัดหา
(การต่อรองและจัดซื้อ) และการส�ำรองและการกระจาย
กลไกการต่อรองราคาและจัดซือ้ รวมระดับประเทศ มีหลักการ
ในการท�ำงานบนฐานของการมีสว่ นร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ของกระบวนการท�ำงานด้านเวชภัณฑ์10, ก โดยเป็นการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่าง สปสช. และภาคีเครือข่ายคณะท�ำงานฝ่าย
ต่างๆ ตั้งแต่การด�ำเนินการวางแผน รายงานและประเมินผล
ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพปัญหาของเวชภัณฑ์แต่ละ
ประเภทที่มีลักษณะจ�ำเพาะและบริบทในเชิงนโยบายที่มี
ความแตกต่างกัน เช่น ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ภาระ
งบประมาณ กรอบกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติผลจาก
การท�ำงานร่วมกันนี้ได้น�ำไปสู่รูปแบบการจัดการเวชภัณฑ์
โครงการพิเศษภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สามารถ
เพิ่มการเข้าถึงเวชภัณฑ์ของประชาชนได้อย่างยั่งยืน มีความ
ประหยัด คุ้มค่า และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้7
ในทุกขั้นตอน

ประเทศไทยน�ำโดยกระทรวงสาธารณสุขไดมีการพัฒนาเกณฑมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวนโยบายที่เกี่ยวของเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลของระบบ
บริหาร เวชภัณฑของหนวยบริการภายใตกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีองคประกอบหลัก 6 ดาน ได้แก่ นิติธรรม (Rule of Law) คุณธรรม (Ethics) ความโปรงใส
(Transparency) ความสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) ความคุมคา (Value for Money) และการมีส่วนรวม (Participation)
ก
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ทำ�ไมจึงต้องมีกลไกบริหารจัดการ
เวชภัณฑ์รวมระดับประเทศ

นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา สปสช. มุ่งพัฒนาให้ ‘ทุกคนที่
อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยได้รับความคุ้มครองหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ’9 และมีพันธกิจในการ
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากการใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทุก
ภาคส่วน11 ทั้งนี้ เพื่อจัดหาบริการและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตามความจ�ำเป็น และ
เพื่อปกป้องประชาชนจากภาวะล้มละลายจากโรคร้ายแรง
และเรื้อรัง หรือ โรคที่การรักษามีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่
ประชาชนทั่วไปจะแบกรับได้ อันเป็นความเจ็บป่วยที่ท�ำให้
ผู ้ ป ่ ว ยและครั ว เรื อ นมี ค วามเสี่ ย งในการล้ ม ละลาย
(Catastrophic Health Expenditure) และ/หรือ กลายเป็น
ครัวเรือนยากจน (Health Impoverishment) หลังจากการ
จ่ายค่ารักษาพยาบาล12
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แม้จะได้มกี ารจัดตัง้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (หรือ
เป็นที่รู้จักกันในชื่อ สิทธิบัตรทอง) ขึ้นเพื่อด�ำเนินการให้
ประชาชนส่วนใหญ่มหี ลักประกันสุขภาพ ทว่าในระยะเริม่ ต้น
ของการด�ำเนินนโยบาย พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคเฉพาะบางกลุม่ และ
กลุ่มผู้ป่วยภายใต้สิทธิหลักประกันฯ ยังคงประสบปัญหาใน
การเข้าถึงเวชภัณฑ์บางประเภท ที่สามารถเรียกรวมได้ว่า
‘เวชภัณฑ์จ�ำเป็นที่มีปัญหาในการเข้าถึง’3 กล่าวคือ เป็น
เวชภัณฑ์ที่เป็นยาและมิใช่ยา ที่มีความจ�ำเป็นต่อการป้องกัน
บ�ำบัดรักษา เวชภัณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะจ�ำเพาะที่ต้องการ
กลไกกลางเพือ่ บริหารจัดการและจัดให้ประชาชนสามารถเข้า
ถึงได้
กลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ จึงได้รับ
การพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ
ของประชาชน เพื่อให้ได้รับบริการที่จ�ำเป็นตามสิทธิของตน
อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับที่ 2540 มาตรา 52 ที่บัญญัติว่า ‘ชาวไทยมีสิทธิเสมอ
กันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและ
ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมาย
บัญญัติ’ข

ในป 2549 ไดมีการปรับปรุงความครอบคลุมของเนื้อความใหม่ว่า ประชาชนชาวไทยมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขของรัฐ และผู้ยากไรมีสิทธิไดรับการ
รักษา หรือการบริการดานอื่นๆ ทางดานสาธารณสุขโดยไมเสียคาใชจาย โดยที่รัฐมีหนาที่จัดบริการทางดานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งเส
ริมสรางประชาชนใหมีความรูพื้นฐานในการดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคตามหลักการในรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2559 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย มาตรา 47 “บุคคลย่อมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขของรัฐ” บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียคาใชจาย
ตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย” และหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 55 “รัฐ
ตองดําเนินการให้ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางให้ประชาชนมีความรูพื้นฐานที่เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค .....รัฐตองพัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง”
ข
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ตารางที่ 1 สรุปลักษณะจำ�เพาะของเวชภัณฑ์ที่มีปัญหาในการเข้าถึง แบ่งตามประเภทเวชภัณฑ์

เวชภัณฑ์

ยาราคาแพง

เช่น ยาที่ผ่านการใช้สิทธิ์เหนือ
สิทธิบัตรยาค และยาบัญชี จ(2)
เป็นต้น

ลักษณะจำ�เพาะ
1 ยาส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นเฉพาะโรค เป็นยาที่ผู้ป่วยต้องได้รับอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ ต้องการกลไกกลางเป็นพิเศษในการก�ำกับการเข้าถึงยาและประกัน
คุณภาพยา ภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของระบบประกันสุขภาพของ
ประเทศ 3 กองทุน13 เช่น ยาต้านไวรัส HIV
2 ยาที่มีราคาแพงมาก ที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการจ่าย
ของสังคมและผู้ป่วย ได้แก่
2.1 ยาต้นแบบ ที่มีเอกสิทธิ์ทางสิทธิบัตรท�ำให้ไม่มีการแข่งขันทางการตลาด
เป็นยาที่มีผู้ขายรายเดียว (monopoly) หรือ น้อยราย (oligopoly) ต้องใช้
กลไกจากภาครัฐในการต่อรอง จัดการด้านราคาและจัดให้มยี าในระบบสุขภาพ
เช่น การใช้สิทธิ์เหนือสิทธิบัตรยาเพื่อให้สามารถผลิตยาชื่อสามัญใช้ในประเทศ
และ/หรือ น�ำเข้ายาที่มีราคาถูกกว่าเพื่อบริการแก่ประชาชนได้3
2.2 ยาที่บรรจุในบัญชีย่อย จ(2) ที่มีระดับความเข้มงวดในการควบคุมสูงที่สุด
เนื่องจากเป็นรายการยาที่มีแนวโน้มการสั่งใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม
รายการยาทั้งสองประเภทต้องมีระบบอนุมัติก�ำกับการสั่งใช้ บันทึกข้อมูลการ
ใช้และการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง14

สิทธิบัตรยา (Patent) เปนหนังสือสําคัญที่ออกใหแกผูทรงสิทธิ์เพื่อคุมครองการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ที่เปนไปตามมาตรา 31 แห่งขอตกลง
เรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) ที่เกี่ยวกับการคา The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPS) ในกรณีเวชภัณฑเมื่อบริษัทยาพัฒนาวิจัยเวชภัณฑตัวใหมจะนํามาย่ืนขอรับสิทธิบัตรเพื่อผูกขาดการผลิตและจําหนายแตเพียงผูเดียว
(Monopoly)8 โดยสามารถตั้งเพดานราคายาสูงตามที่พอใจ เปนเวลา 20 ป ทั้งนี้ ผูผลิตยาสามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรยาในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตรที่กรมทรัพยสินทางปญญาซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานพิจารณา โดยเมื่อบริษัทไดรับสิทธิบัตรจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันยื่นคําขอจนถึง
สิ้นอายุสิทธิบัตรดังนั้นผูผลิตยาชื่อสามัญอื่นจะไมสามารถดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับยา หรือ สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ ได
ค
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เวชภัณฑ์

ยากำ�พร้าและ
กลุ่มยาต้านพิษ
(Antidote)

ลักษณะจำ�เพาะ
1 ยาทีม่ คี วามจ�ำเป็นในการใช้บ�ำบัดรักษาเฉพาะโรคโดยทีไ่ ม่มยี าอืน่ ใช้ทดแทนได้
ในเวลาที่ต้องใช้ยา15
2 ยาที่มีความเร่งรีบในการเข้าถึงเพื่อใช้บ�ำบัดรักษา ช่วยชีวิตและป้องกันความ
พิการของผูป้ ว่ ย มักมีภาวะขาดแคลนยา เนือ่ งจากมีจ�ำนวนจ�ำกัดในการส�ำรอง
ยา ยาที่มีไม่ครอบคลุมประเภทสารพิษที่ก่อโรคในประเทศ หน่วยบริการไม่มี
ส�ำรอง/ไม่รู้แหล่งส�ำรองยา16
3 ยาที่ต้องมีการประกันการซื้อขั้นต�่ำ เนื่องจากมีจ�ำนวนการใช้ท่ีไม่แน่นอนตาม
การเกิดโรคทีม่ นี อ้ ย ไม่สามารถคาดการณ์ได้ลว่ งหน้า ส่งผลให้บริษทั ยาไม่ผลิต/
บริการยาดังกล่าว เพราะมีความเสี่ยงด้านการลงทุน4

ยาที่จำ�เป็น
ต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
และระบบเฉพาะ
ในการจัดการ

ยาทีต่ อ้ งมีการจัดหา จัดเก็บและกระจายยาผ่านห่วงโซ่ความเย็นทีไ่ ด้มาตรฐานเพือ่
คงประสิทธิผลและลดการสูญเสียยาทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด ได้แก่ วัคซีนประเภทต่างๆ12
และเป็นยาที่ต้องมีระบบการจัดการคลังยาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านยาหมดอายุ และ
การประมาณการใช้ยาคลาดเคลื่อน เช่น น�้ำยาล้างไต CAPD7 เป็นต้น

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำเป็นต่อกระบวนการรักษา ได้แก่

ประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์
และอวัยวะเทียมต่างๆ

1 อวัยวะเทียมทีม่ รี าคาแพง5 ได้แก่ ขดลวดคำ�้ ยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี (stent)
เลนส์แก้วตาเทียม ส�ำหรับการรักษาด้วยการผ่าตัด เป็นต้น
2 อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ได้แก่ ถุงยางอนามัย สาย Tenckhoff สายล้างไต
ทางช่องท้อง ส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายส�ำหรับบริการ
Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) เป็นต้น17
11

ลักษณะจ�ำเพาะของเวชภัณฑ์ข้างต้นท�ำให้เกิดการเข้าถึงเวชภัณฑ์
อย่างจ�ำกัด ผูท้ สี่ ามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์และได้รบั บริการทางสุขภาพ
โดยเฉพาะกลุ่มยาราคาแพงและอวัยวะเทียม มักจ�ำกัดเฉพาะ
ประชากรทีอ่ าศัยในเขตเมือง ซึง่ เป็นกลุม่ ผูท้ มี่ กี �ำลังทรัพย์สงู 18 และ
กลุ่มผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ19 ขณะที่ผู้ป่วยภายใต้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพฯ และสิทธิประเภทอืน่ มักประสบปัญหาในการ
เข้าถึงทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ7 อันเนื่องมาจากปัจจัย 2
ประการ สรุปได้ดังนี้
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1

ข้อจ�ำกัดด้านศักยภาพในการให้บริการเวชภัณฑ์กลุ่มโรคเฉพาะ
ของหน่วยบริการ เนื่องจากการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ดังกล่าว
ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อ
การจัดการทีเ่ หมาะสมตามลักษณะของเวชภัณฑ์แต่ละประเภท3 อีก
ทัง้ การส�ำรองเวชภัณฑ์ในกลุม่ ทีม่ รี าคาแพง ใช้กบั ผูป้ ว่ ยจ�ำนวนน้อย
และมีอุบัติการณ์เกิดโรคไม่แน่นอนในระดับหน่วยบริการจะกลาย
เป็นภาระงบประมาณอย่างมหาศาล โดยเฉพาะความสุ่มเสี่ยงใน
การจัดหาภายใต้งบประมาณแบบเหมาจ่ายรายหัวที่จ�ำกัดเพดาน
ค่าใช้จา่ ยตามรายการสิทธิประโยชน์ของผูป้ ว่ ยสิทธิหลักประกันฯ17

2

ขาดการอภิบาลเวชภัณฑ์ในระดับนโยบาย เนื่องจากขาดการ
วางแผนออกแบบกลไกกลางและนโยบายส�ำหรับจัดการเวชภัณฑ์
ที่มีปัญหาในการเข้าถึงอย่างจริงจังและเป็นระบบ20 ตลอดจน
กระบวนการจัดหาไม่มีประสิทธิภาพ กระบวนการส�ำรองและ
กระจายเวชภัณฑ์ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการเข้าถึงของประชาชนทั้งใน
ด้านกายภาพและด้านเศรษฐศาสตร์13
ข้อจ�ำกัดดังกล่าวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางยาของ
ประเทศ อันเป็นผลจากภาวะขาดแคลนของเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ส�ำหรับโรคเฉพาะในระบบริการสุขภาพ21 ยังส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและความเชื่อมั่นต่อระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วย
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยต้องรอคอยเพือ่ ได้รบั เวชภัณฑ์เฉพาะโรคของตนเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนาน หรือ ไม่สามารถได้รับเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
อย่างเพียงพอและทันการณ์ ส่งผลให้ประสบกับความพิการ หรือ
เสียชีวิตจากภาวะโรคในระหว่างการรอคอย อันเป็นสภาพปัญหา
ในระบบบริการสุขภาพที่ไม่อาจยอมรับได้22
13

ด้วยเหตุนี้ สปสช. จึงได้พัฒนากลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศขึ้น เพื่อ
เป็นกลไกกลางในการจัดการเวชภัณฑ์จ�ำเป็นเฉพาะกลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะจ�ำเพาะทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการเข้าถึงของประชาชนและต้องการการบริหารจัดการโดยส่วนกลาง โดยมีวตั ถุประสงค์
หลัก 3 ประการ ที่ครอบคลุมการเสริมสร้างการเข้าถึงเวชภัณฑ์และบริการสุขภาพที่จ�ำเป็น
ของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ และระบบริการ
สุขภาพ ดังนี้
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1

เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงเวชภัณฑ์ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคร้ายแรง โรคหายาก โรคเรือ้ รัง และ
ปกป้องกลุ่มผู้ป่วยจากความเสี่ยงในการล้มละลายการจ่ายค่ารักษาพยาบาล18

2

เพือ่ จัดระบบอภิบาลทีค่ รอบคลุมงานด้านการบริหารเวชภัณฑ์ เพือ่ จัดหาเวชภัณฑ์ทตี่ รงตาม
ความต้องการของกลุ่มโรค ซึ่งเป็นเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีประสิทธิผล ราคาประหยัด
เพียงพอต่อการใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการพัฒนางานบริการอย่าง
ต่อเนือ่ ง7 ทีน่ �ำไปสูก่ ารใช้เวชภัณฑ์จ�ำเป็นอย่างสมเหตุผลของผูป้ ว่ ยและการได้รบั บริการทาง
สุขภาพที่จ�ำเป็นได้ในเวลาที่ต้องการ

3

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความคุ้มค่าต่องบประมาณท�ำให้เกิดความยั่งยืนของระบบบริการ
ความเชื่อมั่นต่อบริการแก่ผู้ป่วย ลดภาระงาน สร้างแรงจูงใจแก่หน่วยบริการ3 สามารถ
จัดการปัญหาตามลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ และส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ในทุกขั้นตอน

ในการบริหารจัดการกลไกการต่อรองราคาและจัดซือ้ รวมระดับประเทศ สปสช. ได้น�ำแนวปฏิบตั ิ
ขององค์การอนามัยโลกในด้านการเสริมสร้างการเข้าถึงเวชภัณฑ์จ�ำเป็นของประชาชนและการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล เป็นหลักการขับเคลื่อนกระบวนการท�ำงานของกลไกดังกล่าวใน 4 มิติ ดังนี้

1
การจัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำ�เป็นสำ�รองอย่างเพียงพอต่อความจำ�เป็นในการใช้
(Ensure Availability of Quality Product)
•

2

จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันในระบบอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ป่วย

การพัฒนาระบบการเข้าถึงเวชภัณฑ์ของประชาชนในทุกสิทธิ
(Improve Equitable Access)
•

จัดหาผ่านหน่วยงานที่มีประสบการณ์เพื่อกระจายเวชภัณฑ์ที่รวดเร็ว และจัดช่อง
ทางอำ�นวยความสะดวกในการเข้าถึงของประชาชนทุกพื้นที่ ทุกโรค และทุกสิทธิ
อย่างเสมอภาค

3
การส่งเสริมการใช้เวชภัณฑ์อย่างสมเหตุผล [ถูกคน ถูกโรค ถูกเวลา ถูกปริมาณ]
(Encourage Appropriate Use)
•

มีระบบสารสนเทศเก็บข้อมูลผู้ป่วยเพื่อกำ�กับการใช้

4
การควบคุมราคาเวชภัณฑ์จำ�เป็นให้มีความเหมาะสม
(Keep Costs Affordable)
•

เพื่อความคุ้มค่าในการจัดซื้อ และเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของระบบบริการและ
เพื่อควบคุมงบประมาณ
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3

รูปแบบการจัดหาเวชภัณฑ์

กลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ เป็นการ
บริหารจัดการคูข่ นานกับการจัดหาเวชภัณฑ์ทวั่ ไป (Routine
Service) และเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์อื่นๆ ใน
รายการสิทธิประโยชน์ ซึ่งอยู่ภายใต้งบเหมาจ่ายรายหัวของ
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทหี่ น่วยบริการเป็นผูด้ �ำเนิน
การจัดหาเอง7 กลไกดังกล่าวนี้ เป็นกระบวนการจัดการ
เวชภัณฑ์จ�ำเป็นเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาในการเข้าถึง โดย
เวชภัณฑ์เหล่านั้นต้องบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว
เวชภัณฑ์ประเภทนี้จะมีการจัดการงบประมาณในลักษณะ
ของกองทุนโรค/กองทุนเวชภัณฑ์ และจัดให้มีการสนับสนุน
ค่าบริการเวชภัณฑ์ประเภทดังกล่าวแก่หน่วยบริการ ร่วมกับ
การจัดระบบบันทึกข้อมูลเวชภัณฑ์ เพื่อการติดตามประเมิน
ผลด้วย เวชภัณฑ์ทบี่ ริหารจัดการรวมระดับประเทศมีสดั ส่วน
เพียงร้อยละ 5 ของมูลค่าการบริโภคยาทัง้ ประเทศต่อปี13 ราย
ละเอียด ดังภาพต่อไปนี้
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ส่วนกลางเป็นผูจ้ ดั หาเวชภัณฑ์

หน่วยบริการเป็นผูจ้ ดั หา

ส่วนกลางเป็นผู้จัดหาเวชภัณฑ์ (มูลค่าราว 5% ของมูลค่า
การบริโภคยาทั้งประเทศต่อปี)3 คือ กลุ่มเวชภัณฑ์จ�ำเป็น
ภายใต้โครงการพิเศษ ที่ได้รับการสนับสนุน/ชดเชยเป็น
เวชภัณฑ์ ในปี 2562 มีจ�ำนวน 10 โครงการ จ�ำนวน 143
รายการเวชภัณฑ์ มีมูลค่ารวม 14,289.50 ล้านบาท ได้แก่

หน่วยบริการเป็นผูจ้ ดั หา (95% ของมูลค่าการบริโภคยาทัง้
ประเทศต่อปี)3 หน่วยบริการจัดหาเอง ตามรายการบัญชี
ยาของหน่วยบริการ มีรปู แบบการจัดหาจัดซือ้ ทีห่ ลากหลาย
เช่น การจัดซื้อแบบรายย่อย การจัดซื้อรวมในระดับเขต
ระดับภูมิภาค เป็นต้น ประกอบด้วย

โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ ARV

เวชภัณฑ์ทั่วไป

โครงการยาที่ใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา
(Compulsory Licensing: CL)

เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์อื่นๆ ใน
รายการสิทธิประโยชน์ ซึ่งอยู่ภายใต้งบเหมาจ่าย
รายหัวของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ

โครงการยาก�ำพร้าและยาต้านพิษ
โครงการวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
(Expanded Program for Immunization:
EPI) และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

กลุม่ เวชภัณฑ์จ�ำเป็นทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนเป็นเงิน
ตามเพดานราคาเบิกจ่าย ด�ำเนินการจัดหาและ
ต่อรองโดยส่วนกลาง ทีห่ น่วยบริการเป็นผูด้ �ำเนิน
การจัดซื้อเอง

โครงการยาบัญชี จ(2)
โครงการการล้างไตผ่านช่องท้องด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ ง Continuous Ambulatory Peritoneal
Dialysis (CAPD) และ ยา Erythropoietin (EPO)
โครงการ สายล้างไตทางช่องท้อง Tenckhoff
(TK) ส�ำหรับผู้ป่วย CAPD
โครงการยาวัณโรค
โครงการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม
โครงการถุงยางป้องกันเอดส์
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดหาเวชภัณฑ์ส�ำหรับการจัดบริการทางสาธารณสุข
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เวชภัณฑ์ทจี่ ดั หาภายใต้กลไกการต่อรองราคาและจัดซือ้ รวม
ระดับประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1

18

กลุม่ เวชภัณฑ์ทสี่ ว่ นกลางสนับสนุนเป็นเวชภัณฑ์ เป็นผูจ้ ดั หา
ครบวงจร หน่วยบริการจะได้รับการสนับสนุน/ชดเชยเป็น
เวชภัณฑ์ โดยมีการจัดระบบอภิบาลครอบคลุมตัง้ แต่ การคัด
เลือก การจัดหาและการกระจาย รายการเวชภัณฑ์ในกลุ่มนี้
ต้องการการรวมความเสีย่ งสูศ่ นู ย์กลาง (risk pooling)23 เพือ่
บริหารความเสีย่ งและเพือ่ ประกันการเข้าถึงเวชภัณฑ์จ�ำเป็น
ที่มีลักษณะจ�ำเพาะที่ต้องการกลไกกลางในการจัดการใน
ระดับประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านเวชภัณฑ์
เพื่อป้องกันโรคและลดอัตราการสูญเสียชีวิต ความพิการ
ความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของผู้ป่วยจากโรค
เฉพาะและกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงจนอาจท�ำให้ครัวเรือนล้ม
ละลายและเพื่อควบคุมภาระงบประมาณของประเทศ24

2

กลุ่มเวชภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นเงิน25 ตามกรอบ
เพดานการเบิกจ่ายที่ก�ำหนด เป็นกลุ่มเวชภัณฑ์ที่ผ่าน
กระบวนการจัดหาและต่อรองราคาโดยส่วนกลาง โดยมอบ
หมายให้หน่วยบริการเป็นผูด้ �ำเนินการจัดซือ้ เอง เวชภัณฑ์ใน
กลุ่มนี้ มีลักษณะ ดังนี้
2.1 มีผู้จ�ำหน่ายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
เป็นการเฉพาะ เช่น ยา Clopidogrel ทีส่ ามารถผลิต
โดยองค์การเภสัชกรรมเพื่อใช้ในประเทศได้เอง
ในปี 25633
2.2 มีการแข่งขันด้านราคาในระบบตลาดมากขึ้น หรือมี
ผู้จ�ำหน่ายมากกว่า 3 รายขึ้นไป
2.3 สามารถด�ำเนินการต่อรองราคาระดับประเทศ โดย
ผู้จ�ำหน่ายยินยอมจ�ำหน่ายในราคาเดียวกันส�ำหรับ
ทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ และประกันการจ�ำหน่าย
ให้หน่วยบริการทุกพื้นที่ เช่น ยา Clodipirogrel, ยา
Risperidone, ยา Sertraline, และ ยา
Erythropoietin เป็นต้น
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4

การเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนากลไก
การต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ

20

การจัดตั้งกลไกการต่อรองและจัดซื้อรวมระดับประเทศเพื่อ
น�ำไปสูก่ ารจัดหาเวชภัณฑ์ภายใต้โครงการพิเศษ ถือได้วา่ เป็น
ผลิตผลจากกระบวนการ ‘เรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนา’ ของ
สปสช. และเครือข่ายการท�ำงาน ที่ได้ร่วมจัดการเวชภัณฑ์ที่
มีปญ
ั หาในการเข้าถึง ตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อยมา การที่ สปสช.
เลือกใช้กลไกการต่อรองราคาและการจัดซื้อรวมระดับ
ประเทศในการบริหารจัดการเวชภัณฑ์จ�ำเป็นที่มีปัญหาใน
การเข้าถึงนัน้ ไม่ได้มคี วามมุง่ หมายในมิตดิ า้ นการเพิม่ อ�ำนาจ
การต่อรองในการจัดซื้อ หรือการจัดการด้านราคาให้มีความ
เหมาะสมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความมุ่งหมายในด้าน
มาตรฐานการจัดบริการ ที่ให้ประชาชนทุกสิทธิสามารถเข้า
ถึงเวชภัณฑ์เดียวกันได้ทั่วประเทศ14 เช่น การได้รับยา
คุณลักษณะเดียวกันในกลุม่ ผูป้ ว่ ยเอดส์ทตี่ อ้ งได้รบั ยาต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวิต แม้มีการย้ายสิทธิการรักษา และการปกป้อง
ประชาชนจากโรคที่ท�ำให้เกิดการล้มละลาย เช่น โรคไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้าย และยังมุ่งหมายให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของผู้ให้บริการที่สนับสนุนการเข้าถึงเวชภัณฑ์ของผู้
ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม8

การบริหารจัดการเวชภัณฑ์รวมระดับประเทศส�ำหรับโรค
เอดส์ ท�ำให้เพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเอดส์อย่างรอบด้าน
โดยมีการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ประกอบด้วย

การจัดซื้อเวชภัณฑ์รวมระดับประเทศ ในประเทศไทยมีมา
นานแล้ว เช่น การจัดซื้อวัคซีนสรางเสริมภูมิคุ้มโรค (EPI) ที่
กรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดหา ทั้งนี้ การริเริ่มพัฒนากลไกการ
ต่อรองและจัดซื้อเวชภัณฑ์รวมระดับประเทศส�ำหรับ
เวชภัณฑ์ภายใต้โครงการพิเศษ ที่ด�ำเนินการโดย สปสช. นั้น
เริ่มต้นขึ้นในปี 2549 ที่ สปสช. ได้รับการถ่ายโอนหน้าที่จาก
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นผู้ด�ำเนินการ
จัดหายาต้านไวรัส HIV ภายใต้กองทุนเอดส์ ที่รัฐบาลไทยได้
จัดตั้งขึ้น เป็นเงินจ�ำนวน 2,796.20 ล้านบาท ซึ่งปัญหาที่พบ
คือ ยาต้านไวรัสมีราคาสูงมาก งบประมาณด้านยาบานปลาย
ผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงยาได้ ส่งผลต่อการ
ควบคุมการระบาดของโรคและการลดอัตราการเสียชีวติ ของ
ผู้ป่วย8 ทั้งนี้ เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว สปสช. จึงได้ร่วมกับ
ภาคประชาสังคม ได้แก่ สมาคมผู้ป่วยโรคเอดส์ องค์การ
ระหว่างประเทศด้านเอดส์ (Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS - UNAIDS) และองค์กรเอกชน
ต่างๆ ได้ร่วมกันศึกษา วางแผน จัดมาตรการต่อรองและจัด
ซื้อเพื่อความคุ้มค่าสูงสุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลผูป้ ว่ ย และออกแบบการกระจายยาต้านไวรัส HIV อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยเอดส์สามารถเข้าถึงยาคุณภาพ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อัตราการติดเชื้อฉวย
โอกาสและเสียชีวิตน้อยลง และการควบคุมโรคในประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1 การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศและฐานข้อมูลผูปวย
(National AIDS Program: NAP) ท�ำให้เกิดการวางแผน
การรักษาและการสนับสนุนผู้ป่วยได้อย่างบูรณาการ9
2 การส่งเสริมการผลิตยาสูตรยาจีพีโอเวียร์โดยองค์การ
เภสัชกรรม เพื่อใช้เองในประเทศ ส�ำหรับผู้ป่วยเอดส์
ทัว่ ไป และการวางแผนการซือ้ ก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของยาและจัดหายาผ่านองค์การเภสัชกรรมทีก่ ระจายยา
ผ่านระบบ Vender-Managed Inventory (VMI) ถึง
หน่วยบริการโดยตรง เพื่อควบคุมคุณภาพยาที่ผู้ป่วยจะ
ได้รับ ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างสม�่ำเสมอและลดความ
เสีย่ งในผูป้ ว่ ยทีจ่ ะมีภาวะเชือ้ ดือ้ ยา ลดความเสีย่ งต่อการ
ป่วยเป็นโรคเอดส์เต็มขัน้ และเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรในผู้
ป่วยลงได้7
3 การด�ำเนินการ ‘ใช้สทิ ธิเ์ หนือสิทธิบตั ร’ ในยาผูป้ ว่ ยเอดส์
2 ชนิด ที่เป็นยาต้นแบบมีเอกสิทธิ์คุ้มครองจากสิทธิบัตร
เพื่อสามารถน�ำเข้าและผลิตยาชื่อสามัญที่มีราคาถูกลง
บริการแก่ผู้ป่วย ได้แก่ ยา Efavirenz เพื่อใช้ทดแทนยา
สูตรเริม่ ต้นทีม่ ผี ลข้างเคียง และ ยา Lopinavir/Ritonavir
เพือ่ ใช้ในกรณีผปู้ ว่ ยดือ้ ยา จากการเสนอโดย สปสช. และ
การผลักดันโดยคณะอนุกรรมการด�ำเนินการใช้สิทธิตาม
สิทธิบัตรด้านเวชภัณฑ์โดยรัฐ เพื่อให้สามารถบริการยา
แก่ผู้ป่วยในราคาที่ถูกลงอย่างมาก โดยมีผู้ป่วยเข้าถึงยา
ต้านไวรัสเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้นถึงราว 10,000 คน ในปีแรก
ของการด�ำเนินงาน จากเดิมเพียง 69 คนเท่านั้น8
4 ยกระดับการใช้ส ตู รยาตานไวรัสเอดส์รว่ มกันทัง้ 3 กองทุน
(Harmonisation) ไดแก กองทุนเอดส์ภายใต้สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และ
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลขา ราชการ เนือ่ งจากเมือ่
ผูปวยมีการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล จะไดไมมีขอ
จ�ำกัดเรือ่ งการเปลีย่ นยาเนือ่ งจากยาบางรายการของบาง
กองทุนอาจไมครอบคลุม21
21

5

บทบาทของ สปสช.
ภายใต้กลไกการต่อรองราคา
และการจัดซื้อเวชภัณฑ์รวมระดับประเทศ

สปสช. ในฐานะตัวแทนประชาชน มีบทบาทหลักในการแก้ไข
ปัญหาการเข้าถึงเวชภัณฑ์อย่างเป็นระบบ เชือ่ มโยงเครือข่าย
คณะท�ำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความ
โปร่งใสในการต่อรองราคาและจัดซือ้ รวมระดับประเทศ ดังนี้

1
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เป็นผู้ประสานงานที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน3 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย องค์กรภาคประชาสังคม หน่วย
บริการต่างๆ สมาคมแพทย์ ราชวิทยาลัย บริษัทยา เป็นต้น
เพื่อสร้างเวทีระดมสมอง ที่ด�ำเนินการในรูปแบบของคณะ
กรรมการในทุกระดับ ร่วมให้ข้อคิดเห็นและออกแบบการ
บริหารเวชภัณฑ์ที่มีปัญหาในการเข้าถึงแต่ละประเภท โดย
สปสช. มีหน้าที่ รวบรวม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอ
ต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และรายงานผลการ
ท�ำงานในแต่ละขั้นตอนแก่คณะท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำ
ไปสู่แนวนโยบาย/การหาทางออกร่วมกัน

2

บริหารจัดการกองทุนโรคและเวชภัณฑ์ตามโครงการ 2.1 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลที่เชื่อมโยงครอบคลุม
พิเศษ สปสช. มีบทบาทหลักในการสนับสนุนด้าน
ตั้งแต่ผู้ป่วย หน่วยบริการ และคลังเวชภัณฑ์29 เป็น
ทรัพยากรและข้อมูลเพือ่ การผลักดันให้เกิดการจัดบริการ
ฐานข้ อ มู ล ในการบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ อ ย่ า งมี
เวชภัณฑ์ให้แก่ผป้ ู ว่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับเครือขายการ
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการก�ำกับ ติดตามและ
ท�ำงานต่างๆ เช่น หน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์
ประเมินการใช้เวชภัณฑ์ทั้งผู้ให้และรับบริการให้เป็น
พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลศิริราช
ไปตามแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สามารถ
องค์การเภสัชกรรม กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การ
ตรวจสอบผลการด�ำเนินการทั้งในเชิงปริมาณและ
แพทย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น
คุณภาพ
เพื่อร่วมวางแผน จัดระบบควบคุมคุณภาพเวชภัณฑ์
จัดระบบคลังเวชภัณฑ์ทเี่ น้นความโปร่งใส ตรวจสอบและ 2.2 การวางแผน ก�ำกับการ และประสานงานหน่วยงาน
รายงานผลได้ในทุกขั้นตอน ดังนี้
ที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้าน ในปี 2550 – 2560
สปสช. มีบทบาทหลักในการด�ำเนินการจัดหา
เวชภัณฑ์ภายใต้โครงการพิเศษ ผ่านองค์การ
เภสัชกรรม โดยในปี 2561 เป็นต้นมา ได้มีการปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างการจัดหา โดยมอบหมายให้เครือ
ข่ายหน่วยบริการราชวิถีร่วมกับองค์การเภสัชกรรม
เป็นผู้ท�ำหน้าที่จัดหา ต่อรองราคา จัดซื้อ ส�ำรองและ
กระจายยา แทน สปสช. โดย สปสช. มีหน้าที่ในการ
ก�ำกับ ตรวจสอบ และจ่ายเงินตามก�ำหนดเป็นงวดแก่
เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี และก�ำกับ ติดตามการ
ท�ำงาน ให้ข้อแนะน�ำแก่หน่วยงานต่างๆ26
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ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนากลไก
การต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ข้อค้นพบประการส�ำคัญที่น�ำไปสู่การวางกลไกการต่อรอง
ราคาและจัดซือ้ รวมระดับประเทศ ส�ำหรับเวชภัณฑ์ทมี่ ปี ญ
ั หา
ในการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการและคณะท�ำงานที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ และระบบสารสนเทศส�ำหรับบริหารคลัง
เวชภัณฑ์21 ตามรายละเอียด ดังนี้
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6.1
พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน
ในการด�ำเนินกลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับ
ประเทศมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบและ
การประสานร่วมมือเพื่อการท�ำงานร่วมกันจากหลายภาค
ส่วน โดยมีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ/ อนุกรรมการและ
คณะท�ำงานฝ่ายต่างๆ แบ่งตามความเชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็น
ศูนย์กลางของกลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับ
ประเทศ หากเปรียบกับร่างกายของสิ่งมีชีวิต ก็ถือเป็นสมอง
และหัวใจของระบบ ที่เป็นการระดมสรรพก�ำลังและการมี
ส่วนร่วมจากจัดตั้งเป็นภาคีเครือข่ายคณะท�ำงานทุกภาค
ส่วน3 ประกอบด้วย

1

กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผู้ป่วย และผู้แทนจากภาค
ประชาสังคม

2

กลุ่มผู้ให้บริการ ในที่นี้รวมหน่วยงานภายใต้คณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข เช่น เครือข่ายหน่วย
บริการราชวิถี กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน่วย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สปสช. 13 เขต
เป็นต้น

3

กลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
สมาคมแพทย์หัวใจ สภากาชาดไทย ศูนย์พิษวิทยา
ราชวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น
25

4

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น องค์การเภสัชกรรม
สถานเสาวภา โรงงานเภสัชกรรมทหารสังกัดกระทรวง
กลาโหม กลุ่มอุตสาหกรรมยาและบริษัทยา เป็นต้น

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการจัดทำ�แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ 
และอุปกรณทางการแพทยที่จำ�เป็นตามโครงการพิเศษ

คณะทำ�งานต่อรองราคา
เวชภัณฑ์ที่จำ�เป็น
ตามโครงการพิเศษ

คณะทำ�งานติดตามประเมินผล
การจัดทำ�แผนการเวชภัณฑ์
ที่จำ�เป็นตามโครงการพิเศษ
ภาพที่ 2 โครงสร้างการท�ำงานกลไกการต่อรอง
และจัดซือ้ รวมระดับประเทศ (ปี 2561 – ปัจจุบนั )
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ผูแ้ ทนจากหน่วยงานดังกล่าวต่างมีบทบาทหลักร่วมกันในการ
ด�ำเนินการจัดการเวชภัณฑ์ภายใต้โครงการพิเศษอันได้แก่
การออกแบบ การตัดสินใจ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากมุมมองทีม่ คี วามหลากหลายครอบคลุมด้านเศรษฐศาสตร์
เวชศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอื่นๆ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น ผลการศึกษาวิจยั ในด้านประสิทธิผลการรักษา
และผลกระทบต่องบประมาณ เป็นต้น เพื่อพิจารณาด้าน
ความคุ้มค่า ความจ�ำเป็น การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเพื่ อ การวางแผนการด�ำเนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
โครงสร้างคณะกรรมการและคณะท�ำงานภายใต้กลไกการต่อ
รองและจัดซื้อรวมระดับประเทศ ประกอบด้วย3

6.1.1
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึง่ มีรฐั มนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และ
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปน
เลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ มีบทบาท
หลักที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ภายใต้
โครงการพิเศษ ไดแก การก�ำหนดรายการสิทธิประโยชน
การอนุมัติการด�ำเนินงานของ สปสช. การจัดท�ำ
งบประมาณประจ�ำปี และการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
และคณะท�ำงานทีร่ บั ผิดชอบดูแลกลไกการต่อรองราคา
และจัดซื้อเวชภัณฑ์รวมระดับประเทศ
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6.1.2
คณะอนุกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 คณะตามช่วงเวลา
ดังนี้

6.1.2.1
คณะอนุกรรมการคัดเลือกเวชภัณฑที่จ�ำเปนและมี
ปัญหาในการเขาถึงของประชาชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหนา (ปี 2552 - 2560) แต่งตั้งเมื่อวันที่
24 มีนาคม พ.ศ. 2552 มีองค์ประกอบเป็นผู้แทนจาก
หลายภาคส่วน จ�ำนวน 21 คน ได้แก่ นักวิชาการ ผูแ ทน
จากกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ผู้แทนภาคประชา
สังคมและผูป้ ว่ ย เป็นต้น ในช่วงแรกนี้ สปสช. ได้ด�ำเนิน
การจัดการดูแลระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์จ�ำเป็น
ระดับประเทศทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การคัดเลือก การ
จัดหาและการกระจายเวชภัณฑ์ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ ทัง้ นี้ ได้มกี ารจัดตัง้ คณะท�ำ
งานฝ่ายตางๆ จ�ำนวน 8 ชุด เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นนโยบาย
การเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชนสู่การปฏิบัติ ได้แก่
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1

คณะท�ำงานพัฒนาระบบบริหารยา เวชภัณฑที่
มิใชยา และวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย์

2

คณะท�ำงานพัฒนาการตรวจสอบระบบ VMI การ
เบิกจา ยยา ARV, TB, ยาบัญชี จ(2) และยาบังคับ
ใชสิทธิ

3

คณะท�ำงานประสานงานและพัฒนาระบบงาน
รวมระหวาง สปสช.และองคการเภสัชกรรม

4

คณะท�ำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการยาและเวชภัณฑ ในโครงการร่วม
ระหว่าง สปสช. และองคการเภสัชกรรม

5

คณะท�ำงานบริหารโครงการความรวมมือเพือ่ เพิม่
การเขาถึงยาขับเหล็กของผูปวยธาลัสซีเมียใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

6

คณะท�ำงานพัฒนาระบบการจัดหาและกระจาย
วัคซีนผานระบบ VMI

7

คณะท�ำงานพัฒนานโยบายแกไ ขปญ
 หายาก�ำพรา

8

คณะท�ำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายดาน
เภสัชกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

6.1.2.2
คณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ
และอุปกรณทางการแพทยท จี่ �ำเป็นตามโครงการพิเศษ
(ปี 2561 – ปัจจุบัน) แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ที่ต้องการปรับปรุงกลไกการต่อรองราคาและ
จัดซื้อเวชภัณฑ์รวมระดับประเทศ ส�ำหรับการจัดหา
เวชภัณฑ์จ�ำเป็นภายใต้โครงการพิเศษ ให้มีความ
สอดคล้องกับขอบข่ายงานที่ก�ำหนดตามพระราช
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการชุดนี้ มีองค์ประกอบเป็นผู้แทนที่มา
จากภายนอก สปสช. มากขึ้น โดยมีปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปน ประธานอนุกรรมการ และมีผแู ทนจาก
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งจากในและนอก
กระทรวงสาธารณสุข ผูแ ทนภาคประชาสังคม เครือขา ย
โรงพยาบาลรัฐ และผูแทนจากโรงพยาบาลเอกชน
ผูบริหารแผนงานที่เกี่ยวของของ สปสช. และมีฝ่าย
เลขานุการรวมจาก สปสช. ประกอบด้วย ผู้แทน
ส�ำนักงานบริหารยาและเวชภัณฑ์ (สบย.) สปสช.
ผู้แทนเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี
องคการเภสัชกรรม และกองบริหารการสาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น 36 คน โดยมีหน้าที่จัดท�ำขอเสนอรายการ
และแผนความต้องการจัดซือ้ ควบคุมและก�ำกับการต่อ
รองราคายา ก�ำกับติดตามใหมีการจัดซื้อจัดหาและ
ควบคุมคุณภาพตามแผนความตองการและสอดคลอง
กับคุณสมบัติที่ก�ำหนด รวมทั้งสนับสนุนระบบบริหาร
จัดการให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้มี
การแต่งตั้งคณะท�ำงานภายใต้คณะอนุกรรมการชุดนี้
จ�ำนวน 2 คณะ ได้แก่

1

คณะท�ำงานตอรองราคาเวชภัณฑ์ที่จ�ำเปนตาม
โครงการพิเศษ

2

คณะท�ำงานติดตามประเมินผลการจัดท�ำ
แผนการเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นตามโครงการพิเศษ
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6.2
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดกลไกการต่อรองราคา
และจัดซื้อรวมระดับประเทศ
ระบบสารสนเทศเพือ่ จัดกลไกการต่อรองราคาและจัดซือ้ รวม
ระดับประเทศ เป็นระบบธุรกรรมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ที่
เชือ่ มโยงระหว่าง สปสช. หน่วยบริการ ผู้ปว่ ย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในด้านการส�ำรองและกระจายเวชภัณฑ์ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ บันทึกข้อมูลการสัง่ ใช้เวชภัณฑ์ภายใต้กลไก
การต่อรองฯ ส�ำหรับบริหารจัดการสนับสนุนค่าบริการ ระบบ
ดังกล่าวมีขนึ้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการส�ำรองและ
กระจายเวชภัณฑ์ โดยระบบสารสนเทศนีจ้ ะสามารถประมวล
ผลและรายงานผลการใช้เวชภัณฑ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน
การรักษาของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั เวชภัณฑ์รายการนัน้ ๆ ได้เป็นราย
บุคคล27 ซึ่งข้อมูลที่บันทึกในระบบนี้สามารถน�ำมาใช้ในการ
จัดการคลังส�ำรองและการกระจายเวชภัณฑ์ โดยผูป้ ฏิบตั งิ าน
สามารถจัดท�ำสรุปสถานการณ์การใช้รายการเวชภัณฑ์
ประเภทต่างๆ เพื่อการตรวจสอบและการรายงานผลแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงในการวางแผนในการจัดซือ้ ได้อกี ด้วย28 ระบบดังกล่าว
ประกอบด้วย 2 ระบบฐานข้อมูล ได้แก่
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6.2.1
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเวชภัณฑ์ภายใต้
โครงการพิเศษ เป็นระบบบันทึกข้อมูลที่ออกแบบตาม
ประเภทของเวชภัณฑ์ภายใต้โครงการพิเศษที่มีความ
แตกต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์และขั้นตอนการใช้งาน
ตามลักษณะจ�ำเพาะของเวชภัณฑ์แต่ละประเภท ข้อมูล
ที่หน่วยบริการต้องบันทึกจะประกอบด้วยเอกสารที่
เกีย่ วกับภาวะโรคของผูป้ ว่ ยในแต่ละราย พร้อมจ�ำนวน
และประเภทของเวชภัณฑ์ที่สั่งใช้ในแต่ละรอบการสั่ง
ตลอดจนเอกสาร/รายละเอียดการขออนุมัติสั่งใช้
เวชภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศนี้แบ่ง
ออกเป็น 3 ระบบหลัก ได้แก่

6.2.1.3
ระบบ Vender-Managed Inventory (VMI) เป็นระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาโดยองค์การเภสัชกรรมร่วมกับ
สปสช. เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์จ�ำเป็นภายใต้
โครงการพิเศษที่มีการชดเชยเป็นยา ส�ำหรับการเบิก
จ่ายเวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมและบริษัทกระจาย
สินค้าเป็นผู้จัดเก็บ3 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี
ได้แก่
1

6.2.1.1
ระบบ Disease Management Information System
(DMIS)17 เป็นระบบบันทึกข้อมูลส�ำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรค
เรือ้ รังประเภทต่างๆ ทีเ่ ข้ารับเวชภัณฑ์และบริการอย่าง
ต่อเนื่อง ระบบนี้มีการจัดระบบย่อยแบ่งตามประเภท
ของโรค เช่น ระบบ National AIDS Program (NAP) 29
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยเอดส์ ระบบ DMIS-Tuberculosis (TB)30
ส�ำหรับผู้ป่วยวัณโรค และระบบ DMIS-Continuous
Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)31 ส�ำหรับ
กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีเ่ ข้ารับบริการ
ล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง โดย สปสช. เป็นผู้
พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลดังกล่าว

6.2.1.2
ระบบบัญชีแยกตามประเภทของเวชภัณฑ์ เป็นระบบ
บันทึกข้อมูลเพื่อขออนุมัติสั่งใช้เวชภัณฑ์เฉพาะ ซึ่งใน
การสัง่ ใช้แต่ละครัง้ หน่วยบริการด�ำเนินการขออนุมตั สิ งั่
ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญที่ก�ำหนด เพื่อให้ สปสช. เป็นผู้อนุมัติ
ได้แก่ ระบบการเบิกจ่ายยาบัญชี จ(2) เฉพาะรายการ
ที่ก�ำหนด ระบบเบิกจ่ายยาก�ำพร้าและยาต้านพิษ และ
ระบบเบิกจ่ายขดลวดค�้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี
(Stent) โดย สปสช. เป็นผู้พัฒนาและดูแลระบบฐาน
ข้อมูลนี26้

2

กรณีเบิกชดเชยเวชภัณฑ์ตามปริมาณการใช้และ
ความต้องการของหน่วยบริการ ที่หน่วยบริการ
ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเวชภัณฑ์จากสปสช. ผ่าน
ระบบ DMIS ส�ำหรับกลุ่มเวชภัณฑ์เฉพาะโรค
เอดส์ วัณโรคและโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
และ/หรือ จากระบบบัญชียา จ(2) เฉพาะรายการ
ที่ก�ำหนด ยาก�ำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและเซรุ่มแก้
พิษงู ขดลวดค�้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี
(Stent) เป็นต้น7
กรณีสั่งใช้วัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและถุงยางอนามัย
ส�ำหรับผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น30

ระบบ VMI จะก�ำหนดเพดานขั้นสูง-ต�่ำของปริมาณ
เวชภัณฑ์ทเี่ หมาะสมในการส�ำรองทีห่ น่วยบริการแต่ละ
แห่ง เพื่อไม่ให้เกิดการส�ำรองเวชภัณฑ์ค้างสต็อกมาก
เกินพอดี หรือ ส�ำรองไม่เพียงพอกับปริมาณความ
ต้องการ ทั้งนี้ ในการอนุมัติเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ หน่วย
บริการจะต้องบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบตามข้อก�ำหนด
เพือ่ ขออนุมตั สิ งั่ ใช้เวชภัณฑ์ให้แก่ผปู้ ว่ ยจาก สปสช. เมือ่
ได้รับอนุมัติแล้วจึงจะสามารถบริการเวชภัณฑ์แก่กลุ่ม
ผูป้ ว่ ย/ กลุม่ เป้าหมายได้ เมือ่ ได้รบั อนุมตั สิ งั่ ใช้เวชภัณฑ์
ระบบฯ จะมีการบันทึกข้อมูลเพือ่ เตรียมการส่งยอดการ
เบิกจ่ายไปยังคลังยาขององค์การเภสัชกรรม (เดือนละ
2 ครั้ง) ในรูปแบบของใบสั่งซื้อ เพื่อจัดเตรียมการกระ
จายเวชภัณฑ์ตามปริมาณที่ได้รับอนุมัติ ส่งถึงคลัง
เวชภัณฑ์ของหน่วยบริการโดยตรง17 และระบบสรุป
ยอดจัดซือ้ ต่อเดือนแยกตามรายหน่วยบริการต่อไป ราย
ละเอียด ดังภาพที่ 3
31

กระบวนการจัดหายา
กระบวนการเบิกชดเชย

คณะอนุกรรมการ
จัดหายาฯ
จัดทำ�
และกำ�กับแผน

NHSO

• ส่งมอบแผนความต้องการยา
• โอนงบประมาณจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ฯ ตามแผนส่งมอบยา
• แผนการส่งมอบและรายงานผลการจัดซื้อ

NAP (AIDS), TB,CAPD, EPO

หน่วย
บริการ

ส่งมอบแผน
ความต้องการยา

NHSO

DMIS

เครือข่ายหน่วยบริการ :
กระทรวง / กรมการแพทย์ /
โรงพยาบาลราชวิถี

จำ�นวนยาที่ขอเบิก /
ปริมาณคงเหลือที่หน่วยบริการ

GPO/Suppliers

NHSO

โปรแกรมระบบบัญชี

ยาบัญชี, จ(2), Antidote, Stent

VMI

• แผนการจัดหา
• จัดซื้อ/ตรวจรับ
ควบคุมคลัง

จำ�นวนยาฯ ที่ขอเบิก

VMI Stock

GPO

วัคซีน, ถุงยางอนามัย

จำ�นวนยาที่ขอเบิก /
ปริมาณคงเหลือที่หน่วยบริการ

ยา/เวชภัณฑ์

หน่วย
บริการ
ภาพที่ 3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเวชภัณฑ์ภายใต้โครงการพิเศษ
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6.2.2
ระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการบริการ
ทางการแพทย์ หรือ ระบบ e-claim (https://eclaim.
nhso.go.th/webComponent/) ส�ำหรับกลุ่ม
เวชภัณฑ์ที่มีการชดเชยเป็นเงิน ระบบดังกล่าวนี้ เป็น
ฐานข้อมูลกลางเพือ่ บันทึกข้อมูลการให้บริการทางการ
แพทย์ของหน่วยบริการ ส�ำหรับหน่วยบริการเพื่อขอ
อนุมัติสนับสนุน/ชดเชยเป็นเงินค่าใช้จ่ายส�ำหรับการ
บริการเวชภัณฑ์จาก สปสช. ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก�ำหนด17

33

7

กระบวนการภายใต้กลไกการต่อรองราคา
และจัดซื้อรวมระดับประเทศ
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กระบวนการภายใต้กลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
หลัก ได้แก่ กระบวนการคัดเลือก กระบวนการจัดหา การส�ำรองและกระจายเวชภัณฑ์ รายละเอียด
ดังภาพต่อไปนี้
การคัดเลือก [ด�ำเนินการร่วมกันโดย คณะอนุกรรมการฯ คณะท�ำงานคัดเลือกฯ และ สปสช.]
1. การเปิดรับข้อเสนอแนะด้านเวชภัณฑ์ที่มีปัญหาในการเข้าถึงและจ�ำเปนตองมีการบริหาร
จัดการที่ส่วนกลางจากผู้เชี่ยวชาญ จากภาคประชาสังคมและกลุ่มผู้ป่วย
2. การจัดล�ำดับความส�ำคัญ เลือกประเภทเวชภัณฑ์เพือ่ ด�ำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย ประสิทธิผล และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบเชิงนโยบาย เพื่อการ
พิจารณากลั่นกรองตามล�ำดับชั้น
3. ก�ำหนดและเสนอรายการยาตอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเพื่อเขาสู่
กระบวนการกลไกการต่อรองและจัดซื้อรวมระดับประเทศ

การจัดหา [ด�ำเนินการร่วมกันโดย เครือขายฯ ราชวิถี องค์การเภสัชกรรม คณะอนุกรรมการฯ
คณะท�ำงานก�ำกับ ติดตามการจัดหาฯ และ สปสช.]
1. การต่อรองราคารวม ประกอบด้วย การวางแผนความต้องการจัดซื้อเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ การจัดท�ำคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ การจัดหา  การตอรองราคารวม
การก�ำหนดราคา ที่จะจัดซื้อและการประกันคุณภาพเวชภัณฑ์
2. การจัดซือ้ รวม ประกอบด้วย การจัดซือ้ จัดหาตามระเบียบขอ บังคับทีเ่ กีย่ วขอ ง การจัดสรร
งบประมาณ ให เครือข่ายฯ ราชวิถตี ามงวด เพือ่ ช�ำระแก่องค์การเภสัชกรรมตามงวดสัญญา

การส�ำรองและกระจาย [ด�ำเนินการร่วมกันโดย เครือขายฯ ราชวิถี องค์การเภสัชกรรม คณะ
อนุกรรมการคณะท�ำงานก�ำกับ ติดตามการจัดหาฯ และ สปสช.]
1. การจัดสงเวชภัณฑ์เขาคลัง โดยมีการตรวจรับ พร้อมก�ำกับควบคุมคุณภาพตามคุณสมบัติ
ที่ก�ำหนด
2. การเติมยาส�ำรองผ่านระบบ VMI (ระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน) ก�ำกับติดตามการกระจาย
เวชภัณฑ์ใหหน่วยบริการตามเกณฑ์การจ่ายชดเชย ติดตามขอมูลการใช้และจัดท�ำ
รายงานการใชจายงบประมาณและการรับ-จ่ายเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลการจัดหาและ
บริหารคลัง มูลค่าประหยัด การเขาถึงเวชภัณฑ์ (จ�ำนวนผูป้ ว ยทีไ่ ดรบั เวชภัณฑ์) และข้อมูล
การกระจายเวชภัณฑ์
ภาพที่ 4 กระบวนการภายใต้กลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ
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7.1
การคัดเลือก
การคัดเลือกเวชภัณฑ์ เป็นกระบวนการเริ่มต้นของกลไกการ
ต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ ส�ำหรับเวชภัณฑ์
จ�ำเป็นทีม่ ปี ญ
ั หาในการเข้าถึง เพือ่ เข้าสูก่ ารบริหารจัดการใน
ลักษณะโครงการพิเศษภายใต้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กระบวนการนี้เริ่มต้นจากการรับข้อเสนอ
และข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อน�ำไปสู่การคัดเลือก
เวชภัณฑ์จ�ำเป็นที่มีปัญหาในการเข้าถึง (เป็นเวชภัณฑ์ที่ต้อง
ได้รับบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ)32 โดยจะมีการศึกษาถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องผูกพันระยะยาว และต้องผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองโดยคณะท�ำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามล�ำดับ3 ดังนี้
1

2
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การเปิดรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น สภาพปัญหา
ด้านการเข้าถึงเวชภัณฑ์จ�ำเป็นจากผู้ป่วย ภาค
ประชาชน และกลุ่มผู้ให้บริการต่างๆ เช่น ผู้
เชีย่ วชาญ แพทย์เฉพาะทาง สมาคมแพทย์ฯ ราช
วิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อน�ำไป
สู่การคัดเลือกเวชภัณฑ์จ�ำเป็นที่มีปัญหาในการ
เข้าถึง (เป็นเวชภัณฑ์ทตี่ อ้ งได้รบั บรรจุในบัญชียา
หลักแห่งชาติ) โดยจะมีการรวบรวมประเด็นข้อ
เสนอแนะด้านเวชภัณฑ์ที่มีปัญหาในการเข้าถึง
เข้าสู่กระบวนการจัดล�ำดับความส�ำคัญ/จ�ำเป็น
เร่งด่วน เพือ่ น�ำเข้าสูก่ ารพิจารณาศึกษาอย่างรอบ
ด้าน12
การศึกษาความปลอดภัย ประสิทธิผล ความคุ้ม
ค่าทางเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบเชิงนโยบาย
โดยที ม นั ก วิ ช าการและผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า น
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ทีร่ ว่ มก�ำหนดแผนการ
และแนวทางการจัดซื้อ และการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลเพือ่ การส�ำรองและกระจายเวชภัณฑ์ที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน33

3

คณะท�ำงานจะด�ำเนินงานและตัดสินใจบนฐาน
ของข้อมูลเชิงประจักษ์ หลักฐานทางวิชาการ โดย
จะต้องใช้ข้อมูลด้านประสิทธิผล คุณภาพ ความ
ปลอดภัย และราคาร่วมกันในการตัดสินใจเสมอ
อย่างไรก็ดี การคัดเลือกจะไม่พิจารณาจากราคา
ที่ถูกเป็นหลัก แต่จะพิจารณาจากประสิทธิผล
ความปลอดภัยและความจ�ำเป็นในการปกป้อง
ประชาชน/ผู้ป่วยจากโรคที่ท�ำให้ล้มละลายเป็น
ส�ำคัญ34

4

การน�ำผลการศึกษาที่ได้รับเข้าพิจารณาในคณะ
อนุกรรมการสิทธิประโยชน์ของ สปสช.

5

การน�ำเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการการเงิน
การคลัง ดูภาระค่าใช้จ่าย ผลกระทบทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

6

การน�ำเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการประสาน
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วม
พิจารณากลั่นกรอง

7

การน�ำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

8

การน�ำเสนอคณะกรรมการหลักประกันฯ ซึ่งมี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
ด�ำเนินการพิจารณาอนุมัติการจัดหาภายใต้
โครงการพิเศษ

7.2
กระบวนการจัดหาเวชภัณฑ์ภายใต้
โครงการพิเศษ
กระบวนการวางแผนจัดหาเวชภัณฑ์ (ในหนึ่งรอบวงจรจะใช้
เวลาประมาณ 18 เดือน)3 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย
ประกอบด้วย (1) การวางแผนความต้องการจัดซื้อ (2) การ
จัดท�ำคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ (3) การต่อรองราคาและ
จัดซื้อรวม และ (4) การส�ำรองและกระจายยา รายละเอียด
ในกรณีของเวชภัณฑ์จ�ำเป็นทีจ่ ดั หาภายใต้โครงการพิเศษเดิม ดังที่จะกล่าวรายประเด็นต่อไป
ที่มีการจัดหาต่อเนื่อง คณะท�ำงานจะมีการรายงานผลการ
จัดหาจัดซือ้ เวชภัณฑ์ภายใต้โครงการพิเศษตามรายโครงการ
ต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อขออนุมัติจัดหาจัดซื้อภายใต้โครงการพิเศษ โดย
หากพบว่าเวชภัณฑ์รายการใด มีคุณสมบัติครบ 3 ประการ3
ได้แก่ (1) มีผู้จ�ำหน่ายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
เป็นการเฉพาะสามารถบริการเวชภัณฑ์เองได้ (2) มีการ
แข่งขันด้านราคาในระบบตลาดมากขึ้น หรือมีผู้จ�ำหน่าย
มากกว่า 3 รายขึ้นไป และ (3) สามารถด�ำเนินการต่อรอง
ราคาระดับประเทศ โดยผู้จ�ำหน่ายยินยอมจ�ำหน่ายในราคา
เดียวกันส�ำหรับทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ และประกันการ
จ�ำหน่ายให้หน่วยบริการทุกพืน้ ทีไ่ ด้แล้วนัน้ เวชภัณฑ์รายการ
ดังกล่าวจะถูกน�ำออกจากโครงการพิเศษและจัดอยู่ในกลุ่ม
เวชภัณฑ์ที่มีการชดเชยเป็นเงินที่จะมีการก�ำหนดเพดานการ
เบิกจ่าย โดย สปสช. จะประกาศแนวทางการบริหารจัดการ
พร้อมรายการเวชภัณฑ์ที่ปรับปรุงล่าสุดเป็นประจ�ำตาม
ปีงบประมาณแก่หน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ
ไป
เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดหาเวชภัณฑ์แล้ว เวชภัณฑ์ใหม่รายการ
ดังกล่าวจะเข้าสู่กลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับ
ประเทศ ตามกระบวนการจัดหาเวชภัณฑ์ภายใต้โครงการ
พิเศษที่จะกล่าวในล�ำดับถัดไป
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วางแผนจัดซื้อยา

ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.

จัดส่งแผนความต้องการ
จัดซื้อไปยัง รพ.ราชวิถี

พ.ค.
มิ.ย.

คณะทำ�งาน
พิจารณารับราคา/
ส่งกลับต่อรองราคาใหม่

ก.ค.
ส.ค.

กำ�หนด Spec ยา
กับผู้เชี่ยวชาญ

GPO ผลิต/สืบราคา
จากผู้ขาย E-Auction
และเสนอราคา 
มายัง สปสช.

รมว.สธ.
อนุมัติหลักการ
ให้จัดซื้อยา

ก.ย.
ต.ค.
ขออนุมัติจัดซื้อทำ�สัญญา ซื้อขาย
ตามระเบียบพัสดุ 15 วัน
ตรวจรับยาตามงวด ภายใน 15 วัน
เบิกจ่ายงบประมาณภายใน 15 วัน
นับจากวันตรวจรับเสร็จ
รับของเข้าคลัง VMI
ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การเภสัชกรรม
เบิกจ่ายยา ให้แก่โรงพยาบาล
โดยระบบ VMI
ตรวจคลัง
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการต่อรองราคาและ
จัดซื้อรวมระดับประเทศ โดยเครือข่าย
รพ. ราชวิถี (ปี 2561-ปัจจุบัน)

7.2.1
การวางแผนความต้องการจัดซื้อ
(เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน)

2

คณะท�ำงานจัดท�ำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑจ�ำเป็น
ตามโครงการพิเศษ มี ส�ำนักงานบริหารยาและเวชภัณฑ์
(สบย.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับ เครือข่ายหน่วย
บริการโรงพยาบาลราชวิถี องคก ารเภสัชกรรม และกอง
บริหารการสาธารณสุข เป็นผูร้ ับผิดชอบหลักในการจัด
ท�ำแผนความต้องการส�ำหรับเวชภัณฑ์ภายใต้โครงการ
พิเศษ ตามขั้นตอนดังนี้
1

คณะท�ำงานฯ เตรียมจัดท�ำแผนความต้องการ
เวชภัณฑ์ประจ�ำปีงบประมาณ เพื่อส่งต่อให้แก่
เครือข่ายหน่วยบริการราชวิถีในฐานะแกนกลาง
การจัดหายา โดยจะค�ำนวณปริมาณเวชภัณฑที่
ตองจัดซื้อใหแก่ผูปวยตามจ�ำนวนสิทธิการรักษา
ภายใต้โครงการพิเศษแต่ละโครงการ พร้อมร่าง
แผนการจัดหาเวชภัณฑ์จ�ำเป็นฯ ซึง่ การประมาณ
การจะค�ำนวณปริมาณไวส�ำหรับใชในระยะเวลา
13 เดือน (เหลื่อมปงบประมาณ 1 เดือน ไวเผื่อ
เวลาในการจัดซือ้ จัดหารอบปง บประมาณถัดไป)
ทั้งนี้ เวชภัณฑที่มีความจ�ำเป็นตองใชทันที หรือ
ต้องใชอ ย่างตอเนือ่ ง เชน วัคซีน และยาตานไวรัส
เอดส จะมีการท�ำแผนจัดซื้อเผื่อส�ำหรับการใช
15 - 18 เดือน19 เพื่อปองกันปัญหาขาดแคลน
ชั่วคราวในชวงรอยตอการจัดซื้อจัดหา
เวชภัณฑในปงบประมาณถัดไป13

ในการประมาณด้านงบประมาณจะใชราคากลาง
ทีค่ ณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหง ชาติก�ำหนด
หรือราคาเวชภัณฑที่ผานการตอรองราคา35 (ยา
ทีม่ ผี จู �ำหนายรายเดียว) หรือราคายา ทีเ่ คยจัดซือ้
เมื่อปก่อนหนา คูณกับปริมาณที่ไดจากการ
ประมาณการการใชจริง3 ดังนี้
การประมาณการ

สูตรการประมาณการ

ยาใหม่ที่เข้า
ชุดสิทธิประโยชน์

อุบัติการณ์การเกิดโรคหรือ
ความชุกของโรค x ราคายา

ยาเดิม

ข้อมูลการเบิกยาผ่านระบบ
VMI x ราคายา

3

เมื่อจัดท�ำแผนการจัดซื้อประจ�ำปีเสร็จสิ้น คณะ
ท�ำงานฯ จะสงแผนการจัดซือ้ ไปยังคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติเพื่อรวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

4

เมือ่ ไดร บั การอนุมตั งิ บประมาณจากคณะรัฐมนตรี
แลว คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง ชาติ
จึงจะจัดสรรงบประมาณทีไ่ ดใหกบั คณะท�ำงานฯ
เพือ่ ท�ำการปรับแผนการจัดซือ้ ใหส อดคลอ งกับ
งบประมาณทีไ่ ดรบั 7

5

เมื่อปรับแผนแล้วเสร็จ คณะท�ำงานฯ จะเผย
แพร่/ประกาศแผนดังกล่าวในเว็บไซต์ที่ก�ำหนด
พร้อมจัดส่งแผนการจัดซื้อให้แก่เครือข่ายหน่วย
บริการราชวิถีเพื่อจัดท�ำคุณลักษณะเฉพาะของ
เวชภัณฑ์ (Medical Product Specification)
ในขั้นตอนต่อไป ภายในเดือนเมษายน
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7.2.2
การจัดทำ�คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์
(เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน)
เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถีมีบทบาทหลักในการ
ประสานงานการแต่งตัง้ คณะท�ำงานจัดท�ำหลักเกณฑฯ
เพื่อจัดท�ำหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการจัดซื้อเวชภัณฑ์และ
จัดท�ำคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ (Medicine
Specification) เพือ่ ใช้เปน ขอ มูลพืน้ ฐานการจัดซือ้ เวช
ภัณฑ์จ�ำเปน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 18 สิงหาคม
2560 ที่เห็นชอบให้จัดตั้งเครือข่ายหน่วยบริการโรง
พยาบาลราชวิถี เพื่อรับผิดชอบการจัดหาเวชภัณฑ์
จ�ำเป็นตามโครงการพิเศษ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม31
ทัง้ นี้ การจัดท�ำคุณลักษณะเฉพาะมี 2 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้
1
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จัดตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำหลักเกณฑฯ3 ประกอบ
ด้วย แพทยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ อาทิ ด้าน
ภูมคิ มุ้ กัน ด้านโลหิตวิทยา กุมารแพทย์ และอืน่ ๆ
และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา ผู้แทนเภสัชกร โรง
พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์การ
เภสัชกรรม ผูแ้ ทนหน่วยบริการต่างๆ เป็นต้น เพือ่
ร่วมกันก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม
และไดผลิตภัณฑยาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ของแพทยผูใหการรักษา โดยจะอางอิงจาก
แนวทางการก�ำกับการใชยาในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ และแนวทางการรักษาโรคของทั้งไทยและ
ต า งประเทศ หรื อ finished product
specification และการตรวจสอบตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไวในต�ำรายา (pharmacopoeia) และ
มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในเภสัชต�ำรับ เช่น
United States Pharmacopeia, British
Pharmacopoeia และ European
Pharmacopoeia เปนตน

2

เมื่อคณะท�ำงานพิจารณาจัดท�ำคุณสมบัติ
เวชภัณฑ์เสร็จสิ้น เครือข่ายหน่วยบริการราชวิถี
จะด�ำเนินการตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง3 ดังนี้
1 แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรจากเครือข่าย
หน่วยบริการราชวิถี ร่วมด�ำเนินการตรวจสอบ
และประกันคุณภาพยา โดยมีการตั้งเงื่อนไขการ
จัดซื้อเพื่อให้มีการรับรองคุณภาพยาที่จัดซื้อร่วม
และการติดตามประเมินคุณภาพยาหลังการจัดซือ้
โดยมีข้อก�ำหนดมาตรฐานเวชภัณฑ์ ให้ต้องผ่าน
การตรวจรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก
รุ่นผลิต
2 มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผูจ้ ดั หาและ
จัดซื้อ โดยส่งมอบแผนความต้องการจัดซื้อ
คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ พร้อมชื่อบริษัท
ยาตามประเภทของเวชภัณฑ์ ให้แก่องค์การ
เภสัชกรรมเพื่อด�ำเนินการคนหา คัดเลือก และ
ติดต่อบริษัทยา/ผูจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เข้ามา
ประกวดราคาต่อไป

2

เจรจาต่อรองราคาเวชภัณฑ์กบั บริษทั ผูผ ลิตหรือผูจ ดั
จ�ำหนาย โดยใช้เพดานราคายาอ้างอิง ตามราคากลาง
ที่ประกาศนโยบายคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ โดยมีเงื่อนไขว่า หากรายการยานั้นมีราคา
ซื้อล่าสุดถูกกว่าราคาตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ไม่เกินร้อยละ 15 ให้ใช้ราคา
กลางตามประกาศฯ หรือ หากราคาทีเ่ คยซือ้ ครัง้ หลัง
สุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณต�่ำกว่าราคา
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
เกินร้อยละ 15 ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อหลังสุด7

3

รายงานความกาวหนาในการจัดหายาและมูลคาที่
ประหยัดไดจ ากการจัดซือ้ จัดหาในการประชุม คณะ
อนุกรรมการจัดท�ำแผนการจัดซือ้ ยาฯ ทุกเดือน และ
น�ำราคาดังกลา วมาเสนอต่อคณะท�ำงานตอ รองราคา
ยาฯ จากนั้น คณะท�ำงานตอรองราคายาฯ พิจารณา
ความเหมาะสมของราคา หากเห็นชอบ มอบ
ใหองคการเภสัชกรรม เสนอราคาแกเครือขายฯ
ราชวิถีเพื่อด�ำเนินการจัดซื้อตอไป

4

เมือ่ สามารถคัดเลือกบริษทั จัดจ�ำหนายทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม องคการเภสัชกรรมจะน�ำเสนอผลการคัด
เลือกและราคาต่อรองให้กบั คณะอนุกรรมการจัดท�ำ
แผนการจัดซื้อฯ และหนวยงานบริหารของแตละ
กองทุนภายใต้ สปสช. เพื่อพิจารณาขออนุมัติซื้อ
เวชภัณฑ์ตามราคาที่ไดตกลงกับบริษัทยา เพื่อท�ำ
สัญญาซือ้ ขายระหวางองค์การเภสัชกรรม เครือข่าย
หน่วยบริการราชวิถีและบริษัทยาที่ได้รับการคัด
เลือก ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดซื้อ เครือข่ายหน่วย
บริการราชวิถีตรวจรับและตรวจสอบยาตาม
คุณสมบัตหิ รือทีร่ ะบุไว้ในสัญญาซือ้ ขาย อนึง่ การท�ำ
สัญญาซื้อขายจะมีทั้งรายการเวชภัณฑ์ที่ท�ำสัญญา
กับผู้ค้าเพียงรายเดียวและมากกว่าหนึ่งราย โดยใน
กรณีท�ำสัญญากับผูค้ า้ มากกว่าหนึง่ ราย จะท�ำสัญญา
ในลักษณะ 60:40 ซึ่งเป็นการท�ำสัญญาจัดซื้อกับผู้
ค้าที่ชนะการประกวดราคา ในสัดส่วนร้อยละ 60
ของวงเงินการจัดซื้อและท�ำสัญญากับผู้ค้ารายอื่นๆ
รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินการจัดซือ้ นัน้ 37
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7.2.3
การจัดหา ต่อรองราคาและ
จัดซื้อเวชภัณฑ์รวมระดับประเทศ
(เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม)
คณะท�ำงานจัดซื้อเวชภัณฑโดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้
องคการเภสัชกรรม จะด�ำเนินการจัดหายาตาม
คุณลักษณะทีก่ �ำหนด โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลการจัด
ซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ ก�ำหนดให้เปิดเผยข้อมูลการจัด
ซื้อในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(Electronic Government Procurement – e-GP)
ตั้งแต่การประกาศเชิญชวนบริษัทยายื่นเสนอซอง
ประกวดราคา การพิจารณาข้อเสนอ การประกาศผลผู้
ชนะ การประกาศราคาที่ได้รับคัดเลือก การท�ำสัญญา
และการบริหารสัญญา ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมจะด�ำเนินการ ดังนี้
1

ติดต่อประสานให้บริษัทยา ยื่นเสนอข้อมูลทาง
เทคนิคมายังองค์การเภสัชกรรม ซึ่งข้อมูลดัง
กล่าวประกอบด้วย ก�ำลังการผลิต การกระจาย
และใบเสนอราคาให้แก่องคการเภสัชกรรม ที่จะ
ใช้ในการพิจารณาและการเจรจาต่อรองราคารวม
ซึ่ ง จะพิ จ าณาคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ เ สนอราคา
พิจารณาผลิตภัณฑ์วา่ มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะถูกต้อง
ตามทีป่ ระกาศหรือไม่ และก�ำหนดเกณฑ์ สัดส่วน
ในการประเมิน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ราคา
และการประเมินประสิทธิภาพต่อราคา36

กล่องข้อความที่ 2
การประกันคุณภาพเวชภัณฑ์ภายใต้กลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ21

การประกันคุณภาพเวชภัณฑ์เป็นเรื่องที่สำ�คัญและท้าทายต่อการบริหารจัดการภายใต้กลไก
การต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศอย่างมาก เนื่องจากเวชภัณฑ์ที่จัดหาได้จะสั่งจ่าย
ให้แก่ประชาชนหรือผู้ป่วยทั่วประเทศ ดังเช่น การประกันคุณภาพเวชภัณฑ์ก่อนการจัดซื้อโดย
เฉพาะรายการเวชภัณฑ์ที่จัดหาโดยการบังคับใช้สิทธิบัตรของประเทศไทย ถึงแม้วิธีดังกล่าว
จะส่งผลต่อราคาเวชภัณฑ์ที่ลดลงมาก แต่จะทำ�อย่างไรให้แพทย์เกิดความเชื่อมั่นในการสั่งใช้
เวชภัณฑ์จากกลไกการต่อรองและจัดซื้อรวมระดับประเทศ
ด้วยเหตุนี้ สปสช. จึงได้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมออกแบบประกันคุณภาพเพิ่มเติม โดยจัด
ให้มีการยืนยันผลวิเคราะห์คุณภาพเวชภัณฑ์อีกครั้งโดย Third Party Lab ตัวอย่างเช่น กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ส่วนเวชภัณฑ์กลุ่มใดที่ไม่สามารถหาหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ใน
ประเทศ เช่น ยามะเร็งบางชนิด องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งเวชภัณฑ์ไปตรวจ ณ ห้องตรวจ
วิเคราะห์ในต่างประเทศ สำ�หรับวัคซีนที่นำ�เข้าเพื่อใช้ในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ก็จัด
ให้มีการทำ� Lot Released โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกครั้ง เวชภัณฑ์เหล่านี้ที่ผ่านการ
ตรวจวิเคราะห์ยืนยันคุณภาพแล้วเท่านั้น จึงจะมีการเสนอราคาเพื่อจัดซื้อในระบบหลักประกัน
สุขภาพได้
การประกันคุณภาพในระดับประเทศนี้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพยาที่จัดหาและ
ประหยัดงบประมาณในการส่งตรวจวิเคราะห์เวชภัณฑ์ของหน่วยบริการด้วย ส่วนกรณีการ
ติดตามปัญหาคุณภาพยาหลังการจัดหานั้น มีระบบการเฝ้าระวังและรายงานปัญหาคุณภาพยา
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันสถานการณ์ โดยในบางกรณีจะได้มีการประสานงานแจ้งองค์การอนามัย
โลกเพื่อติดตามปัญหาในระดับโลกด้วย7
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7.3
การสำ�รองและกระจายยา
หลักการจัดเก็บและส�ำรองยา คือ การรักษาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของเวชภัณฑ์ โดยมีการตรวจสอบความคงตัว
ของเวชภัณฑ์38 การหมุนเวียนจัดการเวชภัณฑ์ทหี่ มดอายุเพือ่
ก�ำจัดและน�ำยาใหม่เข้าสูร่ ะบบ30 และ/หรือ การจัดการส�ำรอง
ปริมาณให้เพียงพอต่อการสั่งใช้ ตลอดจนการควบคุม
กระบวนการสัง่ ใช้โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ นี้ ขัน้ ตอนการจัดเก็บจะ
มีขนึ้ หลังการท�ำสัญญาซือ้ ขายระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับ
บริษัทผู้ผลิตยาแล้วเสร็จ บริษัทผู้ผลิตหรือน�ำเข้าจะจัดส่ง
เวชภัณฑ์ไปยังคลังสินค้าองค์การเภสัชกรรม/คลังสินค้าของ
บริษัทยา ก่อนจะน�ำส่งถึงหน่วยบริการที่เป็นโรงพยาบาลแม่
ข่ายและแหล่งส�ำรองยาต่างๆ
องค์การเภสัชกรรมจะรับสินค้าเข้าระบบ VMI โดยก�ำหนดให้
มีการส�ำรองสูงสุดในคลังเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการแต่ละแห่ง
ได้ไม่เกิน 3 เดือน อนึง่ การส�ำรองเวชภัณฑ์ภายใต้ระบบ VMI
จะจัดแบ่งตามประเภทของเวชภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมเพื่อ
เตรียมกระจายสู่หน่วยบริการโดยตรง เพื่อลดขั้นตอนการ
ท�ำงาน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทของเวชภัณฑ์3 ดังนี้
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7.3.1
ยาบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีย่อย จ(2) เฉพาะ
รายการ13 ยาบัญชี จ(2) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่กลไกการ
ต่อรองราคาและจัดซื้อรวม ภายใต้ สปสช. ครอบคลุม
รายการยาทีผ่ า่ นมาตรการทีร่ ฐั ใช้สทิ ธิเ์ หนือสิทธิบตั รยา
(Complusory Licensing) เช่น ยา Efavirenz ยา
Clopidogrel ยา Lopinavir/Ritonavir ยา Letrozole
ยา Erlotinib และ ยา Imatinib เป็นต้น21 เป็นยาที่มี
ความจ�ำเปนต่อโรคเฉพาะ ไม่มียาอื่นใช้ทดแทนได้ มี
ราคาสูงมาก ต้องจัดให้มีในระบบบริการสุขภาพเพื่อ
การบ�ำบัดรักษาผู้ป่วย

อนึ่ง การสั่งใช้ยาประเภทนี้มีผลกระทบตอภาระงบ
ประมาณของหน่วยบริการและต่องบประมาณของ
ประเทศ รวมถึงมีความจ�ำเปนตองควบคุมการใชใหมี
ความเหมาะสม จึงต้องมีการบริหารจัดการระดับ
ประเทศ พร้อมจัดให้มีระบบตรวจสอบและอนุมัติการ
เบิกจายยาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนการรักษา (Preauthorization กรณีไม่ฉุกเฉิน) และ หลังการรักษา
(Post-authorization ในกรณีฉุกเฉิน)7 ตลอดจนการ
ติดตามการกระจายยาไปยังหนวยบริการทีก่ �ำหนด ทัง้ นี้
ก็เพื่อให้การสั่งใช้ยาโดยผู้ให้บริการและการใช้ยาโดย
ผู้รับบริการเป็นไปตามหลักการของการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (Rational Use of Drugs)
โดยทั่วไปการส�ำรองยาบัญชี จ(2) จะแบ่งตามรูปแบบ
ข้อตกลงในการจัดซื้อ โดยจะมีการเก็บส�ำรองไว้ที่
องค์การเภสัชกรรม (มี 6 รายการยา ซึ่งรวม ยา
Doctaxel ขนาด 20mg / 80 mg vial ทีผ่ า่ นมาตรการ
ใช้สทิ ธิเ์ หนือสิทธิบตั รยาด้วย) หรือ คลังสินค้าของบริษทั
ยา/บริษัทกระจายสินค้า (มี 21 รายการยา)
การกระจายยาบัญชี จ(2) ภายใต้โครงการพิเศษ จะ
ด�ำเนินการผ่านระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ด้วยระบบ
VMI โดยหน่วยบริการด�ำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่
ระบบบัญชียา จ(2) เมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะด�ำเนินการ
ตรวจสอบค�ำสัง่ ใช้ตามเกณฑ์อนุมตั ใิ ช้ยา ซึง่ หากเป็นไป
ตามเกณฑ์ ระบบ VMI จะส่งต่อข้อมูลรายการและ
ปริมาณยาให้ฝ่ายคลังเวชภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม
หรือ บริษัทยาเพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป3
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7.3.2
ยาก�ำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและเซรุ่มพิษงู16 ถือได้ว่าเป็น
นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการจัดให้มียา
ส�ำรองอย่างเพียงพอจากการส�ำรวจยาต้านพิษทีม่ ภี าวะ
ขาดแคลน ที่น�ำไปสู่การผลักดันนโยบายการส�ำรองยา
ต้านพิษอย่างเป็นระบบ โดยมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ออกแบบจัดท�ำข้อมูลส�ำรองยา
ต้านพิษของหน่วยบริการแต่ละระดับและมีระบบเครือ
ข่ายจัดส่งยาในพืน้ ทีอ่ ย่างรวดเร็ว ตลอดจนการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน20 ใน
การจัดการด้านข้อมูลข่าวสารและการสัง่ ใช้ยาผ่านการ
ให้ค�ำปรึกษาจากศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี และศูนย์พิษ
วิทยาศิริราช คลินิกพิษจากสัตว์ สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย และหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องทั่ว
ประเทศ คุณูปการของระบบดังกล่าวส่งผลให้เกิดการ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบอุปทานยาก�ำพร้าที่ชัดเจน
โดยการจัดท�ำระบบบัญชียาก�ำพร้าและยาต้านพิษ ซึ่ง
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ชวยใน
การสืบคน ยาตา นพิษแบบ real time เมือ่ เกิดภาวะพิษ
ที่จ�ำเปนตองใชยาให้ผู้ป่วยทุกสิทธิสามารถเขาถึงยาได้
อย่างรวดเร็ว ควบคูก่ บั การกระจายยาตามความรุนแรง
และความชุกของโรค เชน ยาตานพิษทีจ่ ดั ให้มสี �ำรองใน
โรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่งทัว่ ประเทศ หรือ เซรุม แกพ ษิ
งู กระจายตามระบาดวิทยาของงูพิษแตละภูมิภาค
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ตารางที่ 2 สรุปแหล่งส�ำรองยาก�ำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ3
รายการยา

แหล่งส�ำรองยา

การใช้ยา

การเบิกจ่ายชดเชย

1. Dimercaprol
2. Esmolol
3. Methylene Blue
4. Sodium Nitrite
5. Sodium Thiosulfate
6. Diphtheria Antitoxin

รพ. ศูนย์
รพ. ทั่วไป
รพ. มหาวิทยาลัย
รพ. ชุมชน ที่เป็นพื้นที่ห่าง
ไกลหรือมีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งการ
เดินทาง

กรณี รพ. ที่เปนแหลงส�ำ
รองยาใหเบิกจากยาใน
โครงการที่ส�ำรองไว หรือ
เบิกเพิ่มเติมจากแหลง
ส�ำรองอื่น

เบิกยาจากโปรแกรมเบิก
ชดเชยยาก�ำพร้า โดยที่ รพ.
ชุมชน เบิกคาขนส่งตาม
ระบบ OP refer ส�ำหรับ
รพ. เอกชน ใหใชระบบการ
เบิกยาฉุกเฉินของแตละ
กองทุน

กรณี รพ. ที่ไมไดเปนแหล่ง
ส�ำรองยา เชน รพ. ชุมชน
ใหเบิกจากแหลงส�ำรองยา
กรณี รพ. เอกชน (สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ)
ใหเบิกจากแหลงส�ำรองยา
กรณี รพ. เอกชน ใหติดต่อ
ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี
หากไมใชสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

Antivenom
(Polyvalent/
Monovalent)
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รพ. ศูนย์
รพ. ทัว่ ไป
รพ. มหาวิทยาลัย
รพ. ชุมชน เฉพาะ
Monovalent antivenom
ตามชนิดของงู

ให้เบิกจากยาในโครงการ
ที่ส�ำรองไว หรือ เบิกเพิ่ม
เติมจากแหลงส�ำรองอื่น
หมายเหตุ: กรณี รพ.
ชุมชน ใหเบิกยาใน
โครงการที่ส�ำรองไว และ
ส่งตอผูปวยไป รพ. ศูนย์
รพ. ทั่วไป หรือ รพ.
มหาวิทยาลัยในพื้นที่

เบิกยาจากโปรแกรมเบิก
ชดเชยยาก�ำพราโดยที่ รพ.
ชุมชน เบิกคาขนส่งตาม
ระบบบริการผู้ป่วยรับส่ง
ต่อในและนอกจังหวัด
และบริการผู้ป่วยนอก
กรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน
ส�ำหรับ รพ. เอกชน ใช
ระบบการเบิกยาฉุกเฉิน
ของแตละกองทุน

การสำ�รองเซรุม่ แก้พษิ งูตามชนิดงูในแต่ละภูมภิ าค
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เห่า เขียว กะปะ
ทับสมิงคลา

เห่า เขียว กะปะ
ทับสมิงคลา

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

เห่า เขียว แมวเซา

เห่า เขียว กะปะ
แมวเซา ทับสมิงคลา

กรุงเทพมหานคร
เห่า เขียว

ภาคใต้
เห่า กะปะ เขียว
ทับสมิงคลา

การจัดการส�ำรองยาอย่างเป็นระบบ นอกจากจะสามารถ
ช่วยชีวติ ผูไ้ ด้รบั พิษอย่างทันการณ์แล้ว ยังสามารถลดงบ
ประมาณในการจัดเซรุ่มแก้พิษงูของหน่วยบริการและ
สร้างความมั่นคงด้านยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูระดับ
ประเทศได้อีกด้วย
ภาพที่ 6 การส�ำรองเซรุ่มแก้พิษงูตามชนิดงูในแต่ละภูมิภาค
ที่มา: คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน. “การจัดการแก้ไขปัญหายาจําเปนขาดแคลนกลุ่มกําพรา-ยาตานพิษ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ.” (2560)
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7.3.3
วัคซีน เพื่อจัดการปัญหาด้านคุณภาพวัคซีนและเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการระบาดของโรคและ
เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันในกลุม่ เป้าหมาย ในปี 255312 คณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติมอบหมาย
ให้ สปสช. ด�ำเนินการจัดหาและบริหารจัดการวัคซีน
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) ภายใต้โครงการพิเศษ
จากเดิมกรมควบคุมโรคเป็นผู้ด�ำเนินการจัดหาและ
กระจายวัคซีนเองทั้งกระบวนการ
เดิมในช่วงปี พ.ศ. 2520 – 2551 กองโรคติดต่อทั่วไป
(Disease Control Department) กรมควบคุมโรคเป็น
หน่วยงานหลักทีท่ �ำหน้าทีใ่ นการจัดหาจัดซือ้ วัคซีนสราง
เสริมภูมคิ มุ กันโรค (EPI) และด�ำเนินการกระจายวัคซีน
ตามล�ำดับ โดยส่งผ่านส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต
(Regional Disease Control) ทั้ง 12 เขต ไปยัง
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (Provincial Health
Office) เพื่อกระจายไปยังหน่วยบริการแม่ข่าย
(Provincial/ Community Hospital) ไปยังหน่วย
บริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ในแต่ละพื้นที่
บริการวัคซีนแก่กลุ่มประชากรเป้าหมายในล�ำดับ
สุดท้าย กระบวนการกระจายวัคซีนในลักษณะดังกล่าว
พบว่า มีความซับซ้อนหลายช่วงชั้น และไม่มีระบบ
จัดการคลังและการกระจายวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่
ความเย็นที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีวัคซีนที่เสื่อม
คุณภาพ หรือ หมดอายุเป็นจ�ำนวนมาก โดยการกระ
จายวัคซีนในแต่ละรอบการเบิกจ่ายใช้ระยะเวลานาน
และมีคา่ ใช้จา่ ยสูงในการจัดเก็บเพือ่ เตรียมส่งต่อจากจุด
หนึง่ ไปอีกจุดหนึง่ ส่งผลให้จ�ำนวนวัคซีนทีห่ นว ยบริการ
ได้รับมักไม่ครบถ้วนตามจ�ำนวนประชากรเป้าหมายใน
พื้นที่ และมักเป็นวัคซีนที่ใกลหมดอายุ ยากต่อการ
บริหารจัดการอีกด้วย
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รูปแบบการกระจายวัคซีนก่อน ปี 2553

วัคซีนนำ�เข้า

สนามบิน

กรมควบคุมโรค
วัคซีนผลิตในประเทศ

(สภากาชาดไทย,
องค์การเภสัชกรรม ฯลฯ)

สำ�นักงานป้องกัน
ควบคุมโรคระดับเขต
สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัด

หน่วยบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลจังหวัด/
โรงพยาบาลชุมชน

ภาพที่ 7 รูปแบบการกระจายวัคซีนก่อน ปี 2553
ที่มา กลุ่มบริหารจัดการวัคซีน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน. (2562).
“ต�ำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2562.” กระทรวงสาธารณสุข
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ในปี 2553 สปสช. ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคและองค์การ
เภสัชกรรมจัดระบบการบริหารจัดการวัคซีนผ่านระบบ VMI
โดย กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สปสช. และองค์การเภสัชกรรม
พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานพัฒนาระบบการจัดหา
และกระจายวัคซีนผานระบบ VMI เพื่อร่วมพัฒนาระบบการ
กระจายและบริหารจัดการคลังวัคซีนในระบบ VMI ในหนวย
บริการ ระบบการบริหารระบบห่วงโซความเย็น รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผลการใหบริการวัคซีน ตลอดจนสราง
เครือข่ายในการติดตามประเมินผลการใหว คั ซีนในระบบ VMI
ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่ความเย็นในการ
ขนส่งและเก็บรักษาวัคซีนเพื่อคงประสิทธิผลและลดอัตรา
การสูญเสีย ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการลดข้อต่อ/คลังส�ำรอง
ยาทีไ่ ม่จ�ำเป็นเพือ่ เพิม่ ความรวดเร็วแม่นย�ำของจ�ำนวนทีใ่ ช้ใน
การกระจายวัคซีน ซึ่งรายการวัคซีนที่บริหารจัดการในสวน
กลางโดยองคก ารเภสัชกรรม ไดแ ก วัคซีนตามแผนสรา งเสริม
ภูมิคุมกันโรค (EPI)39 วัคซีนไขหวัดใหญ31 และวัคซีนพิษสุนัข
บา40 ตามล�ำดับ
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ในการบริหารจัดการกระจายวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
(EPI) ผ่านระบบ VMI41 ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมานั้น วัคซีน
ทัง้ ทีผ่ ลิตในประเทศและตางประเทศจะถูกน�ำไปเก็บรักษาใน
คลังสินค้าขององค์การเภสัชกรรม (เข้าสู่ระบบห่วงโซ่ความ
เย็น ซึง่ เป็นกระบวนการรักษาคุณภาพวัคซีนจากผูผ้ ลิตถึงมือ
ผู้รับบริการด้วยการจัดเก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 2 – 8 องศา
เซลเซียส)25 และสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม42 เพือ่ ท�ำให้วคั ซีน
คงคุณภาพและประสิทธิผลตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
และการขนส่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยที่มีการกระจาย
วัคซีนไปยังหนวยบริการในแตละรอบการสงมอบในแตละ
เดือน หนวยบริการจะตองบันทึกขอมูลปริมาณวัคซีนคงคลัง
(on-hand inventory) หลังจากนั้นระบบ VMI จะค�ำนวณ
ปริมาณทีต่ อ งจัดสง เพือ่ ใหค ลังสินคา จัดเตรียมผลิตภัณฑ และ
สง ตอ ใหก บั บริษทั กระจายสินค้าเพือ่ น�ำสง ใหก บั หนว ยบริการ
ตอไป30 โดยก�ำหนดระยะเวลาการขนสง (lead time) 5 วัน31

การกระจายวัคซีนด้วยระบบ VMI
วัคซีนผลิตจาก
ต่างประเทศ

สนามบิน

องค์การเภสัชกรรม
วัคซีนผลิตในประเทศ
(GPO, TRCS)

จัดส่งทุกเดือน

โรงพยาบาลแม่ข่าย
(CUP)
เบิก-รับวัคซีนทุกเดือน

หน่วยบริการปฐมภูมิ

ภาพที่ 8 รูปแบบการกระจายวัคซีนผ่านระบบ VMI ปี 2553 – ปัจจุบัน
ที่มา: ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช. ระบบจัดหายาจ�ำเปนของประเทศ: อดีต ปจจุบัน ปญหา อุปสรรค
และระบบที่ต้องเตรียมพร้อมยาวิพากษ จดหมายข่าวศูนยขอมูลเฝาระวังระบบยา (กพย.)
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 10 / ฉบับที่ 41 / เมษายน 2562
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7.3.4
การจัดบริการส่งน�้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านผู้
ป่วย35 สปสช. ได้ผลักดันให้ผปู้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังระยะ
สุดท้ายเข้ารับบริการ PD เป็นล�ำดับแรก เนื่องจากเป็น
วิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ป่วยมีความ
สะดวก มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประหยัดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ป่วยและครัวเรือน และเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้
ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้โดยปราศจากอุปสรรคการเข้า
ถึงทางกายภาพ (จากระยะทางและภาระด้าน
การขนส่ง)7 และเพื่อให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง สปสช.
ได้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมและบริษัท ไปรษณีย์ไทย
จ�ำกัด ด�ำเนินการส�ำรองยาในคลังสินค้า และกระจาย
น�้ำยาล้างไต CAPD ผ่านโปรแกรมระบบ DMIS_CAPD
โดยหน่วยบริการสามารถสัง่ ให้ผปู้ ว่ ยไม่เกิน 150 ถุงต่อ
เดือน (สัง่ ครัง้ ละไม่เกิน 2 เดือน) โดยจะต้องมีการตรวจ
สอบข้อมูลทุกวัน เพือ่ ให้ได้ตวั เลขผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการน�ำ้ ยา
ล้างไตที่ถูกต้องแม่นย�ำที่สุด เนื่องจากการสูญเสียชีวิต
เกิดขึน้ ได้รายวัน การตรวจสอบข้อมูลผูป้ ว่ ยท�ำให้นำ�้ ยา
ล้างไตและเวลาในการขนส่งไม่สูญเปล่า จากนั้นบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จะด�ำเนินการขนส่งนํ้ายาไปที่บ้านผู้ป่วย
พร้อมกับส�ำรวจโดยการนับปริมาณนํา้ ยาคงเหลือทีบ่ า้ น
ผู้ป่วย เพื่อให้มีการส�ำรองน�้ำยาล้างไตที่เหมาะสม
พร้อมจัดส่งข้อมูลผ่านทาง Smartphone เพื่อให้
พยาบาลสามารถปรับหรือค�ำนวณยอดการสัง่ นาํ้ ยาล้าง
ไตในครั้งถัดต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย17
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หน่วยบริการ

1
ตรวจนับน�้ำยาฯ
คงเหลือ

ข้อมูลการสั่งใช้น�้ำยาฯ

บ้านผู้ป่วย

คณะอนุกรรมการจัดหาฯ
DMIS
Purchasing Order

รับน�้ำยาฯเข้าคลัง

ส่งน�้ำยา

ตรวจนับน�้ำยาฯ
คงเหลือ

ข้อมูลการสั่ง/ส่งน�้ำยาฯ

3

Delivery
Completion
Information

2.1 รพ.ราชวิถี
ผู้แทน
รพ.ราชวิถี
รับน�้ำยา

4

Delivery Order
D/O

TMS

2.2

THPD

WMS

Storage, Picking, Packing, Inventory Control
ภาพที่ 9 ขั้นตอนการบริหาร
การคลังและจัดการระบบ
ขนส่งน�้ำยาล้างไต
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8

ผลการดำ�เนินงานการจัดกลไก
การต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ
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จากการด�ำเนินการของ สปสช.และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ภายใต้กลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ
ส�ำหรับกลุ่มเวชภัณฑ์จ�ำเป็นที่มีปัญหาในการเข้าถึง ตาม
ภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายกว่า 1 ทศวรรษ ซึง่ พบว่า มีการเพิม่
ขึน้ จาก 2 โครงการ จ�ำนวนเวชภัณฑ์ 32 รายการ ในปี 2550
เป็น 10 โครงการ จ�ำนวนเวชภัณฑ์ 143 รายการ ในปี 2562
ที่อยู่ภายใต้โครงการพิเศษที่มีการชดเชยเป็นยาแก่หน่วย
บริการ การเพิ่มของรายการเวชภัณฑ์ชี้ให้เห็นถึงการขยาย
ขอบเขตความครอบคลุมบริการและโรคทีม่ คี วามจ�ำเพาะตาม
พลวัตของเทคโนโลยีการรักษาและเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของสิทธิประโยชน์และ
การจัดการที่ทรงประสิทธิภาพตามหลักการของ สปสช. ใน
3 มิติ คือ การครอบคลุมประชากร ความครอบคลุมโรค และ
ความครอบคลุมบริการรักษา13 เพือ่ ปกป้องชีวติ (life) สุขภาพ
และสุขภาวะ (health & wellbeings) และเศรษฐฐานะ
(subsistence) ของผูป้ ว่ ย ครัวเรือนและสังคมจากโรคทีท่ �ำให้
ล้มละลาย โรคเรื้อรัง โรคร้ายแรงและโรคหายากได้ กลไกดัง
กล่าวสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของการบริหารเวชภัณฑ์ เพิม่
ความมัน่ คงทางยา ลดขัน้ ตอนและต้นทุนทีไ่ ม่จ�ำเป็น ลดภาระ
งบประมาณ เสริมสร้างการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่
จ�ำเป็น43 โดยสามารถสรุปผลงานที่มีความโดดเด่น ได้ดังนี้

8.1
เพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพง
และยากำ�พร้า
ในระยะเวลา 9 ปี (2553 - 2561) พบว่า มีอัตราการเข้าถึงยาราคา
แพง และยาก�ำพร้า ภายใต้โครงการพิเศษของ สปสช. เพิ่มสูงขึ้น
อย่างมาก ดังรายละเอียด26 ต่อไปนี้
•
•
•

ผู้ป่วยเข้าถึงยาบัญชีย่อย จ(2) จาก 4,446 ราย ในปี 2553
เพิ่มขึ้นเป็น 32,644 ราย ในปี 2561
ผู้ป่วยเข้าถึงยา Clopidogrel จาก 84,455 ราย ในปี 2554
เพิ่มขึ้นเป็น 280,783 ราย ในปี 2561
ผูป้ ว่ ยเข้าถึงยาก�ำพร้าและยาต้านพิษ จาก 134 ราย ในปี 2555
เพิ่มขึ้นเป็น 5,312 ราย ในปี 2561

ภาพที่ 10 อัตราการเข้าถึงยาภายใต้
โครงการพิเศษของ สปสช.
ปี 2553-2561

ราย
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

ปี
ผูป้ ว่ ยเข้าถึงยาบัญชียอ่ ย จ(2)
ผูป้ ว่ ยเข้าถึงยา Clopidogrel
ผูป้ ว่ ยเข้าถึงยากำ�พร้าและยาต้านพิษ

2553
4,446
0
0

2554
6,891
84,455
0

2555
9,546
162,562
134

2556
14,635
173,745
1,381

2557
18,980
182,432
5,505

2558
22,931
201,795
5,708

2559
34,487
232,052
7,141

2560
33,162
255,257
6,917

2561
32,644
280,783
5,312

ที่มา: Sakulbumrungsil. Thai Drug Systems 2020: The Impact of Drug Financing System under Thailand Universal Health Coverage (5U5HC)
on the Performances of Drug System, Journal of Health Science, Health Technical Office, Ministry of Public Health Vol. 29 Special Issue,
January - February 2020: 59-70.
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8.2
ความคุ้มค่า
และการประหยัดงบประมาณ
กลไกการต่อรองราคาและจัดซือ้ เวชภัณฑ์รวมระดับประเทศ
เป็นกลไกกลางที่สามารถปรับราคา/สร้างสมดุลเพดานราคา
ต่อปริมาณจัดซือ้ โดยเป็นหนึง่ ในยุทธวิธี ‘เพิม่ อ�ำนาจการต่อ
รอง’21 จากการรวมปริมาณจัดซื้อต่อครั้ง สามารถจัดการ
ราคาให้มีความเหมาะสมและในบางรายการเวชภัณฑ์
สามารถจัดซื้อได้ในราคาที่ถูกลงกว่าร้อยละ 90 ของราคา
กลางในตลาด (ราคายาอ้างอิงประจ�ำปีที่เผยแพร่จากศูนย์
ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข) ส่งผลให้
มีมูลค่าประหยัดลงได้อย่างมาก เมื่อเทียบกับการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ในรายการเดียวกัน ในปริมาณที่เท่ากัน
มูลค่าประหยัด = [ราคายาอ้างอิง หักลบกับ
ราคายาที่ได้รับจากการต่อรอง] คูณด้วยหน่วยนับ7
ดังตารางตัวอย่างรายการเวชภัณฑ์ต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างราคายาภายใต้โครงการพิเศษ เปรียบเทียบกับราคายากลาง (ปี 2562)
ราคายากลางเผยแพร่ ราคายาจากการต่อ
จากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รองราคารวมภายใต้
ด้านเวชภัณฑ์กระทรวง โครงการพิเศษของ
สาธารณสุข (บาท)
สปสช. (บาท)

มูลค่าประหยัด
ต่อรายการ
ต่อ 1 หน่วยนับ

รายการยา

หน่วยนับ

Rituximab
100 mg

ขวด

15,630.56

2,401.08

13,229.48
(ประหยัดได้ร้อยละ 85
ของราคากลาง)

Imatinib
100 mg

เม็ด

914.85

69.122

845.728
(ประหยัดได้ร้อยละ 92
ของราคากลาง)

Letrozole 2.5 mg
3x10’s (BX)

เม็ด

153.37

20.797

132.573
(ประหยัดได้ร้อยละ 86
ของราคากลาง)

Dasatinib 70 mg
60’s (BX)

เม็ด

2,588.53

1,539.91

1,048.62
(ประหยัดได้ร้อยละ 40
ของราคากลาง)

Trastuzumab
440 mg (VI)

ขวด

45,000.00

15,006.75

29,993.25
(ประหยัดได้ร้อยละ 7
ของราคากลาง)

Trastuzumab
150 mg (VI)

ขวด

15,329.00

5,347.83

9,982
(ประหยัดได้ร้อยละ 65
ของราคากลาง)

ที่มา: ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช. ระบบจัดหายาจ�ำเปนของประเทศ: อดีต ปจจุบัน ปญหา อุปสรรค
และระบบที่ต้องเตรียมพร้อมยาวิพากษ จดหมายข่าวศูนยขอมูลเฝาระวังระบบยา (กพย.)
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 10 / ฉบับที่ 41 / เมษายน 2562
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หนึง่ ในผลสัมฤทธิเ์ ชิงประจักษ์จากกลไกการตอ รองราคาและจัด
ซื้อรวมระดับประเทศ ดังเช่น มูลค่าประหยัด ยาบัญชี จ(2) ยา
Clopidogrel และยาต้านไวรัส HIV ที่มี ‘มูลค่าประหยัดงบ
ประมาณสะสม’ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2561 ได้ถึง
23,615.86 ลานบาท
ผลจากการประหยัดงบประมาณทีจ่ ดั ซือ้ โดยเฉพาะกลุม่ เวชภัณฑ์
ที่มีราคาแพง ดังเช่น ยาบัญชี จ(2) ในบางรายการได้น�ำไปสู่การ
ต่อยอดการเพิม่ สิทธิประโยชน์และการจัดบริการสุขภาพเพิม่ เติม
อืน่ ๆ ให้แก่ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น
โครงการยาก�ำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงู โครงการ
วัคซีน วัคซีนสรางเสริมภูมิคุ้มโรค EPI และโครงการพิเศษอื่นๆ
เป็นต้น16

ภาพที่ 11 มูลค่าประหยัดสะสมจากการจัดซื้อยา
Clopidogrel และยาต้านไวรัส HIV
(ปี 2553 – 2561)
ที่มา: คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน.
การพัฒนาเพื่อการเขาถึงสิทธิประโยชน์ยาจําเปน
ในระบบหลักประกันสุขภาพ ป 2561

ประหยัดงบประมาณสะสมตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2552 ถึงปี 2561
ได้ 23,615.86 ล้านบาท

ล้านบาท
8,000

6,000

4,000

2,000

0

รวม
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2553
146.60

2554
7,531.7

2555
1,290.1

2556
1,563.3

2557
2,412.8

2558
826.25

2559
2,796.1

2560
3,016.3

2561
4,032.3

8.3
การบริหารจัดการเวชภัณฑ์
ที่นำ�ไปสู่การขยายบริการ
การรักษาโรคเฉพาะแก่ประชาชน

กลไกบริหารจัดการดังกล่าว ไม่เพียงช่วยประหยัดงบ
ประมาณได้เท่านั้น แต่ยังน�ำไปสู่การผลักดันนโยบายการ
รักษาหัวใจแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ด้วยการจัดตั้ง ‘ศูนย์ความ
เป็นเลิศ (Excellent Center)’ บริการการรักษาด้านหัวใจใน
ระดับภูมิภาค เพื่อสามารถให้บริการรักษาโรคหัวใจให้แก่
การด�ำเนินการจัดหาภายใต้กลไกการต่อรองราคาและจัดซือ้ ประชาชนได้ทวั่ ประเทศ เพือ่ ลดความแออัดของหน่วยบริการ
รวมระดับประเทศ ได้แก่ การวางแผนและก�ำหนดคุณลักษณะ ขนาดใหญ่ ลดระยะเวลารอคอย ลดภาระค่าใช้จา่ ยของผูป้ ว่ ย
ของเวชภัณฑ์และจัดหาแหล่งจ�ำหน่ายตามข้อก�ำหนด ส่งผล ได้อีกด้วย
ให้ได้มาซึ่งเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีราคาย่อมเยาเพราะ
อีกหนึ่งตัวอย่างการบริหารจัดการที่มีความโดดเด่นอีก
เป็นการรวมปริมาณจัดซื้อที่ช่วยเพิ่มอ�ำนาจการต่อรอง5
ประการหนึ่ง คือ การจัดหาเลนส์แก้วตาโดย สปสช. ได้ร่วม
การจัดให้มเี วชภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพบริการในระบบได้น�ำไปสูก่ าร ก�ำหนดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์กับกลุ่มจักษุแพทย์ โดย
พัฒนาการให้บริการการรักษาแก่ผู้ป่วย ดังเช่น ในกรณี การ สปสช. สามารถจัดซื้อเลนส์ชนิดแข็งได้ในราคาเพียง 800
จัดหาจัดซื้อขดลวดขยายหลอดเลือดโคโรนารีเคลือบยาต้าน บาท (จากราคาท้องตลาด 6,000 บาท) และเลนส์ชนิดพับได้
การตีบซ�้ำ (Drug Eluting Stent-DES) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ในราคาเพียง 2,800 บาท (จากราคาท้องตลาด 20,000 –
ปัจจุบัน โดย สปสช. ได้ร่วมกับสมาคมมัณฑนากรหัวใจ 30,000 บาท) ผลจากการจัดหาเลนส์แก้วตาได้น�ำไปสู่การ
ก�ำหนดคุณลักษณะเวชภัณฑ์รว่ มกัน โดยองค์การเภสัชกรรม สนับสนุนการพัฒนาบริการการรักษาการผ่าตัดต้อกระจกทัว่
เป็นผู้ด�ำเนินการจัดหาท�ำให้สามารถจัดซื้อขดลวด DES ที่มี ประเทศ และการพัฒนาหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ขึ้น
ข้อบ่งชี้ด้านประสิทธิภาพในการรักษาสูงในการรักษาโรค โดยเริ่มต้นจากเครือข่ายจักษุแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน44 ได้ในราคา 30,000 บาท จากราคา และโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการแก่
เดิมที่ตั้งไว้ 85,000 บาท ในปัจจุบัน สปสช. ยังสามารถจัด ผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งถูกกว่าราคาที่ผ่าตัดกับโรงพยาบาล
ซื้อขดลวด DES ได้ในราคาเพียงชิ้นละ 12,000 บาท ซึ่งถูก เอกชนราว 20 - 50 เท่า ท�ำให้สามารถให้บริการแก่ประชาชน
กว่าเพดานราคาของกรมบัญชีกลางที่อนุญาตให้เบิกได้ถึง ได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย
35,000 บาทต่อชิ้น ได้อีกด้วย45
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8.4
การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่ก่อให้
เกิดแนวทางการรักษารูปแบบใหม่
แก่ประชาชน
กระบวนการคัดเลือกเวชภัณฑ์ภายใต้กลไกการต่อรองราคา
และจัดซื้อรวมระดับประเทศนี้ ได้น�ำไปสู่การจัดให้มี
เทคโนโลยีการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิผลในการรักษาและราคาถูก
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่าง
เท่าเทียม23 ในกรณีการจัดหา ยาฉีด Bevacizumab ภายใต้
กลุ่มยาบัญชี จ(2) ส�ำหรับการรักษาโรคจุดภาพชัดของจอตา
เสื่อมจากเหตุสูงวัยชนิดที่มีหลอดเลือดงอกผิดปกติ และโรค
จุดภาพชัดบวมน�้ำจากโรคเบาหวาน46
สปสช. ได้ร่วมกับโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ด้านสุขภาพ และชมรมจอตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้
ผลักดันการบรรจุ ยาฉีด Bevacizumab (เดิมเป็นยารักษา
โรคมะเร็ง) เข้าสูบ่ ญ
ั ชียาหลักแห่งชาติ ในปี 2555 ภายใต้บญ
ั ชี
ย่อย จ(2) เพือ่ ใช้รกั ษาโรคจุดภาพชัดของจอตาเสือ่ มจากเหตุ
สูงวัยชนิดทีม่ หี ลอดเลือดงอกผิดปกติ และโรคจุดภาพชัดบวม
น�้ำจากโรคเบาหวาน เป็นประเทศแรกในโลก โดยในปี 2556
องค์การอนามัยโลก บรรจุยา Bevacizumab อยู่ในรายการ
ยา Model Lists of Essential Medicines ส�ำหรับโรค
จอตาดังกล่าว
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การจัดหายาฉีด Bevacizumab มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้
แทนยาฉีด Ranibizumab ส�ำหรับการรักษาโรคจอตาเสื่อม
แบบเดิม ที่มีราคาสูงมาก ราว 45,000 บาท ต่อเข็ม ที่ส่งผล
ให้ผู้ป่วยจอตาเสื่อมโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษา
ได้และต้องประสบกับความพิการ
การบริหารจัดการยาฉีด Bevacizumab โดย สปสช. สามารถ
ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิผล ในราคาเพียง
500-1,000 บาท ต่อเข็ม ซึ่งถูกกว่ายาฉีด Ranibizumab ที่
ใช้เป็นยารักษาแต่เดิมและค่าทะเบียนยาฉีด Ranibizumab
ลงได้ถงึ ราว 1,400 ล้านบาท อีกทัง้ ยังสามารถขยายผลสูก่ าร
ใช้ยาฉีด Bevacizumab เพือ่ รักษาโรคหลอดเลือดด�ำทีจ่ อตา
อุดตัน โดยได้รับบรรจุเข้าสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ในปี 2562 อีกด้วย46

8.5
การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่ก่อให้
เกิดความมั่นคงด้านยาแก่ประชาชน
การบริหารจัดการเวชภัณฑ์จ�ำเป็นผ่านกลไกการต่อรองราคา
และจัดซื้อเวชภัณฑ์รวมระดับประเทศ ช่วยให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทราบปริมาณการใช้ยาที่แน่ชัด จากกระบวนงานที่
น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูล ซึง่ ไม่เพียงช่วยก�ำหนดงบประมาณและการ
บริหารจัดการยาในแต่ละรอบจัดซื้อได้แล้ว ยังช่วยให้บริษัท
ยาสามารถวางแผนการผลิตและการน�ำเข้าที่ชัดเจนได้ โดย
เฉพาะกลุ่มยาหายากและมีภาวะขาดแคลน ดังเช่น ในกรณี
การจัดการยาก�ำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู โดย
ได้น�ำไปสูก่ ารผลักดันนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา
ก�ำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูใช้เองในประเทศ15
พร้อมทัง้ การจัดตัง้ เครือข่ายส�ำรองยาต้านพิษและเซรุม่ แก้พษิ
งู ตามอุบัติการณ์ของพิษแบ่งตามรายภูมิภาค โดยใช้ระบบ
ภูมศิ าสตร์สารสนเทศในการจัดการ เครือข่ายดังกล่าวนีม้ ศี นู ย์
พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลศิรริ าช เป็น

แกนกลาง ท�ำหน้าที่ในการส�ำรองยา กระจายและบริการยา
อีกทั้งยังให้การให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยบริการในการรักษาผู้
ป่วยตลอด 24 ชัว่ โมง17 การจัดตัง้ ระบบบริหารเวชภัณฑ์ครบ
วงจรของยาก�ำพร้า กลุ่มยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงู ท�ำให้
สามารถช่วยชีวิตประชาชนผู้ได้รับพิษได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ความส�ำเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงยาประเภทนี้
สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้ถึงร้อยละ 98 ของผู้ได้รับ
ยา21
การบริหารจัดการยาประเภทนี้ของประเทศไทยได้รับการ
ยกย่องจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best
practice) ทีส่ ามารถยกระดับสูก่ ารเสริมสร้างเครือข่ายความ
มั่นคงด้านยาก�ำพร้าและยาต้านพิษในภาคพื้นเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ซึ่งนับเป็นความภาค
ภูมิใจอย่างยิ่งของประเทศ16
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8.6
การอำ�นวยความสะดวก
ด้านการเข้าถึงเวชภัณฑ์ของผู้ป่วย
หนึ่งในคุณูปการหลักของกลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อ
รวมระดับประเทศ คือ การลดอุปสรรคด้านการเข้าถึงบริการ
ทางสุขภาพของผู้ป่วย ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และด้าน
กายภาพลงได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการการรักษาอย่างต่อเนื่องและเข้าถึง
เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้อย่างทั่วถึง โดยปราศจาก
ความกังวลด้านภาระค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลและการ
เดินทางไปเข้ารับบริการ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีผปู้ ว่ ยโรคไต
วายเรือ้ รังระยะสุดท้าย ที่ สปสช. ร่วมกับสมาคมเพือ่ นโรคไต
ผลักดันนโยบาย PD first ให้มีบริการแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ
พร้อมจัดให้มกี ารจัดบริการจัดส่งน�ำ้ ยาล้างไตผ่านช่องท้องถึง
บ้านของผู้ป่วย โดยองค์การเภสัชกรรมร่วมกับบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ที่มีเครือข่ายคลังเวชภัณฑ์และจุดเชื่อม
ต่อการจัดส่งสินค้าทัว่ ประเทศ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงการรักษา
ได้มากขึ้น มีคุณภาพที่ดีขึ้น และมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มสูง
ขึ้น35
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8.7
การลดขั้นตอนเพื่อเพิ่มความคุ้มค่า 
และประสิทธิภาพระบบเวชภัณฑ์
การจัดการคลังเวชภัณฑ์ที่เป็นระบบ ร่วมกับการน�ำระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ ไม่เพียงสามารถ
แก้ไขปัญหาปริมาณการส�ำรองเวชภัณฑ์ที่ไม่สัมพันธ์กับ
ปริมาณการใช้ลงได้27 ยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
กระจายได้อีกด้วย ดังเช่น ในกรณีการบริหารจัดการยาต้าน
ไวรัส HIV ที่ สปสช. ได้พัฒนาฐานข้อมูล NAP และด�ำเนิน
งานร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ในการจัดการส�ำรองและ
กระจายเวชภัณฑ์ ผ่านระบบ VMI เพือ่ จัดส่งยาต้านไวรัสจาก
คลังเวชภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรมไปยังหน่วยบริการ
โดยตรง
การจัดการระบบคลังเวชภัณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้มีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการส�ำรองและกระจายยาต้านไวรัส HIV โดย
สามารถลดข้อต่อส�ำรองยาส่วนภูมภิ าคและพืน้ ทีต่ า่ งๆ ลงได้
และเพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้องของปริมาณเวชภัณฑ์ที่
ส�ำรองต่อปริมาณการใช้ในการกระจายยาดังกล่าว ซึ่งส่งผล
ให้สามารถประหยัดงบประมาณ ในปี 2552 ได้ราว 1,000
ล้านบาท จากงบประมาณ ในปี 2551 จ�ำนวน 4,382.40 ล้าน
บาท8 ซึง่ งบประมาณทีป่ ระหยัดได้จากการบริหารจัดการยา
ต้านไวรัส HIV นั้น ได้น�ำไปใช้ในการพัฒนาโครงการบริหาร
จัดการเวชภัณฑ์อนื่ ๆ เพิม่ เติม ได้แก่ โครงการสง เสริมการใช
ถุงยางอนามัย 100% ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์ และการเพิ่ม
การเข้าถึงของประชาชนในกลุ่มเวชภัณฑ์จ�ำเป็นอื่นๆ ใน
รายการสิทธิประโยชน์ภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพ เช่น
โครงการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง (CAPD)
และโครงการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงได้อีกด้วย
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9

จุดแข็ง ความท้าทาย สิ่งที่ต้องพัฒนา

เมือ่ วิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ระดับประเทศ
โดย สปสช. จากผลการศึกษาของ ชุติมา อรรคลีพันธุ์ และ
คณะ ในปี 25633 พบว่า การจัดกลไกการต่อรองราคาและ
จัดซื้อรวมระดับประเทศไม่เพียงเป็นประโยชน์ตอผูปวยใน
การเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน แต่ยังเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยบริการจากการลดภาระงานการจัดซื้อ
จัดหาเวชภัณฑ์ที่มีลักษณะจ�ำเพาะ โดยที่ไมขึ้นกับสถานะ
การเงินของสถานพยาบาลในการตัดสินใจวา จะน�ำยารายการ
นี้เขาในบัญชีเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการหรือไม่ ในกรณีที่โรง
พยาบาลมีขีดความสามารถและเงื่อนไขเขาเกณฑที่จะสั่ง
ใชเ วชภัณฑ์ได้ โดยปราศจากความกังวลด้านภาระการจัดการ
เวชภัณฑ์ดวยเงินของหน่วยบริการภายใตงบประมาณ
เหมาจายรายหัว อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการจัดหาของโรง
พยาบาลที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการ
บริหารพัสดุภาครัฐที่ก�ำหนดอีกด้วย
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ผลการด�ำเนินงาน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ พบ
ว่า กลไกดังกล่าวนีไ้ ด้บรรลุเป้าประสงค์ทสี่ �ำคัญ ได้แก่ (1) ผูป ว ย
เขาถึงยาจ�ำเปนโดยไมมอี ปุ สรรคดานเศรษฐฐานะและดานสังคม
มีความเทาเทียมเสมอภาคในการเข้าถึงเวชภัณฑ์จ�ำเป็น (2) เกิด
ความสมดุลระหวา งราคายาทีเ่ หมาะสมกับความสามารถในการ
จายของประเทศไทย39 และ (3) สามารถแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสมในด้านการบริหาร (governance) ระบบเวชภัณฑ์
อย่างบูรณาการในด้านการมียา (availability)15 การคงความสม
ดุลระหวางราคาเวชภัณฑ์ คาใชจาย และการแขงขันทางการคา
ของผูผ ลิต/จัดจ�ำหนา ยยา ในกรณีทกี่ ลไกทัว่ ไปไมส ามารถด�ำเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ3
อย่างไรก็ตาม โจทย์ส�ำคัญที่เป็นค�ำถามเชิงวิพากษ์ต่อการจัด
กระบวนการด�ำเนินงานภายใต้กลไกจัดซื้อจัดหารวมระดับ
ประเทศ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และการสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อคุณภาพ
ของเวชภัณฑ์ทั้งในระดับบุคลากรและหน่วยบริการ ซึ่งโจทย์ดัง
กล่าวเป็นประเด็นที่ สปสช. ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นในการ
จัดกระบวนงาน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1

มิติด้านการมีส่วนร่วมและความเชื่อมั่นต่อบริการ สปสช. ได้วาง
บทบาทของตนเองเป็นเวทีกลางที่ทุกภาคส่วนสามารถแสดง
ข้อคิดเห็น แสดงทรรศนะและการมีส่วนร่วมวางแผนงานเพื่อ
เสริมสร้าง ‘ความเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะร่วมกัน’29 ร่วม
สร้างองค์ความรูจ้ ากการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทัง้ ในเชิง
ประสิทธิผล ความปลอดภัยและเศรษฐศาสตร์7 การสั่งสม
ประสบการณ์การจัดการความท้าทายด้านอุปทานเวชภัณฑ์
แต่ละประเภทร่วมกับคณะท�ำงานที่มีการแบ่งหน้าที่การท�ำงาน
ตามความเชี่ยวชาญ และจัดการให้มีการประกันคุณภาพ
เวชภัณฑ์ตั้งแต่การผลิต ผ่านการจัดท�ำคุณสมบัติเฉพาะของ
เวชภัณฑ์ กระบวนการทั้งหมดนี้ได้น�ำไปสู่การเสริมสร้างความ
มั่นใจ ความเชื่อมั่นของผู้ให้และผู้รับบริการ ภายใต้ระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ3
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2

มิตดิ า้ นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และความคุม้ ค่าในการบริหาร
สปสช. ได้จดั สร้างระบบฐานข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยงผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ
วางแนวทางการกระจายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้สามารถใช้ขอ้ มูลในการก�ำกับ
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน และตัดสินใจร่วมกันบน
พื้นฐานของการวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์21 ร่วมกับคณะ
กรรมการ/คณะอนุกรรมการและคณะท�ำงานในทุกขั้นตอน อีก
ทั้งยังมีการจัดกรอบเวลาและเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินผล
การบริหารงบประมาณและวงจรเวชภัณฑ์ ตลอดจนจัดช่อง
ทางการสื่อสารสองทางสู่ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งสามารถน�ำแผนงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

3

มิติการสนับสนุนระบบอุปทานเวชภัณฑ์ สปสช. ได้สร้างกรอบ
แนวคิด เป้าประสงค์ วิสยั ทัศน์ แผนงาน กรอบเวลาทีจ่ ะไปสูก่ าร
ระดมกลุม่ ทรัพยากรบุคคล/ภาคีคณะท�ำงานและผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่
วางแผนการบริหารจัดการการเงิน/การคลัง การจัดขั้นตอนการ
บันทึกข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบตั ติ ลอดจนการมีปณิธานทีต่ งั้
มั่นในการท�ำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ตามหลักธรรมาภิบาล3
จากการทบทวนเอกสาร พบว่า การจัดกลไกการต่อรองและจัด
ซื้อรวมระดับประเทศ มีจุดแข็ง ความท้าทาย และสิ่งที่ต้อง
พัฒนา ดังต่อไปนี้
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9.1
จุดแข็งของการจัดกลไกการต่อรอง
ราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศ
1

การด�ำเนินงานอยู่บนฐานของหลักธรรมาภิบาล11

2

การด�ำเนินงานมีขนั้ ตอนและมาตรฐานทีช่ ดั เจน เน้น
การมีสว่ นร่วม มีการจัดการความรู้ การวางแผนการ
ศึกษา มีการวิจยั ค้นคว้าหาความรูท างวิชาการทีเ่ กีย่ ว
เนื่องกับทางดานคลินิก เภสัชศาสตร เศรษฐศาสตร์
และการเงินการคลัง และผลกระทบในเชิงนโยบาย
อย่างรอบด้าน

3

มีระบบการสื่อสารที่เน้นการตัดสินใจร่วมกัน ฟัง
ความคิดเห็นของทุกภาคส่วน6

4

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามขอมูลที่
เกี่ยวของที่ทันสมัย บริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส การ
บริหารงบประมาณมีความคุ้มค่าและยั่งยืน

5

มี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยการท�ำงานและบุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ มีความช�ำนาญและเขาใจในระบบ
อุปทานเวชภัณฑ์ที่มีปัญหาด้านการเข้าถึงแต่ละ
ประเภท

6

สามารถเป็นต้นแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีในการวาง
โครงสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาในระดับ
ประเทศที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้และมีธรรมาภิบาล
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9.2
ความท้าทายและสิ่งที่ต้องพัฒนา
1

การเผยแพร่ผลงานเชิงรุก แม้ว่า สปสช. ได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ด้านมูลค่าประหยัดของเวชภัณฑ์ภายใต้โครงการพิเศษ ที่จัดหา
ผ่านกลไกการต่อรองราคาและจัดซื้อรวมระดับประเทศไว้เป็นประจ�ำทุกปี
แล้วก็ตาม ทว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
รายงานผลการจัดซื้อแก่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
จัดส่งแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอเป็นรายกรณีเท่านั้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของ สปสช. ตลอด
จนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในการด�ำเนินนโยบาย สปสช. อาจ
พิจารณารวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ด้านมูลค่าประหยัดต่อการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์แต่ละรายการต่อรอบจัดซือ้ งบประมาณทีป่ ระหยัดได้จากการจัด
ซื้อ พร้อมรายงานการน�ำงบประมาณที่ประหยัดได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาบริการทางสุขภาพและสิทธิประโยชน์ในโรคอืน่ ๆ ภายใต้หลักประกัน
สุขภาพ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อีกด้วย

2

ความท้าทายในการจัดยาเคมีบ�ำบัด ยาเคมีบ�ำบัดเป็นยาราคาสูงทีจ่ ดั อยูใ่ น
3 อันดับแรก ของรายการเวชภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุดที่เบิกจ่ายจากคลัง
เวชภัณฑ์ของหน่วยบริการแต่ละแห่ง ยาประเภทนี้มีลักษณะจ�ำเพาะที่
ต้องการกลไกกลางในการจัดการ และการริเริม่ การบริหารจัดการยากลุม่ นี้
ถือเป็นหนึ่งอีกในความท้าทายของ สปสช. ในการจัดการด้านงบประมาณ
พัฒนาระบบบริหารจัดการยาเคมีบ�ำบัดได้อย่างครบวงจร
จากการทบทวนวรรณกรรม ในปัจจุบัน พบว่า ยังไม่มีการก�ำหนดแนวทาง
ที่ชัดเจนและเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริการยาดังกล่าว เช่น
การจัดหาไม่เพียงพอต่อการใช้จริง ผู้ป่วยได้รับยาล่าช้า มียาใกล้หมดอายุ
เป็นจ�ำนวนมากในบางรายการทีผ่ ปู้ ว่ ยเสียชีวติ ก่อนครบกระบวนการรักษา
รวมถึงการชดเชยจากกองทุนสุขภาพในยากลุม่ นีม้ ปี ญ
ั หาขาดทุน ท�ำให้การ
บริการยาประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเงินของหน่วย
บริการ47 โดยตรง
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3

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงาน ในปี 2561 – ปัจจุบัน (จากเดิมเป็น สปสช. ร่วมกับองคการ
เภสัชกรรมเป็นผู้ด�ำเนินการจัดซื้อ) เปน กระทรวงสาธารณสุข และเครือ
ขายฯ ราชวิถี เป็นผู้ด�ำเนินการนั้น
แม้ว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงานนี้ จะมีจุดเด่นด้านการเพิ่มความ
โปรงใสและการมีสว นร่วมจากผูม สี ว นไดส ว นเสียในองค์ประกอบของคณะ
อนุกรรมการและคณะท�ำงานทุกฝ่ายมากขึ้น ทว่า ก็มีข้อควรพิจารณา ใน
ด้านการเรียงล�ำดับความส�ำคัญจากการปรับลดบทบาทของคณะ
อนุกรรมการคัดเลือกยาฯ ลงเป็นเพียงคณะท�ำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการ
จัดท�ำแผนฯ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างลักษณะนี้ อาจส่งผลให้
คณะท�ำงานมุ่งเน้นด้านการวางแผนจัดซื้อเป็นหลัก แทนการพิจารณา
เวชภัณฑ์ที่มีความจ�ำเป็นต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้งการขยาย
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการที่มาจากหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้นอาจ
ก่อให้เกิดความล่าชาของการตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ และมีชองวาง
ของการสื่อสาร เนื่องจากกระบวนการท�ำงานแตละขั้นตอนมีผูเกี่ยวของ
มากขึ้น ทว่าความเปนเจาของงานที่แทจริงไดหายไป ซึ่งอาจต้องพิจารณา
ในระยะยาวด้านประสิทธิภาพของโครงสร้างนี้ต่อการบริหารจัดการ
เวชภัณฑ์ภายใต้โครงการพิเศษต่อไป3

4

งบประมาณการจัดหาเวชภัณฑ์ภายใต้โครงการพิเศษที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี
เนือ่ งจากการขยายตัวของอัตราผูไ้ ด้รบั เวชภัณฑ์ และอัตราการรอดชีวติ สูง
ขึน้ ของผูป้ ว่ ย โดยเฉพาะกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ทีต่ อ้ งได้รบั ยาต่อเนือ่ งตลอด
ชีวิต อาจส่งผลต่องบประมาณในระยะยาว13
ดังนั้นคณะท�ำงานอาจต้องมุ่งเน้นการศึกษาเทคโนโลยีการรักษาที่มีความ
คุ้มค่าอย่างรัดกุม การพัฒนากลวิธีท่ีจะสนับสนุนการบริหารและการ
วางแผนการเงินการคลังทีย่ งั่ ยืนได้ ตลอดจนการสนับสนุนโครงการคูข่ นาน
เพื่อการส่งเสริมและการป้องกัน เพื่อลดอัตราการเกิดโรคกลุ่ม NCDs และ
โรคระบาดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การพัฒนาบริการคัดกรองโรคไต
เสื่อมในระยะเริ่มต้น การพัฒนาสื่อ/ช่องทางให้ความรู้แก่ประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น เป็นต้น
69
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สรุป
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จากการด�ำเนินการตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ สปสช. ได้ริเริ่มพัฒนากลไกการต่อรองราคา 
และจัดซือ้ รวมระดับประเทศ เพือ่ ให้เกิดบริการสุขภาพทีต่ อบสนองความต้องการของผูป้ ว่ ยและ
สังคมได้อย่างแท้จริงบนพื้นฐานของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กลไกดังกล่าวไม่
เพียงเป็นการเพิม่ การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนได้อย่างยัง่ ยืนเท่านัน้ ยังเสริมสร้างการ
มีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในการออกแบบและผลักดันนโยบายการจัดบริการเวชภัณฑ์รว่ มกัน
ซึ่งน�ำไปสู่การยกระดับปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ มี
ความรวดเร็ว มีความคลอบคลุมโรคต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ต่อระบบบริการ
การรักษาและคุณภาพของเวชภัณฑ์และบริการที่ได้รับ
กลไกการต่อรอง และจัดซื้อรวมระดับประเทศ เป็นกลไกที่สร้างผลสัมฤทธิ์ในทุกองค์ประกอบ
ตั้งแต่การคัดเลือก การจัดหา  การส�ำรองและการกระจายเวชภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน สามารถเพิม่ ความคุม้ ค่าในการใช้จา่ ยงบประมาณจากอ�ำนาจการต่อรอง
ที่เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการซื้อรวมที่มีจ�ำนวนมาก ตลอดจนสามารถช่วยควบคุมงบประมาณ
และบริหารเวชภัณฑ์จำ� เป็นทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดให้มคี วามยัง่ ยืนการจัดการคลังเวชภัณฑ์อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งน�ำไปสู่การขยายบริการที่ครอบคลุมประเภทของโรค เทคโนโลยีการรักษา  และ
ประชาชนทั่วประเทศตามเจตนารมณ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้อย่างแท้จริง
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