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วัตถุประสงค์: เพื่อจาลองผลกระทบทางการเงินต่อผู้จ่ายเงินในระบบและผู้ให้บริการหากมีการใช้เกณฑ์การกาหนด
ราคาเบิกจ่ายค่ายาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยเทียบกับระบบการเบิกจ่ายปั จจุบนั กรณีผปู้ ่ วยนอกในสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิประกันสังคม วิ ธีการ: การศึกษาใช้ขอ้ มูลการสังใช้
่ ยาของผูป้ ่ วยนอกทีม่ ารับบริการ ณ
โรงพยาบาลทัวไปแห่
่
งหนึ่ง ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557 หลังจากนัน้ วิเคราะห์ผลกระทบทาง
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ราคาเบิกจ่ายค่ายาทีพ่ ฒ
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Abstract
Objective: To simulate the financial impacts on the payers and providers if the developed pharmaceutical
reimbursement schemes were implemented by comparing with those of the present reimbursement schemes for
outpatients of Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS), Universal Coverage Scheme (UC) and Social Security
Scheme. Methods: The study employed secondary data of outpatient prescribing in a general hospital during October
1, 2013 to September 30, 2014. Subsequently, the simulation of financial impact was conducted using 3 alternatives for
pharmaceutical reimbursement i.e., RP- 1 (Comptroller General’s Department’s pricing scheme), RP- 2 (pharmaceutical
reimbursement pricing employing by the National Health Security Office of Bangkok area and RP- 3 (pharmaceutical
reimbursement pricing scheme developed by the Health Insurance System Research Office). Results: The RP-2 scheme
saved drug cost for payers more than any other schemes while still able to cover the cost of medicine for health care
provider. However, changing from capitation based payment for drug in for the UC scheme to item based fee would
benefit in case of outpatients registered with the studied hospital with service utilization rate not higher than 66% and
proportion for drug spending not less than 68% of capitation rate. Conclusion: All alternative pharmaceutical
reimbursement methods in this study could save drug expenditure for CSMBS comparing to the current fee for charge
based reimbursement scheme. Capitation based health insurance scheme or UC showed differential results depending
on the payment ceiling level per utilization, proportion of beneficiary utilizing services, proportion of capitation rate
available for medicine spending, and amount of drugs used by patients.
Keywords: pharmaceutical reimbursement price, financial impact, health insurance system, pharmaceutical
reimbursement
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บทนา
หลังการปฏิรูประบบสุขภาพ คนไทยกว่าร้อยละ
90 สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพซึ่ ง ครอบคลุ ม โดย
หลัก ประกัน สุข ภาพหลัก ๆ 3 ระบบ คือ ระบบสวัสดิก าร
รักษาพยาบาลข้าราชการ (Civil Servant Medical Benefit
Scheme: CSMBS) ระบบประกัน สัง คม (Social Security
Scheme: SSS) และระบบหลัก ประกัน สุ ข ภาพถ้ว นหน้ า
(Universal Coverage: UC) ซึง่ ครอบคลุมคนไทยทัง้ หมดที่
ไม่ถูกครอบคลุมโดย 2 ระบบแรก แต่ละระบบมีกลไกการ
จ่ า ยค่ า บริ ก ารแตกต่ า งกั น ระบบ UC และ SSS จ่ า ย
ค่าบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบเหมาจ่ายรายหัว
ซึ่ง เหมารวมค่ า ยาไว้แ ล้ว ในขณะที่ ร ะบบ CSMBS จ่ า ย
ค่ า บริ ก ารและค่ า ยาตามรายบริ ก าร (fee for service)
รูปแบบการจ่ายเงินทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อความไม่เท่าเทียม
กัน ในระบบประกัน สุข ภาพหลัก ทัง้ 3 ระบบในเรื่อ งสิท ธิ
ประโยชน์ ต่ า ง ๆ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ย และคุ ณ ภาพในการ
รักษาพยาบาล พบว่า ผูป้ ่ วยในสิทธิ CSMBS มีสดั ส่วนการ
ใช้ยาใหม่และยาราคาแพงสูงกว่าระบบ UC และ SSS (1)
ข้อมูลจากสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
แสดงถึงผลของความแตกต่างของกลไกการจ่ายเงินระหว่าง
ระบบ พบว่ า ในปี 2554 ค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี่ย ต่ อ ผู้ป่ วยในสิท ธิ
CSMBS มีค่ า สูง ที่สุด ถึง 14,056 บาทต่ อ คนต่ อ ปี มีมูลค่า
เป็ น 5-6 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ในระบบ SSS (2,562 บาท/
คน/ปี ) และระบบ UC (2,091 บาท/คน/ปี ) (2) ข้อ มูลจาก
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2556 พบว่า การ
ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ วย UC ท าให้ โ รงพยาบาลขาดทุ น โดย
โรงพยาบาลทัวไปทั
่ ง้ ประเทศขาดทุนรวมกันสูงถึง 4,161.09
ล้ า นบาท โรงพยาบาลศู น ย์ 2,806.79 ล้ า นบาท และ
โรงพยาบาลชุมชน 299.25 ล้านบาท (3) จะเห็นว่า กลไก
การจ่ายค่าบริการผูป้ ่ วยนอกทัง้ ที่เป็ นแบบเหมาจ่ายรายหัว
และจ่ า ยตามรายบริก ารตามที่ผู้ใ ห้บ ริก ารเรีย กเก็บ ล้ว น
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพการรั ก ษาพยาบาล
ตลอดจนปั ญหาการขาดทุ น ของสถานพยาบาลหรื อ
ค่าใช้จ่ายทีส่ ูงขึน้ และแสดงถึงความไม่มปี ระสิทธิภาพของ
ระบบ
จากข้อ มูลรายจ่ า ยด้า นค่ า รัก ษาพยาบาลผู้ป่ วย
นอกในสิทธิ CSMBS ปี 2555 พบว่าค่ายาเป็ นค่าใช้จ่ายทีม่ ี
สัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (4) ดังนัน้
การพิจารณาปรับเปลีย่ นรูปแบบการเบิกจ่ายค่ายาด้วยการ
ก าหนดราคาเบิก จ่ า ยโดยผู้จ่า ยเงิน ในระบบจึงน่ า จะเป็ น
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ทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีรูปแบบทางเลือกในการกาหนด
ราคาเบิกจ่ายค่ายาที่พฒ
ั นาขึน้ ในประเทศไทย 2 รูปแบบ
ได้แก่ หลักเกณฑ์ราคาเบิกจ่ายยากรณีส่งต่ อผู้ป่วยนอก/
พิการ/อุบตั ิเหตุ และฉุ กเฉินพื้นที่กรุงเทพมหานคร (RP-2)
(5) และข้อเสนอหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเบิก จ่ายค่ายา
สาหรับระบบ CSMBS ซึง่ พัฒนาโดยสานักงานวิจยั เพื่อการ
พัฒ นาหลัก ประกัน สุ ข ภาพไทย (RP-3) (6) การศึก ษานี้
จาลองผลกระทบทางการเงิน ที่จะเกิดขึ้นต่ อผู้ท่เี กี่ยวข้อ ง
หากมีการนารูปแบบการเบิกจ่ายค่ายาตามรายบริการมาใช้
ในการเบิกจ่ายค่ายาผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลทัวไปส
่ าหรับ
ทัง้ 3 ระบบประกัน สุ ข ภาพ โดยเฉพาะในระบบประกัน
สุขภาพที่มีรูปแบบการเบิกจ่ายแบบการเหมาจ่ายรายหัว
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
รูปแบบการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการจาลองสถานการณ์โดยใช้ขอ้ มูล
ทุติยภูมิในเรื่องการสังใช้
่ ยาของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ
ในช่วงปี งบประมาณ 2557 เพื่อประเมินผลกระทบทางการ
เงินของการใช้ราคาเบิกจ่ายค่ายาที่พฒ
ั นาขึน้ ต่อค่าใช้จ่าย
ด้านยาสาหรับ ผู้ให้บริการและผู้จ่ายเงินในระบบเทียบกับ
รูปแบบปั จจุบนั
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข้อ มู ล เกี่ย วกับ การใช้ย าของผู้ ป่ วยนอก (รหัส
ผู้ ป่ วย วัน ที่ม ารัก ษาพยาบาล สิท ธิก ารรัก ษาพยาบาล
รายการยา รหัส โรค (ICD-code) ปริ ม าณการใช้ ย าต่ อ
รายการยา และราคาทุ น ต่ อ หน่ ว ย) ได้ จ ากฐานข้ อ มู ล
ผูร้ บั บริการของโรงพยาบาลทัวไปขนาด
่
440 เตียงแห่งหนึ่ง
โดยเป็ นข้ อ มู ล ระหว่ า งวั น ที่ 1 ต.ค. 56–30 ก.ย. 57
(ปี งบประมาณ 2557) สาหรับ ราคากลางจัดซื้อยายึดตาม
ประกาศคณะกรรมการพัฒ นาระบบยาแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
กาหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.
2553 และประกาศเพิม่ เติม พ.ศ. 2557 ราคาอ้างอิงจัดซื้อ
ยาใช้ขอ้ มูลจากศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ (DMSIC)
กระทรวงสาธารณสุขเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2557
(ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด วั น ที่ 18 มี น าคม พ.ศ. 2558)
ส่วนข้อมูลยา (ชื่อสามัญทางยา ชื่อการค้า บริษัทยา และ
ราคาต้นทุนต่อหน่ วย) ได้จากบัญชียาของโรงพยาบาลและ
ฐานข้อมูลการจัดซือ้ ยาของโรงพยาบาล

การกาหนดราคาเบิ กจ่ายค่ายาทีศ่ ึกษา
รูปแบบการเบิกจ่ายค่ายาในปั จจุบนั ใช้หลักเกณฑ์
ตามประกาศกระทรวงการคลัง ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2549 เรื่อ ง
อัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาลสาหรับการเบิกจ่ ายในสถานพยาบาลของ
ทางราชการ (RP-1) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1. หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงการคลังตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2549 เรื่อ ง อัต ราค่ า บริก ารสาธารณสุ ข เพื่อ ใช้
สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสาหรับการเบิกจ่ายใน
สถานพยาบาลของทางราชการ
ราคาต้นทุน
ราคาเบิกจ่ายยาทัวไป
่ (บาท)
ต่อ
หน่วย (บาท)
0.01-0.20
0.50
0.21-0.50
1.00
0.51-1.0
1.50
1.01-10
1.50+125%ของส่วนทีเ่ กิน 1 บาท
10.01-100
13+120%ของส่วนทีเ่ กิน 10 บาท
100.01-1,000 126+115%ของส่วนทีเ่ กิน 100 บาท
เกิน 1,000
1,161+110%ของส่วนทีเ่ กิน 1,000
บาท
หลักเกณฑ์ราคาเบิกจ่ายยากรณีส่งต่อผูป้ ่ วยนอก/
พิก าร/อุ บ ัติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น พื้น ที่ก รุ ง เทพมหานคร ซึ่ง

พัฒ นาขึ้น โดยได้ร ับ การสนับ สนุ น ทุ น วิจ ัย จากส านั ก งาน
หลัก ประกัน สุข ภาพแห่ งชาติเ ขต 13 (RP-2) แสดงอยู่ใน
ตารางที่ 2 ส าหรับ RP-2 มี ก ารก าหนดราคาเบิ ก จ่ า ย
เพิม่ เติมอีก 2 กลุ่ม คือ สาหรับกลุ่มยาทีม่ ชี ่วงการรักษาแคบ
และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาที่ได้มาตรฐาน GMP-PICs ในกรณี
ของยาทีม่ ชี ่วงการรักษาแคบ การปรับเปลี่ยนยาที่ใช้ส่งผล
กระทบต่ อผู้ป่วยทัง้ แง่ของผลทางคลินิกและคุณภาพชีวติ
จึงมีการกาหนดราคาเบิกจ่ายค่ายาไว้ท่ี 2 ระดับ คือ สาหรับ
ยาต้นแบบและยาชื่อสามัญ โดยกาหนดอัตราบวกเพิม่ ใน
ขนาดต่ าสาหรับยาต้นแบบเพื่อลดแรงจูงใจในการใช้ ส่วน
ยาทีผ่ ลิตโดยโรงงานทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน GMP/PICs กาหนด
ราคาเบิก จ่ า ยด้ว ยอัต ราบวกเพิ่ม ที่สูง กว่ า ยาทัว่ ไป เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาทีม่ คี ุณภาพ
หลักเกณฑ์การกาหนดราคาเบิกจ่ายค่ายาสาหรับ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่พฒ
ั นาขึน้ โดย
สานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (RP3) แสดงอยู่ในตารางที่ 3
การวิ เคราะห์ผลกระทบทางการเงิ น
การศึก ษาเปรีย บเทีย บมูลค่ า การเบิก จ่ า ยค่ า ยา
จากวิธกี ารทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั กับมูลค่าเมื่อใช้รูปแบบทีน่ ามา
ศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบต่องบประมาณในมุมมองผู้
ให้บริการและผูจ้ ่ายเงินในระบบ หลังจากนัน้ วิเคราะห์ความ
ไว เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรสาคัญที่อาจเป็ นไปได้
เพื่อประเมินว่า จะส่งผลต่อขนาดของผลกระทบทางการเงิน
ทีไ่ ด้ศกึ ษาหรือไม่ อย่างไร

ตารางที่ 2. หลักเกณฑ์ราคาเบิกจ่ายยากรณีสง่ ต่อผูป้ ่ วยนอก/พิการ/อุบตั เิ หตุและฉุกเฉินพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ราคากลาง/
ราคาเบิกจ่ายยาทัวไป
่
ราคาเบิกจ่ายสาหรับยาทีม่ ชี ่วงการ ราคาเบิกจ่ายยาทีซ่ อ้ื จากผูผ้ ลิต
ราคาจัดซือ้ (บาท)
(บาท)
รักษาแคบกรณีใช้ยาต้นแบบ (บาท)
มาตรฐาน GMP-PICs (บาท)
0.01-0.20
0.50
0.21-0.50
1.00
0.51-1.0
1.50
1.01-10
1.50+115% ของ
1.50+105% ของ
1.50+125% ของส่วนทีเ่ กิน 1
ส่วนทีเ่ กิน 1 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 1 บาท
บาท
10.01-100
12+110% ของ
12+105% ของ
13+120% ของ
ส่วนทีเ่ กิน 10 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 10 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 10 บาท
100.01-1,000
111+105%ของส่วนทีเ่ กิน 100 บาท
126+115% ของ
ส่วนทีเ่ กิน 100 บาท
เกิน 1,000
1,056+100%ของส่วนทีเ่ กิน 1,000 บาท
1,161+110% ของ
ส่วนทีเ่ กิน 1,000 บาท
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ตารางที่ 3. หลัก เกณฑ์ก ารก าหนดราคาเบิก จ่ า ยค่ า ยา
สาหรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
โดยสานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
ราคาต้นทุนต่อ
ราคาเบิกจ่ายยาทัวไป
่ (บาท)
หน่วย (บาท)
0.01-0.20
0.50
0.21-0.50
1.00
0.51-1.0
1.50
1.01-10
1.50+130%ของส่วนทีเ่ กิน 1 บาท
10.01-20
13.20+120%ของส่วนทีเ่ กิน 10 บาท
20.01-30
25.20+110%ของส่วนทีเ่ กิน 20 บาท
30.01-50
36.20+107.5%ของส่วนทีเ่ กิน 30 บาท
50.01-100
57.70+105%ของส่วนทีเ่ กิน 50 บาท
100.01-1,000 110.20+103%ของส่วนทีเ่ กิน 100บาท
>1,000บาท
+36.20

ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
ผลกระทบด้านงบประมาณต่อผูใ้ ห้บริการ
ตารางที่ 4 แสดงมู ล ค่ า การเบิก จ่ า ยค่ า ยาตาม
หลักเกณฑ์ต่า ง ๆ โดยเทียบกับต้นทุนค่ายา พบว่าทุก ๆ
รู ป แบบของการเบิ ก จ่ า ยที่ น ามาเปรี ย บเที ย บท าให้
โรงพยาบาลได้รบั มูลค่าเบิกจ่ายค่ายาสูงกว่าต้นทุนค่ายาใน

ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล การใช้หลักเกณฑ์ราคาเบิกจ่าย
ค่ายาของกรมบัญชีกลางซึง่ เป็ นรูปแบบปั จจุบนั (RP-1) จะ
ทาให้โรงพยาบาลมีมลู ค่าการเบิกจ่ายค่ายาสูงกว่าต้นทุนใน
สัดส่วนทีส่ งู ทีส่ ดุ ในทุก ๆ สิทธิการรักษาพยาบาล ในขณะที่
การใช้รูปแบบการเบิกจ่ายค่ายาของ สปสช.เขต 13 (RP-2)
ท าให้โ รงพยาบาลได้ ร ับ มู ล ค่ า การเบิก จ่ า ยค่ า ยาสูง กว่ า
ต้นทุนในสัดส่วนทีน่ ้อยทีส่ ดุ
ผลกระทบด้านงบประมาณต่อผูจ้ ่ายเงิ น
ตารางที่ 5 แสดงมู ล ค่ า การเบิ ก จ่ า ยยาตาม
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เทียบกับเกณฑ์การเบิกจ่ายในปั จจุบนั ใน
มุมมองของผูจ้ ่ายเงิน พบว่า รูปแบบการเบิกจ่ายค่ายาของ
สปสช.เขต 13 (RP-2) มีมูลค่าที่ประหยัดได้มากที่สุดเมื่อ
เทียบกับวิธกี ารเบิกจ่ายค่ายาทีใ่ นปั จจุบนั ของสิทธิ CSMBS
(ร้อยละ 9.23) และสิทธิ SSS (ร้อยละ 15.56) ในขณะทีส่ ทิ ธิ
UC ซึ่งปั จจุบนั จ่ายค่ายารวมอยู่ในมูลค่าเหมาจ่ายรายหัว
พบว่ า รูป แบบการเบิก จ่ า ยค่ า ยารายรายการที่ศึก ษาไม่
สามารถประหยัดค่าจ่ายใช้ลงได้ ผู้วิจยั วิเคราะห์โดยแยก
กลุ่มผูป้ ่ วย UC (UC total) เป็ น 2 กลุ่มย่อย ซึง่ มีวธิ กี ารจ่าย
คื น เงิ น ค่ า ยาแตกต่ า งกั น คื อ ผู้ ป่ วย UC เฉพาะผู้ ท่ี
ลงทะเบียนกับโรงพยาบาล (UC register) และผู้ป่วย UC
เฉพาะทีส่ ง่ ต่อมาจากโรงพยาบาลในเครือข่าย (UC refer)

ตารางที่ 4. มูลค่าการเบิกจ่ายยาตามหลักเกณฑ์ราคาเบิกจ่ายค่ายารูปแบบต่าง ๆ เทียบกับต้นทุนค่ายา
สิทธิการ
มูลค่าการเบิกจ่ายค่ายา (ล้านบาท)2
รักษาพยาบาล1 ราคาทุน RP-1
ความแตกต่าง
RP-2
ความแตกต่าง
RP-3
จากราคาทุน
จากราคาทุน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
CSMBS
32.61
46.16 13.55 (41.55)
41.97
9.36 (28.70)
44.60
SSS

3.74

5.43

1.69 (45.19)

5.10

1.36 (36.36)

UC total
UC register

41.86
21.50

62.15
32.29

20.29 (48.47)
10.79 (50.19)

58.12
30.69

UC refer

20.35

29.86

9.51 (46.73)

27.43

ความแตกต่างจาก
ราคาทุน(ร้อยละ)
11.99 (36.77)
1.55 (41.44)

16.26 (38.84)
9.19 (42.74)

5.29
61.05
31.71

19.19 (45.84)
10.21 (47.49)

7.08 (34.79)

29.34

8.99 (44.18)

1: CSMBS (สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ), SSS (สิทธิประกันสังคม), UC total (สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รวม), UC register (สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเฉพาะผูท้ ล่ี งทะเบียนกับโรงพยาบาล), UC refer (สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าเฉพาะผูป้ ่ วยทีร่ บั ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลในเครือข่าย)
2: RP-1 (รูปแบบการเบิกจ่ายค่ายาของกรมบัญชีกลาง), RP-2 (รูปแบบการเบิกจ่ายค่ายาของ สปสช.เขต 13), RP-3 (รูปแบบ
การเบิกจ่ายค่ายาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยสานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย)
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ตารางที่ 5. มูลค่าการเบิกจ่ายยาตามหลักเกณฑ์ราคาเบิกจ่ายค่ายารูปแบบต่า ง ๆ เทียบกับมูลค่ายาที่ได้รบั การเบิกจ่ายใน
ปั จจุบนั
สิทธิการ
มูลค่าการเบิกจ่ายค่ายา (ล้านบาท) 2
รักษาพยาบาล1 RP-A RP-1 ความแตกต่างจาก RP-2 ความแตกต่างจาก RP-3
ความแตกต่าง
RP-A
RP-A
จาก RP-A
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
CSMBS
46.24 46.16
-0.08 (-0.17)
41.97
-4.27 (-9.23)
44.60
-1.64 (-3.54)
SSS

6.04

5.43

-0.61 (-10.10)

5.10

-0.94 (-15.56)

-0.75 (-12.42)

13.49 (30.23)
-5.04 (-14.11)

5.29
61.05
31.71

UC total
UC register

44.63
35.73

62.15
32.29

17.52 (39.26)
-3.44 (-9.63)

58.12
30.69

UC refer

8.89

29.86

20.97 (235.88)

27.43

18.54 (208.55)

29.34

20.45 (230.03)

16.42 (36.79)
-4.02 (-11.25)

1: CSMBS (สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ), SSS (สิทธิประกันสังคม), UC total (สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รวม), UC register (สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเฉพาะผูท้ ล่ี งทะเบียนกับโรงพยาบาล), UC refer (สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าเฉพาะผูป้ ่ วยทีร่ บั ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลในเครือข่าย)
2: RP-A (รูปแบบการเบิกจ่ายรูปแบบปั จจุบนั ), RP-1 (รูปแบบการเบิกจ่ายค่ายาของกรมบัญชีกลาง), RP-2 (รูปแบบการเบิกจ่าย
ค่ายาของ สปสช.เขต 13), RP-3 (รูปแบบการเบิกจ่ายค่ายาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยสานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย)
พบว่า การใช้ RP-2 ทาให้ผจู้ ่ายเงินในระบบประหยัดได้รอ้ ย
ละ 14.11 ในกลุ่ ม UC register ซึ่ ง สู ง กว่ า รู ป แบบการ
เบิกจ่ายค่ายาอื่น ๆ ส่วนในผูป้ ่ วย UC refer พบว่า วิธกี าร
ที่น าเสนอไม่ สามารถประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยได้เ มื่อ เทีย บกับ
ระบบการเบิก จ่ า ยปั จ จุ บ ัน โดยรู ป แบบ RP-2 ท าให้ผู้
จ่ า ยเงิน ในระบบต้อ งจ่ า ยเงิน เพิ่ม จากรู ป แบบปั จ จุ บ ัน ใน
สัดส่วนทีน่ ้อยทีส่ ดุ (ร้อยละ 208.55)
การวิ เคราะห์ความไว
ในสิทธิประกันสุขภาพทีม่ รี ปู แบบการเบิกจ่ายแบบ
เหมาจ่ายรายหัวให้ผลการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ในกลุ่มผูป้ ่ วย
UC เฉพาะที่รบั ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลในเครือข่าย (UC
refer) การเปลีย่ นมาใช้รปู แบบการเบิกจ่ายค่ายาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ท าให้ผู้จ่ า ยเงิน ในระบบมีภ าระค่ า ใช้จ่ า ยด้า นยาที่สูง ขึ้น
ในขณะที่ผู้ป่วย UC เฉพาะผู้ท่ลี งทะเบียนกับโรงพยาบาล
(UC register) กลั บ ท าให้ ผู้ จ่ า ยเงิ น ในระบบประหยั ด
ค่ า ใช้จ่ า ยมากขึ้น การศึก ษานี้ จึง วิเ คราะห์ค วามไวโดย
เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร สัดส่วนมูลค่ายา สัดส่วนผู้เข้ารับ
บริการ และการกาหนดเพดานการตามจ่ายรายครัง้ บริการ

เพื่ อ คาดการณ์ ถึ ง ผลกระทบที่ จ ะไม่ ส่ ง ผลด้ า นลบต่ อ
งบประมาณของโรงพยาบาลและผูจ้ ่ายเงินในระบบ
ส าหรั บ สิ ท ธิ UC เฉพาะผู้ ท่ี ล งทะเบี ย นกั บ
โรงพยาบาล (UC register) มี ก ารประมาณมู ล ค่ า การ
เบิกจ่ายค่ายาทีร่ อ้ ยละ 80 ของมูลค่าเหมาจ่ายรายหัวของค่า
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก และโรงพยาบาลมีสดั ส่วนผูเ้ ข้ารับ
บริการรักษาพยาบาลไม่เกินร้อยละ 57.20 ของจานวนผูท้ ่ี
ลงทะเบียนทัง้ หมด
เมื่อเปลี่ยนแปลงสัดส่วนมูลค่ายาต่ อมูล ค่า เหมา
จ่ายรายหัวของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก พบว่า หาก
โรงพยาบาลมีสดั ส่วนมูลค่าเหมาจ่ายรายหัวสาหรับ ค่ายา
มากกว่ า ร้ อ ยละ 68.71 (รู ป ที่ 1) หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ
โรงพยาบาลสามารถควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากค่ายามีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 31.29 ของมูลค่า
เหมาจ่ า ยรายหัว การใช้รู ป แบบการเบิก จ่ า ยค่ า ยาของ
สปสช.เขต 13 (RP-2) ท าให้ผู้จ่ า ยเงิน ในระบบมีมูลค่าที่
ประหยัดได้มากกว่าการเหมาจ่ายรายหัว
เมื่อ เปลี่ย นแปลงสัด ส่ ว นผู้ป่ วยที่เ ข้า รับ บริก าร
พบว่า หากผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับบริการมีสดั ส่วนต่อผูท้ ล่ี งทะเบียน
มากกว่าร้อยละ 63.29 ของผูล้ งทะเบียน (รูปที่ 2
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รูปที่ 1. มูลค่ายาทีไ่ ด้รบั การเหมาจ่ายเมื่อเปลีย่ นแปลงสัดส่วนมูลค่ายาในการให้บริการผูป้ ่ วยนอกสิทธิ UC เฉพาะผูท้ ล่ี งทะเบียน
กับโรงพยาบาล (UC register)
) ทาให้ผลการวิจยั เปลีย่ นไป คือการจ่ายแบบรวมค่ายาไว้ใน
อัต ราเหมาจ่ า ยรายหัว จะประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยได้ม ากกว่ า
รูปแบบการเบิกจ่ายเงินคืนตามรายบริการ นัน่ หมายความ
ว่า หากกลุ่มผู้มีสทิ ธิท์ ่ขี ้นึ ทะเบียนกับโรงพยาบาลมีอตั รา
การใช้บริการรักษาพยาบาลยังไม่เกินร้อยละ 63.29 แล้ว
รูปแบบการจ่ายค่ายาคืนตามรายบริการจะทาให้ประหยัดได้
มากกว่าการจ่ายแบบรวมค่ายาไว้ในอัตราเหมาจ่ายรายหัว
ตราบใดที่ อ ัต ราการมาใช้ บ ริ ก ารรัก ษาพยาบาลของผู้
ลงทะเบีย นยัง ไม่ สูง เกิน ร้อ ยละ 66.60 ของผู้มีส ิท ธิท์ ่ีข้นึ
ทะเบียนกับโรงพยาบาล

สาหรับ สิท ธิ UC เฉพาะผู้ป่วยที่ร ับส่ง ต่ อมาจาก
โรงพยาบาลในเครือข่าย (UC refer) มีแบบแผนการใช้ยาไม่
แตกต่างไปจากสิทธิ UC ทีล่ งทะเบียนกับโรงพยาบาล (UC
register) คือ มีสดั ส่วนการใช้ยานอกบัญชียาหลักร้อยละ
16.38 และ 15.39 ตามลาดับ สิทธิน้ี มรี ูปแบบการจ่ายเงิน
คืน แบบก าหนดเพดานมูลค่ าการเบิก จ่ายรายครัง้ บริการ
ปั จจุบนั โรงพยาบาลมีต้นทุนค่ายาเฉลี่ยต่อครัง้ การบริการ
เท่ากับ 438.84 บาท ซึง่ สูงกว่าเพดานมูลค่าทีเ่ รียกเก็บได้ท่ี
200 บาท/ครัง้ ทาให้โรงพยาบาลรับภาระค่าใช้จ่ายด้านยา
สูงถึงร้อยละ 56.30 ของต้นทุนค่ายา

รูปที่ 2. มูลค่ายาทีไ่ ด้รบั การเหมาจ่ายเมื่อเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยนอกสิทธิ UC เฉพาะ
ผูป้ ่ วยทีล่ งทะเบียนกับโรงพยาบาล
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รูปที่ 3. มูลค่ายาทีไ่ ด้รบั การเหมาจ่ายเมื่อเปลีย่ นแปลงอัตราการเหมาจ่ายรายครัง้ บริการ ผูป้ ่ วยสิทธิ
ต่อมาจากโรงพยาบาลเครือข่าย (UC refer)
เมื่อ เปลี่ย นแปลงเพดานการตามจ่ า ยรายครัง้
บริการ พบว่า การตามจ่ายค่ายาตามรายการในรูปแบบการ
เบิกจ่ายค่ายาของ สปสช.เขต 13 (RP-2) ทาให้ประหยัด
กว่าการตามจ่ายค่ายาโดยวิธกี าหนดเพดานเรียกเก็บ เมื่อ
เพดานเรียกเก็บถูกกาหนดไว้สงู กว่า 739.30 บาทขึน้ ไป

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การใช้รูปแบบการเบิกจ่ายค่ายาที่พฒ
ั นาขึน้ โดย
สานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (RP3) ช่วยให้ผู้จ่ายเงินในระบบประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาได้
ดีกว่าการใช้หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางซึง่ ใช้ในปั จจุบนั
(RP-1) ทัง้ RP-1 และ RP-3 ใช้ราคาทุนในการคานวณราคา
เบิกจ่าย การใช้หลักเกณฑ์ราคาเบิกจ่ายค่ายาของ สปสช.
เขต 13 (RP-2) ทาให้ผู้จ่ายเงินในระบบประหยัดค่าใช้จ่ าย
ด้านยาได้สูงสุด ทัง้ ที่ใช้ราคากลางในการคานวณราคายา
การใช้รปู แบบการเบิกจ่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในสิทธิ CSMBS ช่วย
ให้ผจู้ ่ายเงินในระบบสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาลงได้
ในขณะที่สทิ ธิประกันสุขภาพที่เบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายราย
หัวให้ผลการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ขึน้ กับการกาหนดเพดาน
การตามจ่า ยรายครัง้ บริก าร สัด ส่ว นผู้เ ข้ารับบริก าร และ
สัดส่วนค่ายาจากอัตราเหมาจ่ายที่ได้รบั ในสิทธิ UC การ
เปลีย่ นรูปแบบการเบิกจ่ายค่ายาทีร่ วมอยู่ในอัตราเหมาจ่าย
รายหัว เป็ น การเบิก จ่ า ยตามรายบริก าร ท าให้ป ระหยัด
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่าในกรณีผปู้ ่ วยนอกทีข่ น้ึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ี
สิทธิกบั โรงพยาบาลที่ศกึ ษา โดยมีเงื่อนไขว่า อัตราการใช้

UC เฉพาะผูป้ ่ วยทีร่ บั ส่ง

บริการของผู้มสี ทิ ธิต้์ องไม่สูงกว่า ร้อยละ 66 และมีสดั ส่วน
อัตราเหมาจ่ายรายหัวสาหรับค่ายาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 68
สาหรับกรณีผปู้ ่ วยรับส่งต่อจากสถานบริการในเครือข่ายซึง่
ปั จ จุ บ ัน ก าหนดเพดานการตามจ่ า ยไว้ท่ี 200 บาท/ครัง้
บริการ เป็ นกลุ่มทีโ่ รงพยาบาลได้รบั การเบิกจ่ายคืนต่ ากว่า
ต้ น ทุ น ค่ า ยา การปรับ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ยหรื อ การ
พิจารณากาหนดเพดานการตามจ่ายใหม่จะช่วยลดภาระ
ทางการเงินให้กบั โรงพยาบาล อย่างไรก็ตามนอกจากการ
พิจารณาผลกระทบทางการเงินต่อผูใ้ ห้บริการและผูจ้ ่ายเงิน
ในระบบแล้ว การเปลี่ย นรู ป แบบการเบิก จ่ า ยค่ า ยาเป็ น
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะต้องคานึงถึงปั จจัยอื่น ๆ อีกหลาย
ปั จ จัย ได้ แ ก่ แบบแผนการสัง่ ใช้ ย าของแพทย์ ผู้ ใ ห้ ก าร
รัก ษาพยาบาล ความเท่ า เทียมกัน และการเข้า ถึง ยาของ
ผู้ร ับ บริก าร การจัด การด้า นการเงิน ของผู้ให้บริก าร การ
กาหนดงบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพ ศักยภาพ
และความอยู่รอดของอุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศ
เป็ นต้น
ข้อจากัดที่สาคัญของงานวิจยั นี้คอื ในการคานวณ
ราคาเบิกจ่ายค่ายาใน RP-2 ใช้ราคากลางในการคานวณ
ราคาตามเกณฑ์ หากไม่มรี าคากลางก็จะใช้ราคาอ้างอิงและ
ราคาทุ น ตามล าดั บ พบว่ า รายการยาทั ้ง หมดของ
โรงพยาบาลใช้ราคากลางในการคานวณ 241 รายการ ใช้
ราคาอ้างอิง 298 รายการ และใช้ราคาทุน 95 รายการ โดย
ไม่ได้ใช้ราคากลางในการคานวณทัง้ หมด นอกจากนี้ ข้อมูล
การใช้ย าในงานวิจ ัย เป็ น ข้อ มู ล ย้อ นหลัง ในปี 2557 การ
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นาไปใช้ต้องคานึงถึงแบบแผนการใช้ยาที่เปลี่ยนแปลงไป
เช่น พฤติกรรมการสังใช้
่ ยาโดยแพทย์ ความจาเป็ นต้องใช้
ยาของผู้ป่วย รวมไปถึงแนวโน้ มการเกิดโรค การควบคุม
โรคและการส่งเสริมสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
ผู้ป่ วย CSMBS มีอ ัต ราการใช้บ ริก ารและมูลค่ า
การใช้ยาที่สูง การเปลี่ยนรูปแบบการเบิกจ่ายจะช่วยให้ผู้
จ่ายเงินในระบบประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาลงได้ ส่วนการ
พิจารณาเปลีย่ นรูปแบบการเบิกจ่ายจากแบบเหมาจ่ายราย
หัวเป็ นจ่ายตามรายการโดยกาหนดราคาไว้ก่อน ในกรณี
สัดส่วนมูลค่าของอัตราเหมาจ่ายรายหัวสาหรับค่ายาไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 68 และอัตราการใช้บริการของผูล้ งทะเบียนไม่
เกินร้อยละ 66 จะทาให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาได้
ดีกว่า นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงราคากลางให้มีค วาม
ทันสมัย เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นในตลาดยา
และควรจัดทาราคากลางของยาทุกรายการทีม่ ใี นตลาดยา
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั
การศึก ษาในอนาคตควรขยายกลุ่ ม ตัว อย่ า งให้
กว้างขึ้นครอบคลุมโรงพยาบาลทัวไปอื
่ ่น ๆ โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลศูนย์ ซึง่
มีค วามแตกต่ า งของราคายา ชนิ ด ของยา กลุ่ ม ผู้ป่ วยที่
ให้บริการ รวมไปถึงความซับซ้อนของโรคที่ให้การรักษา
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลายมากขึน้ นอกจากนี้ ควรมีการ
วิจยั แบบไปข้างหน้าเพื่อศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น
ผลกระทบต่อปริมาณการใช้ยา ค่าใช้จ่ายด้านยาและราคา
ยา และผลลัพธ์ทางสุขภาพ ทัง้ ในส่วนของผู้รบั บริการ ผู้
ให้บริการ และผูจ้ ่ายเงินในระบบ
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