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ค�าน�า

	 ส�ำนักงำนวจิยัเพือ่กำรพฒันำหลกัประกนัสขุภำพไทย	(สวปก.)	เครอืสถำบัน	

วิจัยระบบสำธำรณสุข	 (สวรส.)	 ได้สนับสนุนกำรถอดบทเรียนกำรด�ำเนินมำตรกำร						

ส่งเสริมและก�ำกับกำรใช้ยำในโรงพยำบำลต้นแบบ	3	แห่ง	ประกอบด้วย	โรงพยำบำล

ล�ำปำง	โรงพยำบำลต�ำรวจ	และโรงพยำบำลศิรริำช	เพือ่ค้นหำจดุเด่นของกำรด�ำเนนิกำร	

มำตรกำรภำยใน	ผู้มีบทบำทส�ำคัญ	ปัจจัยควำมส�ำเร็จ	ผลส�ำเร็จ	และปัญหำอุปสรรค

พร้อมข้อเสนอแนะ	โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรสัมภำษณ์กลุ่ม	พร้อมทั้งรวบรวม

ข้อมูลเพิ่มเติมจำกเอกสำร	 เรียบเรียงข้อค้นพบให้มีควำมน่ำสนใจและเข้ำใจง่ำยเพื่อใช้

ในกำรเผยแพร่และสื่อสำรกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

	 รำยงำนฉบับนี้	ประกอบด้วย	รำยงำนกำรถอดบทเรียน	3	โรงพยำบำล	คือ	

โรงพยำบำลล�ำปำง	 (เก็บข้อมูลวันที่	 12	 กรกฎำคม	 2554)	 และโรงพยำบำลต�ำรวจ									

(เกบ็ข้อมลูวนัที	่3	สงิหำคม	2554)	และโรงพยำบำลศริริำช	(เกบ็ข้อมลูวนัที	่18	มถินุำยน,	

9	และ	11	กรกฎำคม	2555)	

	 ผู้จัดท�ำรำยงำนขอขอบพระคุณ	 ผู้บริหำร	 และบุคลำกรของโรงพยำบำล					

ทั้งสำมแห่งเป็นอย่ำงสูง	 ที่ได้สละเวลำให้สัมภำษณ์และให้ข้อมูลที่มีควำมส�ำคัญเป็น

อย่ำงยิ่ง	 รวมทั้งได้ช่วยตรวจทำนร่ำงต้นฉบับรำยงำนจนเสร็จสมบูรณ์	 นอกจำกนี้									

ขอขอบคุณ	 ผู้บริหำร	 และนักวิชำกำรจำกกรมบัญชีกลำง	 และ	 สวปก.	 ที่สนับสนุน						

กำรท�ำงำนครั้งนี้เป็นอย่ำงดี	ขอขอบคุณ	คุณอภิญญำ	อิสระชำญพำนิช	ผู้ช่วยนักวิจัย	

ที่ช่วยให้กำรจัดท�ำรำยงำนฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี	 หวังว่ำรำยงำนกำรถอดบทเรียน

ฉบับนี้	 จะช่วยสะท้อนควำมส�ำเร็จและแนวทำงกำรพัฒนำนโยบำยด้ำนยำเพื่อน�ำไปสู่

กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล	 และพัฒนำระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรให้มี

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในอนำคต	

        ผู้จัดท�ารายงาน

       นางสายศิริ ด่านวัฒนะ และคณะ

				 	 	 	 	 	 	 14	กรกฎำคม	2555	
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ค�าส�าคัญ/ค�าย่อที่ใช้บ่อย

OPD	 :	 Out	Patient	Department	 ผู้ป่วยนอก

RDU	 :	 Rational	Drug	Use	 กำรใช้ยำสมเหตุผล

MUA	 :	 Medicine	Utilization	Analysis	 กำรวิเครำะห์กำรใช้ยำ

DUE	 :	 Drug	Use	Evaluation	 กำรประเมินผลกำรใช้ยำ

DUR	 :	 Drug	Utilization	Review	 กำรทบทวนกำรใช้ยำ

National	List	of	Essential	Medicines	 บัญชียำหลักแห่งชำติ

NED	 :	 Non	Essential	Drug	 ยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติ

ED	 :	 Essential	Drug	 ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ

PTC	 :	 Pharmaceutical	Therapeutic	Committee

	 	 	 	 คณะกรรมกำรเภสัชกรรม

	 	 	 	 และกำรบ�ำบัด

CPG	 :	 Clinical	Practice	Guideline		 แนวปฏิบัติทำงคลินิก	

CL	 :	 Compulsory	licensing		 กำรประกำศใช้สิทธิโดยรัฐ

	 	 	 	 ต่อยำที่มีสิทธิบัตร	

IC	 :	 Infection	Control	 กำรควบคุมกำรติดเชื้อ
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บทน�า
	 โรงพยำบำลล�ำปำง	โรงพยำบำลต�ำรวจ	และโรงพยำบำลศิริรำช	เป็น	3	ใน	
34	 โรงพยำบำลขนำดใหญ่	 (ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข	 19	 แห่ง	 โรงพยำบำล
มหำวิทยำลัย	 7	 แห่ง	 และอื่นๆ	 8	 แห่ง)	 ที่กรมบัญชีกลำงได้ขอควำมร่วมมือร่วมเป็น		
โรงพยำบำลรุ่นบุกเบิกในโครงกำรศึกษำหำมำตรกำรส่งเสริมและก�ำกับกำรใช้ยำกรณ	ี
ผู้ป่วยนอก	 โดยได้จัดกำรประชุมชี้แจงทั้ง	 34	 โรงพยำบำลพร้อมกันในช่วงเดือน
กรกฎำคม	 2552	 พร้อมน�ำเสนอข้อมูลที่เห็นภำพปัญหำค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำทั้งประเทศ				
ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ	 ซึ่งหำกไม่มีกำรลดและควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำผู้ป่วยนอกแล้ว									
จะเป็นภำระที่อำจส่งผลต่อควำมมั่นคงของระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลของรัฐ								
ทั้งระบบ
	 จำกกำรถอดบทเรียนครั้งนี้พบว่ำ	กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำมิใช่เรื่องใหม่
ของทั้งสำมโรงพยำบำล	เนื่องจำกมีกลไกและกำรด�ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง	เมื่อกรม
บัญชีกลำงขอควำมร่วมมือ	 โรงพยำบำลทั้งสำมแห่งก็เกิดควำมตื่นตัวมำกขึ้นและให้
ควำมร่วมมือเร่งรัดด�ำเนินกำรจนเห็นผลส�ำเร็จที่จับต้องได้	 เกิดประสบกำรณ์ท่ีควรค่ำ
แก่กำรเรียนรู้	 โดยเฉพำะในประเด็นที่ว่ำ	 ท�ำอย่ำงไรจึงจะควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำ								
แต่คงคุณภำพกำรรักษำตำมหลักวิชำชีพ	 โดยใช้หลักกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำง												
สมเหตผุลเข้ำมำเป็นแนวทำงหลกั	โดยทัง้สำมโรงพยำบำลมมีำตรกำรทีห่ลำกหลำย	ต้อง
เผชิญกับปัญหำอุปสรรค	และมีมุมมองข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกัน
	 กำรด�ำเนินงำนของทั้งสำมแห่งมีกลไกที่คล้ำยคลึงกัน	 กล่ำวคือ	 มีคณะ
กรรมกำรทีก่�ำกบันโยบำย	กรรมกำรคัดเลอืกยำคุณภำพเข้ำสูร่ำยกำรยำของโรงพยำบำล	
และคณะกรรมกำรทีด่แูลข้อบ่งใช้ยำ	ซึง่ทกุแห่งมอีงค์ประกอบทัง้ผูบ้รหิำร	ผูป้ฏบิตักิำร
ด้ำนยำ	คือ	เภสัชกร	และผู้ใช้ยำ	คือ	แพทย์	โดยกำรที่แพทย์มีส่วนร่วมในกำรออกแบบ
ข้อบ่งใช้ยำนัน้เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่�ำให้ได้รบัควำมร่วมมอืจำกแพทย์เป็นอย่ำงด	ีมำตรกำร	
ที่ใช้	คือ	กำรเน้นให้ใช้ยำสำมัญ	(Generic	Name)	แทนยำต้นต�ำรับ	 (Original)	และ
สนับสนุนกำรใช้ยำในบญัชยีำหลกัแห่งชำติเป็นหลกั	โดยวธิกีำรท่ีพบว่ำได้ผลในกำรปรบั
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พฤติกรรมกำรสั่งยำนอกบัญชียำหลักมำกเกินไป	 คือกำรขอให้แพทย์ผู้สั่งใช้ยำระบุ
เหตผุลควำมจ�ำเป็นทีต้่องสัง่ใช้ยำนอกบญัชยีำหลกัทกุครัง้ทีส่ัง่	และใช้กำรจ่ำยยำสำมญั
ทีม่	ีส่วนประกอบทำงเคมเีหมอืนกนัแทนยำต้นต�ำรบั	หำกแพทย์ไม่ได้ระบุว่ำจะต้องจ่ำย
ยำต้นต�ำรับเท่ำนั้น
	 ผลจำกกำรด�ำเนินงำน	 นอกจำกสำมำรถลดค่ำยำได้เป็นจ�ำนวนมำกแล้ว					
ยงัท�ำให้เกดิกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลมำกขึน้	ช่วยอดุรอยรัว่จำกกำรใช้ยำ	และแก้ปัญหำ
กำรทุจริต	 ส่วนผลกระทบเชิงลบต่อโรงพยำบำลนั้น	 ทุกแห่งล้วนได้รับผลกระทบทำง	
กำรเงินเนื่องจำกรำยได้จำกค่ำยำลดลง	 ท�ำให้ก�ำไรค่ำยำซ่ึงต้องน�ำมำใช้บริหำรจัดกำร
เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ป่วยนั้นลดลง	และมีควำมกังวลว่ำจะกลำยเป็นอุปสรรคต่อคุณภำพ
และมำตรกำรกำรบริกำรและคุณภำพชีวิตผู้ป่วย
	 นอกจำกนี	้พบว่ำโรงพยำบำลมข้ีอโต้แย้งเรือ่งคณุภำพยำสำมญัและ/หรอืยำ
ในบญัชยีำหลักแห่งชำติทีอ่ำจกระทบต่อกำรรกัษำผูป่้วย	ซึง่โรงพยำบำลท้ังสำมแห่งต่ำง
ให้ควำมส�ำคัญกับมำตรฐำนกำรรักษำผู้ป่วยมำเป็นอันดับแรก	 ดังนั้น	 ในกรณีท่ีแพทย์			
ผูใ้ช้ยำมเีหตุผลและหลกัฐำนยืนยนัถงึควำมจ�ำเป็นที่ต้องใชย้ำต้นต�ำรบั	และ/หรอืยำใน
บญัชยีำหลกัแห่งชำติ	ทำงโรงพยำบำลกจ็ะรับภำระควำมเสีย่งทีอ่ำจถกูเรยีกเกบ็ค่ำยำคนื	
โดยมีกำรจัดกำรภำยในเพื่อให้แพทย์สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีปัญหำอุปสรรค								
ต่อคุณภำพกำรรักษำน้อยที่สุด	 อย่ำงไรก็ตำม	 แม้ว่ำมำตรกำรก�ำกับกำรใช้ยำจะส่งผล
ให้เกดิควำมยุง่ยำก	แต่บคุลำกรของทัง้สำมแห่งกร่็วมมอืร่วมใจด�ำเนนิงำน	เพรำะควำม
ตระหนักว่ำ	 กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลเป็นสิ่งที่ต้องท�ำให้ได้	 แม้ว่ำจะท�ำให้เกิดควำม					
ไม่สะดวก	เพิม่ภำระงำน	ต้องปรบัระบบทีเ่กีย่วข้อง	และต้องเผชญิกบัเสยีงสะท้อนจำก
ผู้รับบริกำรที่มีปฏิกิริยำทำงลบต่อกำรเปลี่ยนแปลง
	 ภำวะผู้น�ำ	 นโยบำยที่ชัดเจน	 กลไกและมำตรกำรท่ีเหมำะสม	 กำรสื่อสำร					
ที่ทั่วถึงและเพียงพอ	กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง	และควำมเข้มแข็งของทีมงำน	หรือ
คณะท�ำงำนที่ขับเคลือ่นแผนงำนสง่เสรมิและก�ำกบักำรใช้ยำ	คอืปัจจัยควำมส�ำเรจ็ของ
กำรด�ำเนินงำน	 ในขณะที่กำรขำดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและขำดมำตรกำรสนับสนุนท่ี				
ต่อเน่ือง	 อีกทั้งกำรที่รำยกำรยำที่ให้เบิกได้คือยำในบัญชียำหลักแห่งชำตินั้น	 ผู้ใช้ยำ					
ยังมีข้อทักท้วงและเสนอแนะให้ปรับปรุงรำยกำรยำและข้อบ่งใช้เพื่อให้เป็นปัจจุบัน	
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สอดคล้องกบัองค์ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ของผูใ้ช้	และให้มคีวำมสะดวกในกำรใช้งำน	
และเสนอให้ทัง้กรมบญัชกีลำงและผูด้แูลยำบญัชยีำหลกัแห่งชำต	ิควรมกีำรตอบสนอง				
ต่อข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องของผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงรวดเร็ว	ทั้งนี้	หำกแพทย์มีควำมเข้ำใจ
และเชื่อถือในรำยกำรและข้อบ่งใช้ยำ	รวมทั้งเข้ำใจในแนวนโยบำยของกรมบัญชีกลำง	
ก็จะเป็นตัวกลำงสื่อสำรให้ผู้รับบริกำรยอมรับและเชื่อมั่นต่อยำที่ใช้ได้ไม่ยำก	 ทุกแห่ง
เหน็ตรงกันว่ำระบบจ่ำยตรงช่วยให้ผูป่้วยได้รบัควำมสะดวกและบรกิำรท่ีด	ีแต่มช่ีองโหว่
ที่อำจท�ำให้เกิดกำรสูญเสีย	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรทจุรติ	หรอืกำรใช้ยำอย่ำงไม่เหน็คณุค่ำ	ไม่มี
ควำมตระหนกัและมสีวนร่วมในภำระค่ำใช้จ่ำยและงบประมำณของประเทศ	เป็นต้น
	 ตวัแทนโรงพยำบำลทัง้สำมแห่งเหน็ว่ำ	กำรส่งเสรมิและก�ำกบัตดิตำมกำรใช้ยำ	
โดยกรมบญัชกีลำง	เป็นส่วนส�ำคัญทีท่�ำให้เกดิควำมตระหนกัถึงกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตผุล
มำกขึ้น	และคำดหวังสิ่งสนับสนุน	เช่น	ระบบ	IT	งบประมำณโครงกำร	มำตรกำรช่วย
เหลือรองรับหำกเกิดผลกระทบทำงกำรเงินต่อโรงพยำบำลที่ด�ำเนินกำร	และมำตรกำร
เชิงบวกต่ำงๆ	 รวมทั้งกำรสื่อสำรเพื่อให้ควำมรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้บริกำร				
ที่ส�ำคัญคืออยำกเห็นกำรใช้นโยบำยและมำตรกำรท่ีท่ัวถึงเท่ำเทียมกันในโรงพยำบำล
ทุกแห่งเพื่อให้เป็นแนวทำงเดียวกัน	
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โรงพยาบาลลำาปางกับความมุ่งมั่นท่ามกลางข้อจำากัด
.............................................................................................................................................................................................

อุปสรรคมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
บทที1่

 “แนวความคิดเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของกรมบัญชีกลางเป็นสิ่ง

ที่ดี แม้ว่าในทางปฏิบัติแล้ว มาตรการต่างๆ ที่ออกมา จะท�าให้เราจะประสบความยาก

ล�าบาก มีปัญหาอุปสรรคและแรงกดดันค่อนข้างมาก แต่เราก็อยากจะท�าสิ่งที่ถูกต้อง 

ด้วยจรรยาบรรณของแพทย์ เภสชักร และวชิาชพี พวกเราส่วนใหญ่เกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์

เป็นคนดี” 

 นพ.ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลล�ำปำง กล่ำวเปิดใจ       

เมื่อถำมว่ำในเมื่อมีปัญหำอุปสรรคมำกมำยในกำรด�ำเนินกำรเพื่อลดและควบคุม           

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำ แต่เหตใุดทำงโรงพยำบำลล�ำปำง จงึได้เร่งรดัด�ำเนนิกำรจนประสบผล

ส�ำเรจ็ สำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยได้เป็นจ�ำนวนมำก จนท�ำให้กรมบัญชีกลำงต้องประสำน

ขอมำศกึษำดงูำนและถอดบทเรยีนในฐำนะกรณศีกึษำทีด่ ีโดยทำงโรงพยำบำลสำมำรถ

ลดมลูค่ำกำรจดัซือ้ยำในปี 2553 เป็นไปตำมเป้ำหมำยได้ถงึ 25 ล้ำนบำท และลดมลูค่ำ

กำรเบิกค่ำยำผู้ป่วยนอกจำกกรมบัญชีกลำงลงได้ถึง 30 ล้ำนบำท (ลดลงร้อยละ 25) 

โดยเฉพำะยำนอกบญัชยีำหลกัแห่งชำติ (NED) ลดลงถงึ 20 ล้ำนบำท และสดัส่วนมลูค่ำ

ยำ NED ที่เป็นเป้ำหมำยลดลงแทบทุกกลุ่ม 
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 “เราไม่อยากเป็นเด็กไม่ดี” 

 ความรู้สึกลึกๆ และความรับผิดชอบในฐานะหน่วยบริการของรัฐ

 หลงัจำกทีไ่ด้รบักำรประสำนขอควำมร่วมมอื และรบัท่ีจะร่วมด�ำเนนิกำรเพื่อ

ให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำให้มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรม ผู้บริหำร 

และหัวหน้ำกลุ ่มเภสัชกรรมได้น�ำข้อมูลมำแบ่งปันในกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรโรงพยำบำล ต่อมำคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ�ำบัด (Pharmacy and            

Therapeutic Committee: PTC) ได้จัดประชุมก�ำหนดมำตรกำรลดค่ำยำ ครั้งที่ 1  

ในวันที่ 25 สิงหำคม 2552 และจัดประชุมองค์กรแพทย์ในเดือนถัดมำ โดยทุกฝ่ำยต่ำง

ถือเป็นเรื่องส�ำคัญ

 “มีความรู้สึกเสมือนถูกต�าหนิ และมีความผิดที่ต้องรีบแก้ไข เพราะว่าเราไม่

อยากเป็นเด็กไม่ดี” 

 น่ีคอืแรงจูงใจในเบือ้งต้นในกำรตัดสนิใจด�ำเนนิกำรหำทำงควบคมุและก�ำกบั

ตนเอง ซึ่ง ภญ.บุญญาพร ยิ่งเสรี หัวหน้ำกลุ่มเภสัชกรรม โรงพยำบำลล�ำปำง สะท้อน

ออกมำอย่ำงจริงใจ ว่ำเป็นควำมรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันที่ผู้บริหำรโรงพยำบำล แพทย์ 

กลุ่มงำนเภสัชฯ และสมำชิกทุกคนในองค์กรรู้สึกตระหนักและท�ำให้เกิดควำมมุ่งมั่น    

ต่อกำรแก้ปัญหำ ถึงแม้ว่ำจะพบกับกำรท�ำงำนที่ยำกล�ำบำกมำกขึ้นกว่ำเดิมก็ตำม   

เพรำะกำรเดนิหน้ำมำตรกำรต้องเป็นไปอย่ำงมส่ีวนร่วม ต้องเดนิหน้ำอย่ำงพร้อมเพรยีง

กันในองค์กร ในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมคิดเห็น เหตุผล

และควำมจ�ำเป็นที่หลำกหลำย 

 ในกำรเริม่ต้นนัน้ PTC ได้วำงมำตรกำรผ่ำน 2 ยทุธศำสตร์หลกั ภำยใต้ Drug 

cost containment plan นั่นคือ หนึ่ง กำรลดค่ำยำที่จ่ำยในแต่ละครั้ง (Unit price) 

และ สอง ลดปริมำณยำที่สั่งจ่ำย (Utilization Quantity) ซึ่งผลที่ตำมมำล้วนแล้วแต่

น�ำมำซึ่งควำมล�ำบำกใจ

 “คนไข้เคยได้รับยาจ�านวนหนึ่ง ต่อมาได้รับลดลงก็เกิดค�าถามและความไม่

พงึพอใจ หรอืคนไข้เคยได้ยาตวัหนึง่ แม้เราอธบิายว่าเป็นตวัยาเดยีวกนัแต่คนละบรษิทั 

แต่เขาก็อยากได้ยาเดิม มีจ�านวนไม่น้อยที่ไม่ได้จากเราก็หนีไปเอาที่โรงพยาบาลอื่น” 
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 เป็นค�ำบอกเล่ำของผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล ที่ต้องบริหำรงำนท่ำมกลำง

ควำมยุ่งยำก ทั้งต่อผู้รับบริกำรที่ต้องท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรกำรเหล่ำนี้ และผู้มี 

หน้ำที่ให้บริกำร ที่ต้องมีภำระงำนเพิ่มขึ้น ต้องพบกับแรงเสียดทำน ค�ำถำม และกำร

เรยีกร้องกดดนัจำกผูป่้วย ในขณะทีใ่นฐำนะวชิำชพีแพทย์กต้็องกำรคงปัจจยัทีจ่ะส่งผล

ต่อกำรดูแลรักษำผู้ป่วยให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรรักษำ 

 ดงันัน้ กำรวำงมำตรกำรในกำรลดค่ำใช้จ่ำยโดยท่ีมำตรฐำนกำรรกัษำไม่ต�ำ่ลง 

ย่อมเป็นโจทย์ทีท้่ำทำยส�ำหรบัโรงพยำบำลแห่งนี ้ซึง่มุง่มัน่จะปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพนัธกจิ

ของโรงพยำบำลที่ว่ำ “จัดบริกำรสุขภำพระดับตติยภูมิ และเป็น excellent center 

ด้ำนอุบัติเหตุ และโรคมะเร็งแบบองค์รวม และครอบคลุม 4 มิติ อย่ำงสมบูรณ์” 

 กลไก โครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์กร

 ปัจจัยสำาคัญในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาในโรงพยาบาล

 ภญ.บญุญาพร เล่ำว่ำ เรือ่งกำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำ ไม่ใช่เรือ่งใหม่ ทำง

โรงพยำบำลมกีำรวำงมำตรกำรและกลไกมำนำนแล้ว แม้ว่ำทีผ่่ำนมำอำจจะไม่ได้บังเกดิ

ผลในกำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยอย่ำงชะงดัเหมอืนครัง้นี ้แต่กำรมกีลไกและมำตรกำร รวมทัง้

วัฒนธรรมองค์กรเดิมอยูเ่ป็นพืน้ฐำน กเ็ป็นปัจจยัควำมส�ำเรจ็ส�ำคญัทีท่�ำให้กำรเดนิหน้ำ

งำนครั้งนี้เกิดผล 

 “แต่เดิมเรามี PTC เป็นตัวหลักในการด�าเนินงาน ทีมผู้บริหารมีการก�าหนด

นโยบายที่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติ โดยแพทย์ให้ความร่วมมือ และมีการท�าให้ผู้ป่วยมี    

ความเข้าใจนโยบายที่ก�าหนด”

 หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรม เล่ำอีกว่ำ ตำมโครงสร้ำง PTC ประกอบด้วย    

ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลเป็นประธำน และแพทย์หัวหน้ำกลุ่มงำนส�ำคัญเป็นคณะ

กรรมกำร โดยมหีวัหน้ำเภสชักรเป็นเลขำนุกำร และเภสชักรเป็นรองเลขำนกุำร มหีน้ำท่ี 

ก�ำหนดนโยบำยด้ำนยำ (Drug Policy) มคีณะกรรมกำรพฒันำระบบยำ ด�ำเนนิกำรด้ำน 

Drug safety มคีณะกรรมกำรติดตำมประเมนิกำรใช้ยำ (Drug Utilization Evaluation) 

ด�ำเนินกำรด้ำนกำรใช้ยำที่เหมำะสม (Rational Drug Use) และมีคณะกรรมกำร        
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 ส�ำหรับ Drug Selection ที่โรงพยำบำลล�ำปำงนั้น กำรคัดเลือกยำใหม่จะ

จัดท�ำ Monograph ยำใหม่อ้ำงอิงจำก evidence เพื่อคัดเลือกยำท่ีมีประสิทธิภำพ 

ปลอดภัย ยำที่มีข้อบ่งใช้ยำเหมือนกันจะคัดเลือกไว้ในบัญชียำตำมช่ือสำมัญทำงยำ  

(generic name) ไม่เกิน 2 รำยกำร โดยยึดตำมหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงก�ำหนดใน

มำตรกำร Good health at low cost และคัดเลอืกยำท่ีมคีณุภำพรำคำถูกกว่ำเข้ำบัญชี

ยำ โดยจ่ำยยำให้ผูป่้วยทกุสทิธด้ิวยยำเดียวกนัแม้จะเป็นยำต้นแบบ (ยำ original) กต็ำม 

 ตัวอย่ำง Drug Selection กรณี Bisphosphonate มีกำรเปรียบเทียบข้อดี

ของยำแต่ละชื่อ รวมทั้งรำคำยำ ก่อนกำรเลือกยำเข้ำมำในบัญชีของโรงพยำบำล

 เป็นความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันที่ผู้บริหารโรงพยาบาล 

แพทย์ กลุ่มงานเภสัชฯ และสมาชิกทุกคนในองค์กรรู้สึกตระหนัก

และท�าให้เกิดความมุ่งมั่นต่อการแก้ปัญหา

 โรงพยาบาลสามารถลดมลูค่าการจัดซือ้ยาในปี 2553 เป็น

ไปตามเป้าหมายได้ถึง 25 ล้านบาท และลดมูลค่าการเบิกค่ายา      

ผูป่้วยนอกจากกรมบัญชกีลางลงได้ถงึ 30 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 

25) โดยเฉพาะยานอก บัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) ลดลงถึง    

20 ล้านบาท 

จัดซื้อยำด�ำเนินกำรคัดเลือกจัดซื้อยำที่มีคุณภำพ โดยสรุป PTC ควบคุมค่ำใช้จ่ำยยำ

โดยผ่ำนงำน Drug Policy, Drug Selection, Hospital Formulary System,          

Rational Drug Use เป็นหลัก และกลุ่มงำนเภสัชกรรมมีกำรบริบำลผู้ป่วย (Pharma-

ceutical care service) ช่วยดูแลเรื่องยำเหลือใช้

“

“
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 ส่วน Hospital Formulary System คือกำรจัดประเภทยำในบัญชียำ เพื่อ

ให้มีกำรสั่งใช้ยำอย่ำงเหมำะสมตำมสิทธิกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลของผู้ป่วย และสิทธิ

กำรสั่งใช้ยำของแพทย์ ตำมเงื่อนไขกำรสั่งใช้ยำที่ก�ำหนดในบัญชียำหลักแห่งชำติ และ

เงื่อนไขที่ PTC ก�ำหนด 

 มาตรการเก่ายังขลัง เพียงเพิ่มพลังการบังคับใช้

 พร้อมริเริ่ม “กติกา” ใหม่แบบมีส่วนร่วม

 ภญ.บุญญาพร กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ Rational Drug Use และมำตรกำรเชิง

นวัตกรรมอื่นๆ ที่มีมำก่อน คือ ปัจจัยหนุนเสริมควำมส�ำเร็จ โดย Rational Drug Use 

ทีล่�ำปำงมกีำรด�ำเนนิงำนตดิตำมประเมนิกำรใช้ยำ (DUE) ตดิต่อกนัมำ โดยมรีะบบกำร

ตดิตำมอย่ำงต่อเนือ่ง เดมินัน้เริม่มกีำรด�ำเนนิงำนในกลุม่ยำ Antibiotic ตัง้แต่ประมำณ

ปี 2538 ถึงแม้จะมีปัญหำในระหว่ำงด�ำเนินงำนก็ตำมก็ยังมีกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง      

เรื่อยมำ คณะผู้ด�ำเนินงำนยังได้น�ำระบบ IT มำช่วยในกำรจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูล 

 นอกจำกนี้ ยังมีมำตรกำรที่เรียกว่ำ Ambulatory care Model Lampang 

Hospital ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งลักษณะของกำรท�ำงำนโดยเภสัชกรร่วมทีมกับแพทย์ โดย

เฉพำะอำยุรแพทย์ คือ เรื่องกำรจ่ำยยำ และกำรจัดกำรยำเดิมของผู้ป่วย เพื่อลดกำร

ใช้ยำซ�้ำซ้อน รวมถึงกำรมีมำตรกำร Medication Refilled Clinic ใน DM Clinic โดย

แจกถุงสีเขียวให้คนไข้ใส่ยำและน�ำยำที่เหลือมำด้วยทุกครั้งที่มำโรงพยำบำล 

 ทั้งนี้ ในกำรด�ำเนินกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำที่ผ่ำนมำในอดีต มีกำรสรุป

ค่ำใช้จ่ำยยำทุกกลุ่มยำในทุกๆ สิ้นปี พบยำที่มีค่ำใช้จ่ำยสูงในช่วง ปี 2548-2551 คือ   

ยำรักษำกลุ่มโรคมะเร็ง เนื่องจำกเป็น excellent center ด้ำนโรคมะเร็ง ล�ำดับต่อมำ

คอืยำกลุม่โรคหลอดเลอืดหวัใจ โดยทีน่ีจ่ะท�ำ MUA (Medicine Utilization Analysis) 

คอืท�ำกำรวเิครำะห์กำรใช้ยำ และ DUR (Drug Utilization Review) คอืทบทวนกำรใช้ยำ 

เป็นมำตรกำรขัน้ต้นก่อน จะไม่ปพูรมท�ำ DUE (Drug Use Evaluation) หรอืกำรตดิตำม

ประเมินผลกำรใช้ยำเลยในทันที
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  “เราได้ติดตามยาทีม่ค่ีาใช้จ่ายสงูในทกุเดอืน และใช้การวเิคราะห์เข้ามาช่วย 

หลงัจากพบยาใดทีม่ค่ีาใช้จ่ายสงู จงึท�าทบทวนการใช้ยาว่ามกีารสัง่ใช้ยาอย่างเหมาะสม

หรือไม่ หากไม่เหมาะสมก็จะท�า DUE กันต่อไป เราจะไม่ท�า DUE เป็นอันดับแรก” 

 ผลกำรด�ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ มีกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสมมำกกว่ำ 80% ขึ้นไป

ตำมที่ตั้งเป้ำไว้ ส่วนที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำ ก็จะมีกำรทบทวนและติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง   

ในแต่ละรำยกำรตำมที่ปรำกฏ

 นั่นคือมำตรกำรและผลงำนก่อนที่โครงกำรของกรมบัญชีกลำงจะเข้ำมำ

 หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรของกรมบญัชกีลำง และทุกฝ่ำยในองค์ตระหนกัว่ำ 

กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำยังต้องเร่งรัดให้ชัดเจนข้ึนไปอีก จึงได้ตกลงพร้อมใจท่ีจะ

วำงเป้ำหมำยลดค่ำใช้จ่ำยให้ได้ 25 % 

 ค�ำถำม คือ “ต้องท�ำอย่ำงไร” นั่นคือควำมท้ำทำยของผู้บริหำรและทีมงำน

ผู้เกี่ยวข้อง 

 กำรสร้ำง “กติกำใหม่” ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันของทีมสุขภำพเพื่อให้เกิด

ควำมร่วมมือของแพทย์และเภสัชกรถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งที่จะท�ำให้กำรด�ำเนินงำน

บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จึงเริ่มต้นด้วยกำรจัดประชุมเพื่อมอบหมำยผู้รับผิดชอบร่วมกัน

ในระดบัโครงสร้ำง กำรก�ำหนดยำเป้ำหมำย และทีส่�ำคญัคอื เภสชักร แพทย์ ผูป่้วย และ

คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ�ำบัด (PTC) ต้องท�ำหน้ำท่ีออกแบบกระบวนกำร

แก้ไขและติดตำมผล เพื่อจะสำมำรถตอบโจทย์ขององค์กรได้ในที่สุด 

 เรียกได้ว่ำ เป็นกำรน�ำกลไกและมำตรกำรเดิมมำปัดฝุ่น เพิ่มควำมเข้มข้น

ของกำรบังคับใช้ และมีกำรติดตำมก�ำกับอย่ำงจริงจัง พร้อมกับออก “กลวิธี” และ     

“เครื่องมือ” ใหม่ๆ ที่จะควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำเพิ่มเติม 
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 มาตรการเชิงปฏิบัติที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล

 ตั้งแต่จำากัดเพดานซื้อยา จนถึงการเขียนรหัสแพทย์
 ภญ.บุญญาพร กล่ำวถึงมำตรกำรเชิงปฏิบัติที่ส่งผลดีชัดเจนว่ำ กำรที่ PTC 
ช่วยก�ำหนดเพดำนค่ำยำ หรือ Drug cost management นับเป็นจุดตั้งต้นที่ส�ำคัญ
 “PTC ฟันธงว่าค่ายาที่ใช้ 300 กว่าล้านจะต้องลดลงให้เหลือ 300 ล้านในปี 
2553 โดยจัดสรรให้เงินมาเท่านี้ เริ่มบีบจากงบประมาณในการสั่งซื้อยาก่อน”
 เมื่อมีเงินจ�ำกัด จึงเริ่มต้นด้วยกำรไม่รับยำ NED ใหม่ท่ีมีข้อบ่งช้ีเหมือนยำ
ต้นแบบในกลุ่มยำเป้ำหมำยเข้ำบัญชียำโรงพยำบำลปี 2553 
 “ตอนแรกน้ันยังไม่มีแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายยา จนกระท่ังต่อมามีการ
ทบทวนรายงานการศึกษาและข้อมูลการใช้ยา จึงเลือกด�าเนินการ 2 ด้านหลักก่อน คือ 
การลด cost (Unit price) และลดจ�านวนการสั่งใช้ยา (Drug utilization)”
 ก่อนที่จะน�ำมำตรกำรสู่กำรปฏิบัติ ได้มีกำรประสำนงำนและสื่อสำรให้เกิด
ควำมร่วมมอืระหว่ำงวชิำชพี โดยเลง็เหน็ควำมส�ำคญัของบทบำทของแพทย์ผูส้ัง่จ่ำยยำ
ให้แก่ผูร้บับรกิำร กำรจดัประชมุร่วมกบัองค์กรแพทย์เป็นระยะ น�ำมำสูข้่อสรปุแนวทำง
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่วิชำชีพแพทย์มีส่วนร่วมตัดสินใจ 
 “มาตรการแรกในการด�าเนินงานส่วนของแพทย์ คือ การขอให้เขียนรหัส
แพทย์ (ว......) บนใบสั่งยา ซึ่งแพทย์จะซีเรียสมากเพราะจะมีผลต่อการส่งรายงาน        
มีความกังวลว่าหากรายงานชื่อแพทย์ผิดจะมีปัญหา และแพทย์เองก็จะคิดตรึกตรอง
ก่อนสั่งยามากขึ้น”
 นัน่คอืหน่ึงภำรกจิทีแ่พทย์ร่วมรับผดิชอบ เนือ่งจำกจะต้องมกีำรบนัทกึข้อมลู
ที่ถูกต้องและโอนข้อมูลไปยังส่วนกลำง 
 นอกจำกนี้ ยังมีมำตรกำรอื่นๆ คือ เน้นกำรตรวจสอบคุณภำพเวชระเบียน
ด้ำนกำรบันทึกผลกำรตรวจวินิจฉัยที่ครบถ้วน กำรขอให้บันทึกเหตุผลที่ไม่สำมำรถใช้
ยำ ED ในเวชระเบียน กำรเน้นย�้ำเรื่อง Rational Drug Use กรณีมีกำรสั่งใช้ยำ NED 
แพทย์จะต้องระมดัระวงักำรสัง่ยำแบบ poly – pharmacy และสัง่ใช้ยำ NED กลุม่เป้ำ
หมำยตำมแนวทำง CPG (Clinical Practice Guideline) กำรสั่งใช้ยำ ED บัญชี ค,ง,จ 
ต้องเป็นไปตำมข้อบ่งใช้ กรณียำเคมีบ�ำบัด NED หำกสั่งไม่ตรง CPG ต้องขออนุมัติต่อ
ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลทุกครั้ง
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 ยังมีมำตรกำรลดค่ำยำในกลุ่มยำ CL (เช่น Clopidogrel) ที่เลือกซื้อยำ CL 

ทกุรำยกำร ยำกลุม่เป้ำหมำยเปลีย่นมำใช้ Generic substitution และยำบำงตวักไ็ม่รอ

ผ่ำนกระบวนกำรจดัซือ้วธิสีอบรำคำ เน่ืองด้วยทรำบว่ำกำรผลตินัน้มำจำกแหล่งเดยีวกนั

ก็จะด�ำเนินกำรเปลี่ยนโดยทันที แต่ยังพบปัญหำกำรจัดซื้อยำ Valsartan และปัญหำ

กำรฟ้องร้องจำกเจ้ำของยำ original เรื่องกำรละเมิดสิทธิบัตรยำ

 และอกีมำตรกำรทีน่�ำมำใช้คอื ก�ำหนดให้แพทย์ต้องไม่สัง่ใช้ยำทีน่�ำมำใช้เพือ่

วัตถุประสงค์กำรรักษำที่ไม่ตรงกับสรรพคุณที่ประกำศ หรือที่เรียกว่ำ “ยำ Off label” 

 มาตรการเชิงปฏิบัติที่ส่งผลดีชัดเจนคือการที่ PTC ช่วย

ก�าหนดเพดาน ค่ายา หรือ Drug cost management นับเป็น

จุดตั้งต้นที่ส�าคัญ…

 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ คือ เน้นการตรวจสอบ

คุณภาพเวชระเบยีนด้านการบันทึกผลการตรวจวนิจิฉยัทีค่รบถ้วน 

การขอให้บันทึกเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ยา ED ในเวชระเบียน       

การเน้นย�้าเรื่อง Rational Drug Use กรณีมีการสั่งใช้ยา NED 

แพทย์จะต้องระมัดระวังการสั่งยาแบบ poly–pharmacy และสั่ง

ใช้ยา NED กลุม่เป้าหมายตามแนวทาง CPG (Clinical Practice 

Guideline) การสัง่ใช้ยา ED บัญช ีค, ง, จ ต้องเป็นไปตามข้อบ่งใช้ 

กรณียาเคมีบ�าบัด NED หากสั่งไม่ตรง CPG ต้องขออนุมัติต่อ   

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทุกครั้ง 

“

“
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 “บางทีแพทย์สั่งใช้ยา Off label จากการอ่าน Clinical Trial แล้วน�ามา 

ทดลองกับคนไข้ แพทย์คิดว่าน่าจะลองเพราะเป็นโอกาสของคนไข้ แต่พอมีมาตรการ  

ถูกตรวจสอบ ก็จะไม่สามารถสั่งได้อีก เพราะจะมีการเรียกเงินคืนหากการสั่งใช้            

ไม่สัมพันธ์กับ ICD10”

 นั่นคือเหตุผลหลักที่ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลต้องเน้นย�้ำเรื่องกำรสั่งจ่ำย

ยำกลุ่มนี้ ที่แพทย์ทุกคนจ�ำต้องปฏิบัติ ซึ่งผลที่ตำมมำมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และเป็น

ประเด็นที่ต้องขบคิดร่วมกันต่อไปว่ำจะหำจุดสมดุลได้ที่จุดใด

 

 แพทย์เป็นฝ่ายจัดทำา CPG เอง

 คือหนึ่งในปัจจัยของความสำาเร็จ

 “ ในการด�าเนนิการ 2 ด้านหลกั คอื การลดค่ายาทีจ่่ายต่อครัง้ (Unit price) 

และลดจ�านวนการสั่งใช้ยา (Drug utilization) นั้น แพทย์คือกุญแจส�าคัญที่จะท�าให้

เป็นจริงได้หรือไม่” 

 ภญ.บุญญาพร กล่ำวว่ำ กำรลดจ�ำนวนกำรใช้ยำนั้นด�ำเนินกำรตำม          

Rational Drug Use และ Formulary management (กำรจัดกำรบัญชียำ) หัวใจ

ควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญในเรื่อง Rational Drug Use นั้น ได้รับควำมร่วมมือจำกแพทย์ใน

กำรที่น�ำเป้ำหมำยและมำตรกำรหลัก ไปแปลงเป็นแนวทำงปฏิบัติ โดยตัวแทนแพทย์

แต่ละกลุ่มงำนเป็นผู้เขียนแนวทำงปฏิบัติ (CPG) และเสนอ PTC รับรอง ท�ำให้ได้รับ

ควำมร่วมมือจำกแพทย์ผู้สั่งจ่ำยยำเป็นอย่ำงดี และมีกำรติดตำมกำรสั่งใช้ยำตำม CPG 

ที่ก�ำหนดขึ้นในเชิงปริมำณเท่ำนั้น หำกพบมีกำรสั่งใช้ปริมำณมำกก็จัดท�ำ DUR แต่ยัง

ไม่ท�ำ DUE เนื่องจำกจะเป็นภำระงำนที่มำกเกินไป

 ภำยหลังกำรประชุมร่วมกับองค์กรแพทย์เพียงไม่ถึงเดือน ในวันที่ 11 

กันยำยน 2552 ก็มีกำรประกำศใช้ CPG ยำ NED เป้ำหมำย ที่ส�ำคัญคือ ยำ Antiulcer 

Antilipid ARB และ Cox- II Inhibitors นอกจำกนี้ ในเดือนสิงหำคม 2553 ได้หันมำ

ใช้ยำ CL เพิม่หลำยตวัเพือ่ลดค่ำยำต่อหน่วย เช่น Docetaxel และ Letrozole ในขณะท่ี 

Clopidogrel นั้น ใช้ CL มำก่อนแล้ว 
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 มำตรกำรใช้ยำ Generic substitution เริ่มที่ยำตัวแรก คือ Atorvastatin 

เริ่มในเดือนมกรำคม 2553 อีก 1 ปีต่อมำ (มกรำคม 2554) จึงมำเริ่มที่ยำตัวที่สอง คือ 

Valsartan โดยมกีำรออก CPG ก�ำกบัว่ำเมือ่เจอเคสจะเริม่ด้วยยำ Simvastatin 40 mg. 

แล้วประเมนิอำกำรต่อเนือ่งกำรจะปรบัเปลีย่นอย่ำงใดต้องเป็นไปตำมแนวทำงใน CPG 

 ส่วนมำตรกำร Formulary management นั้น พบว่ำแพทย์ที่มีกำรสั่งใช้  

ยำที่มีปริมำณสูงอยู่ในกลุ่มแพทย์ Intern เช่น ยำกลุ่ม Cox- II Inhibitors ถูกสั่งจ่ำย

โดยแพทย์ Intern ถึง 34 % และพบอีกว่ำกำรจ่ำยยำมำกกว่ำจ�ำนวนที่จ�ำกัดไว้ครั้งละ 

30 เม็ดนั้น มีมำกกว่ำ 30 % จึงเข้มงวดเรื่องจ�ำนวนยำที่จ่ำยสูงสุดต่อครั้ง คือ 30 เม็ด 
และก�ำหนดสิทธิในกำรสั่งใช้ยำ NED3 ท�ำได้เฉพำะแพทย์เฉพำะทำงเท่ำนั้นและห้ำม
แพทย์ Intern สั่ง ส่วนยำกลุ่ม Osteoporosis นั้น มี CPG เป็นแบบฟอร์มให้แพทย์
เช็คข้อบ่งชี้ที่จ�ำเป็น แนบประกอบกำรสั่งใช้ยำทุกครั้ง
 หลังจำกกำรด�ำเนินงำนที่เข้มข้นมำช่วงหนึ่ง ในเดือนพฤษภำคม 2553 
PTC ประชุมอีกครั้ง และมีกำรประกำศ CPG ยำ NED เพิ่มเติม คือ Donepezil และ     
Manidipine Ketosteril Ezetrol และก�ำหนดให้มกีำรสัง่ใช้ยำเคมบี�ำบดั second line 
 ภญ. บุญญำพร เล่ำว่ำ ในระหว่ำงกระบวนกำรเหล่ำนี้มีกำรสื่อสำรกันอย่ำง
ต่อเน่ือง โดยมีกำรประชุมหัวหน้ำกลุ่มงำนเทคนิคบริกำรทุก 2 เดือน ประชุมคณะ
กรรมกำรบรหิำรทกุเดือน ประชมุ PTC และประชมุองค์กรแพทย์เป็นระยะ รวมท้ังมกีำร
สือ่สำรสรปุรำยงำนติดตำมสถำนกำรณ์กำรสัง่ใช้ยำ NED กลุม่เป้ำหมำย เพือ่หวงักระตุน้
และให้ก�ำลงัใจทกุฝ่ำยให้ช่วยกนัต่อไป รวมทัง้กำรบอกเล่ำข่ำวเด่นจำกหนงัสอืพมิพ์ เช่น 
ข่ำวกรณี DSI ตรวจสอบ รพ.พระนั่งเกล้ำ เรื่องจ่ำยยำเกินจ�ำเป็น ฯลฯ ซึ่งท�ำให้ทุกฝ่ำย
เกิดควำมตื่นตัวและเห็นควำมส�ำคัญ
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 อุดรูรั่วทุกช่องที่เห็นในภาคสนาม
 พร้อมตอบรับมาตรการของส่วนกลางเรื่องระบุเหตุผลสั่งยา NED
 ภญ.บญุญำพร ในฐำนะผูรู้เ้หน็และใกล้ชดิสถำนกำรณ์ทีส่ดุ เล่ำถงึมำตรกำร
อุดรูรั่วต่ำงๆ ที่ถูกน�ำมำใช้อย่ำงเคร่งครัดมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนกรณียำผู้ป่วยสูญหำยและมำขอเบิกยำเพิ่ม ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนธันวำคม 2552  
และยงัมกีำรขอตรวจบตัรแสดง IPD ทีห้่องทะเบยีนเพือ่ป้องกนักำรสวมสทิธิผ์ูป่้วยระบบ
จ่ำยตรง
 นอกจำกนี้ โรงพยำบำลล�ำปำง ยังได้ให้ควำมร่วมมือต่อหนังสือจำกกรม
บัญชีกลำงที่ส่งมำในเดือนเมษำยน 2553 เรื่องขอควำมร่วมมือพิจำรณำด�ำเนินกำรให้
แพทย์กรอกแบบฟอร์มเหตุผลกำรสั่งใช้ยำ NED เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนำยน 2553 
โดยปรับเปล่ียนจำกเดิมที่แพทย์เพียงแต่ลงนำมรับรองในแบบฟอร์มรับรองกำรใช้ยำ
ที่ท�ำไว้ส�ำเร็จรูป มำเป็นกำรขอให้แพทย์เขียนเหตุผลกำรสั่งยำในแบบฟอร์มใบรับรอง
กำรใช้ยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติ ซึ่งพบว่ำเป็นเครื่องมือท่ีได้ผล แม้ว่ำแพทย์เองจะ

ไม่ชอบใจนักเพรำะเป็นภำระงำนที่เพิ่มเข้ำมำ

 “การขอให้เขียนเหตุผลการใช้ยา NED ลงไปในแบบฟอร์มเปล่า เป็นภาระ

มากที่สุด คือ แพทย์ต้องกรอกด้วยตัวเอง จากเดิมมีการเซ็นแบบฟอร์มทิ้งไว้ที่งานการ

เงิน แต่กลบัต้องมานัง่เขยีนเอง เป็นการเพิม่ภาระให้แพทย์มากๆ แต่มนักส่็งผลดทีีท่�าให้

แพทย์ต้องคดิ และเตือนใจถงึมาตรการและเป้าหมายเรือ่งการควบคมุค่าใช้จ่ายด้านยา” 

 ปัญหำอปุสรรคหนึง่ทีส่�ำคญัคอื กำรติดตำมงำนท�ำได้ไม่ครอบคลมุเนือ่งจำก

จ�ำนวนเภสัชกรมีจ�ำกัด และมีปัญหำในกำรท�ำงำนระหว่ำงแพทย์และเภสัชกรในบำง

กรณี ในฐำนะผู้ที่ต้องรับหน้ำเสื่อทุกด้ำน ภญ.บุญญำพร เปิดใจว่ำในกำรที่จะท�ำให้

แนวทำงปฏบิตัต่ิำงๆ เหล่ำนี ้ได้รบักำรปฏบิตัอิย่ำงจรงิจงันัน้ พบว่ำเป็นภำระอย่ำงมำก 

และเกิดควำมวุ่นวำยในระยะเริ่มต้นที่เริ่มปฏิบัติ 

 “มีทั้งปัญหาที่คนไข้มาต่อว่าและจะเอายาให้ได้ มีท้ังปัญหาท่ีฝ่ายแพทย์ 

complain กับภาระงานและมาตรการต่างๆ ทางเราเคยถึงขั้นที่บอกว่า ถึงจุดที่เราแก้

ไม่ได้แล้ว ต้องรบกวนขอผู้อ�านวยการโรงพยาบาล ลงมาช่วยคลี่คลายปัญหา” 
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 ภญ.บุญญำพร เล่ำย้อนไปถงึวนัเริม่ต้นกำรเปลีย่นแปลง ทีท่กุอย่ำงไม่ได้เป็น

ไปอย่ำงรำบรืน่ และทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้องโดยเฉพำะคณะท�ำงำนทีผ่ลกัดนัแนวทำงเหล่ำนี้ 

รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งเภสัชกร แพทย์ และคนไข้ ต่ำงต้อง “เจ็บปวดและอึดอัด

ขัดใจ” กันไปไม่มำกก็น้อย

 ในระหว่างกระบวนการเหล่านี้มีการสื่อสารกันอย่าง       

ต่อเนือ่ง โดยมกีารประชมุหวัหน้ากลุม่งานเทคนคิบรกิารทกุ 2 เดอืน 

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน ประชุม PTC และประชุม

องค์กรแพทย์เป็นระยะ รวมทั้งมีการสื่อสารสรุปรายงานติดตาม

สถานการณ์การสัง่ใช้ยา NED กลุม่เป้าหมาย เพือ่หวังกระตุน้และ

ให้ก�าลังใจทกุฝ่ายให้ช่วยกนัต่อไป รวมทัง้การบอกเล่าข่าวเด่นจาก

หนังสือพิมพ์ เช่นข่าวกรณี DSI ตรวจสอบ รพ.พระนั่งเกล้า เรื่อง

จ่ายยาเกินจ�าเป็น ฯลฯ ซึ่งท�าให้ทุกฝ่ายเกิดความตื่นตัวและ        

เห็นความส�าคัญ

“
“
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 อุปสรรคมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

 เดินหน้าทำาดีเพราะเชื่อว่าย่อมได้ดี

 นพ.ทรงวฒุ ิผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำล คอื ผูท้ีต้่องรบัแรงกดดนัเหล่ำนีอ้ย่ำง

สูงสุด โดยได้กล่ำวตอนหนึ่งว่ำ 

 “ปัญหาทีเ่ราเจออนัดบัแรก คอื การท�างานของแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

กลุม่แพทย์เฉพาะทางทีบ่างครัง้กต้็องการใช้ยาใหม่ๆ ในการรกัษาผูป่้วย ปัญหาทีส่องคอื 

แพทย์รูส้กึเหมอืนถกูตรวจสอบ ถกูจ�ากดั ในการสัง่ใช้ยา NED และต้องมกีารบนัทกึเมือ่

มีการสั่งใช้ยา คิดว่าภาระงานของเขามีมากอยู่แล้วท�าไมต้องถูกตรวจสอบแบบนี้อีก” 

 นอกจำกนี้ ยังมีเหตุผลที่ว่ำกำรจ�ำกัดกำรใช้ยำอำจท�ำให้แพทย์ไม่มีโอกำส

ศกึษำยำใหม่ๆ และยงัส่งผลกระทบต่อกำรดแูลผูร้บับรกิำรเนือ่งจำกภำระในกำรกรอก

ข้อมูลกำรสั่งจ่ำยยำท�ำให้ระยะเวลำในกำรดูแลผู้ป่วยลดลง หรืออำจเพิ่มระยะเวลำให้

บริกำรจนกระทั่งต้องมีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำรซ่ึงถือว่ำเป็นกำรเพิ่มต้นทุนของ

หน่วยบริกำรโดยปริยำย 

 และไหนจะมีปัญหำว่ำยำที่ถูกสั่งงดเบิกจ�ำนวนหนึ่งค้ำงสต็อก 

 เมือ่มองเชงินโยบำย นพ.ทรงวฒุ ิ ตัง้ข้อสงัเกตว่ำ นโยบำยของกรมบญัชกีลำง   

ขำดควำมชัดเจนจึงท�ำให้เกิดควำมแตกต่ำงและเกิดกำรเปรียบเทียบของแต่ละ           

โรงพยำบำล ในขณะที่บำงแห่งยังสำมำรถสั่งยำ original ได้ คนไข้ที่เบิกได้จึงสำมำรถ

ตระเวนไปแสวงหำและรบัยำจำกอกีทีห่นึง่ได้ นอกจำกนีม้ข้ีอเสนอแนะว่ำกำรประกำศ

รำยกำรยำที่เป็น Negative list ควรมีกำรระบุชื่อยำที่ชัดเจน ซึ่งที่ผ่ำนมำท�ำให้            

โรงพยำบำลแต่ละแห่งตีควำมหมำยแตกต่ำงกัน 

 “ยอมรับว่าใจจริงแล้วผู้ปฏิบัติไม่อยากท�าตามมาตรการเหล่านี้ แต่จ�าเป็น

ต้องท�า แต่หากมองแง่ดีก็เชื่อว่าหากผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงไปได้ ก็มีความเป็น

ไปได้ในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาในอนาคต รวมไปถึงหวังผลระยะไกลเกี่ยวกับการ

ปรับเปลี่ยนค่านิยมของสังคมเรื่องใช้ยาอย่างสมเหตุผล” 

 ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล กล่ำวถึงควำมคำดหวังในอนำคต ในขณะที่ยังมี

ปัญหำอปุสรรคเฉพำะหน้ำอยูไ่ม่น้อย ซึง่ในกำรก้ำวผ่ำนช่วงเวลำยำกล�ำบำกไปด้วยกนันี้ 

ทั้งผู้อ�ำนวยกำร และหัวหน้ำกลุ่มเภสัชฯ กล่ำวตรงกันว่ำ กำรที่กรมบัญชีกลำงได้แจ้ง



14 ถอดบทเรียนการดำาเนินมาตรการส่งเสริมและกำากับการใช้ยาในโรงพยาบาลนำาร่อง 3 แห่ง
โรงพยาบาลลำาปาง

ไว้ว่ำจะมีมำตรกำรที่เรียกว่ำ P4P (Pay for Performance) ซึ่งผู้บริหำรโรงพยำบำล

และคณะท�ำงำนที่ผลักดันมำตรกำรนี้ต่ำงน�ำมำใช้เป็นแรงจูงใจร่วมกันของทีมงำนของ       

โรงพยำบำล เพรำะทุกฝ่ำยคำดหวังในผลตอบแทนควำมดีที่องค์กรได้ร่วมกันอดทน

ฟันฝ่ำอุปสรรค เพื่อตอบสนองมำตรกำรและนโยบำยของประเทศ 

  “ตามสัญญาที่ได้รับเมื่อครั้งเข้าร่วมประชุมกับกรมบัญชีกลาง เมื่อ 25 

สิงหาคม 2552 ว่าใครท�าได้ดีจะมีรางวัล เป็นแรงบันดาลใจว่าเราต้องเป็นเด็กดี และ

ท�าให้เรายึดเอาค�าว่า “พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” เป็นหลักชัย ท�าให้ทีม PTC ของเรา

เร่งรัดร่วมแรงร่วมใจก�าหนดและบังคับใช้มาตรการการลดค่ายา” 

 ภญ.บุญญำพร หวัหน้ำกลุม่งำนเภสชักรรมกล่ำว และยงัได้ใช้โอกำสนีใ้นกำร

ทวงถำมสัญญำกับกรมบัญชีกลำง ในขณะที่กรมบัญชีกลำงเองก�ำลังอยู่ระหว่ำงกำรหำ

แนวทำงเบิกจ่ำยค่ำชดเชยตำมผลงำนที่จะเป็นไปได้ตำมระเบียบข้อบังคับ 

 ผลสำาเร็จหลังความพยายาม

 “ลดค่าใช้จ่าย” ได้ ในขณะที่ “ความสุขลดลง”

 หลังจำกเรื่องรำวด�ำเนินมำตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2552 จนถึงปัจจุบัน สรุป

ผลลพัธ์ทีไ่ด้มำในแง่ของกำรลดค่ำใช้จ่ำยตำมเป้ำหมำยนัน้ โรงพยำบำลล�ำปำงสำมำรถ

ด�ำเนินกำรลดค่ำได้จ่ำยได้อย่ำงเป็นอย่ำงดี สำมำรถลดมูลค่ำกำรจัดซื้อยำในปี 2553 

เป็นไปตำมเป้ำหมำยมลูค่ำ 25 ล้ำนบำทและลดมลูค่ำกำรเบกิยำ OPD จำกกรมบญัชกีลำง 

ลงได้ 30 ล้ำนบำท (25%) โดยเฉพำะยำ NED ลดลงถึง20 ล้ำนบำท และสัดส่วนมูลค่ำ

ยำ NED กลุ่มเป้ำหมำยลดลงแทบทุกกลุ่ม 

 ผลงำนที่น่ำภูมิใจประกำรหนึ่ง คือ กำรที่ลดกำรใช้ยำในกลุ่ม Antiulcer 

เป็น NED ได้ถึง 26% ด้วยกระบวนกำร Drug selection กำรจัดท�ำ CPG โดยที่แพทย์  

และกำรตดัยำ Esomeprazole ออกจำกบญัชยีำโรงพยำบำล ท�ำให้โรงพยำบำลล�ำปำง

แจ้งเกดิเป็น Best Practice ในกำรตดิตำมประเมนิผลของกรมบญัชกีลำงครัง้ทีผ่่ำนมำ 

ส่วนยำกลุ่ม ARB เกือบไปถึงเป้ำหมำย โดยมีมูลค่ำกำรใช้ยำลดลงถึง 22.9% จำกกำร

เปลี่ยนมำใช้ยำ generic 
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 อย่ำงไรกต็ำม ยงัมคีวำมท้ำทำยในกำรลดค่ำยำอกีหลำยกลุม่ เช่น Antilipid 
ยังไปไม่ถึงเป้ำหมำย ยำกลุ่มนี้มีมูลค่ำลดลง 11% Rosuvatatin ลดลง -3.2% จำก
กระบวนกำรกำรจัดท�ำ CPG โดยแพทย์และกำรท�ำ DUR ส�ำหรับ Atrovastatin 
ลดลง 11.7% โดย generic substitution และกำรจัดท�ำ CPG ส�ำหรับยำ Ezetimibe       
เพิ่มขึ้น 3.8% สำเหตุอำจเนื่องมำจำกผู้ป่วยแพ้ยำจึงไม่สำมำรถเปลี่ยนยำได้ 
 จำกกำรตำมรอยกลุ่มยำลดไขมัน พบว่ำ Rosuvastatin ยังไม่สำมำรถลด
จ�ำนวนลงได้ เนื่องมำจำกกำรไม่ปฏิบัติตำม CPG เพรำะมีแพทย์ปฏิบัติตำมเพียง 10% 
และกลุ่มยำ NSAIDS /Osteoarthritis นั้นลดลงเพียงแค่ 0.5% แต่ก็มีแนวโน้มลดลง
ซึ่งจะต้องมีกำรด�ำเนินกำรแก้ไขกันต่อไป เช่น Etoricoxib (90 mg.) Celecoxib (200 
mg.) ส่วนกลุ่มยำต้ำนกระดูกพรุนมีแนวโน้มลดลงดีอย่ำงเห็นได้ชัด
 “จากการประชุม PTC ยาบางตัวที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม CPG ก็ได้น�ามาพูดคุย
กันว่าท�าไมลดไม่ได้ พบว่าประเด็นส�าคัญที่สุด คือคนไข้ VIP ทั้งหลาย ตั้งแต่ข้าราชการ
ระดับสูงในจังหวัด ตัวเจ้าหน้าที่และญาติเจ้าหน้าที่เราเอง อีกอย่างที่เราเห็นคือ แพทย์
เองรู้สึกว่าถูกลิดรอนสิทธิ เหมือนสิทธิที่เราเคยได้แต่ไม่ได้ อีกอย่างก็คือไม่รู้จะอธิบาย   
ผูป่้วยอย่างไร เพราะส่วนใหญ่เชือ่ว่ายา NED มปีระสทิธภิาพมากกว่ายา ED เหล่านีเ้ป็น
เหตุผลว่าท�าไมไม่บรรลุตามเกณฑ์” 
 นอกจำกน้ี ผูอ้�ำนวยกำรและหวัหน้ำกลุม่เภสชั รวมทัง้แพทย์หลำยท่ำนทีร่่วม
กันให้ข้อมูล สะท้อนตรงไปตรงมำว่ำ มำตรกำรตัดหรืองดจ่ำยยำบำงตัว ที่เป็นยำรำคำ
ไม่แพง แต่มีผลต่อควำมรู้สึกของผู้ใช้สิทธิข้ำรำชกำร ท�ำให้นอกจำกทำงโรงพยำบำล
ต้องล�ำบำกในกำรชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจกับผู้ป่วยแล้ว หลำยตัวเป็นยำท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับ
ผู้ป่วย ซึ่งในที่สุด ทำงโรงพยำบำลได้ตัดใจยอมควักกระเป๋ำจ่ำยค่ำยำเหล่ำนั้น ทั้งเพื่อ 
“ผลทำงกำรรักษำ” “ผลทำงใจ” และ “ผลกำรควบคุมค่ำยำ”
 “ส่วนท่ีโรงพยาบาลรูส้กึไม่ดีมากๆ คือการตดัยา Vitamin NED เช่น Vitamin 
B1-6-12 ที่ใช้ในการรักษา Megaloblastic anemia, Obemin AZ ในสตรีมีครรภ์    
ยาทานวดแก้ปวด ครมีไพล เจลพรกิ Diclofenac gel ไม่รูจ้ะตดัออกท�าไม อยากให้นกึถึง 
ใจของข้าราชการที่รู้สึกต�่าต้อย มายืนรอรับยาข้างกับสิทธิอื่นแม้แต่บัตรทองยังเบิกได้
แต่เราไม่ได้ ขอพูดในฐานะข้าราชการคนหนึ่งที่อยากจะสะท้อนข้อมูลกลับอย่างแรง” 

ภญ.บุญญำพร กล่ำว
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 ประเดน็นี ้นพ.พฒัน์พงศ์ ปาละวงศ์ หวัหน้ำกลุม่งำนศลัยกรรมและกระดกู 

ร่วมให้ข้อมูลว่ำ

 “อย่างกลูโคซามีน พอออกประกาศมาแล้ว ตอนนี้จะสั่งจ่ายยาแต่ละครั้งมี

แบบฟอร์มต้องกรอกเยอะมาก ส่วนคนไข้เคยได้รับยาแบบจ่ายตรง ตอนนี้ให้จ่ายเอง

ก่อน บางคนบอกไม่มีเงิน ไม่ได้เตรียมมา เหล่านี้คือความยุ่งยาก ผมคิดว่า การควบคุม

ค่าใช้จ่าย ก็ต้องมาควบคู่กับความสบายใจในการท�างานด้วย” 

 มาตรฐานการรักษา คุณภาพชีวิตผู้ป่วย และระบบสวัสดิการเชิงป้องกัน

 ความท้าทายต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ

 ผลเสียด้ำนหนึ่งที่โรงพยำบำลต้องเผชิญคือ กำรท่ีโรงพยำบำลล�ำปำงเป็น

โรงเรียนแพทย์ กำรจ�ำกัดยำอำจท�ำให้แพทย์ขำดประสบกำรณ์และเรียนรู้หรือทดลอง

ยำใหม่ 

 แพทย์หลำยท่ำนที่ร่วมถอดบทเรียนครั้งนี้ สะท้อนว่ำ ปัจจุบันแพทย์ถูก

จ�ำกัดกำรท�ำงำนมำก ทั้งโดยมำตรกำรของกรมบัญชีกลำง และมำตรกำรที่ออกมำจำก

กระทรวงสำธำรณสุขโดยตรง อยำกให้ทั้งสองหน่วยนโยบำยมีกำรเชื่อมโยงมำตรกำร

เข้ำด้วยกัน ในฐำนะแพทย์ทุกคนอยำกจะท�ำงำนและมอบบริกำรท่ีดีท่ีสุดต่อคุณภำพ

ชีวิตผู้ป่วย จึงรู้สึกกังวลกับกำรเสียโอกำสของผู้ป่วย ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ 

 นพ.พัฒน์พงศ์ สะท้อนข้อมลูในกลุม่ของผูป่้วยท่ีได้รบั Cox-II inhibitors ว่ำ

 “เราถูกตีกรอบค่อนข้างมาก มีแบบฟอร์มข้อบ่งชี้ของกระทรวงที่ค่อนข้าง 

strict มาก ท�าให้ผู้ป่วยบางคนเสียโอกาสทั้งๆ ที่เขาจะต้องได้รับยา เช่น จะต้องมีภาวะ        

Present GI bleeding ขนาดนัน้เลยหรอืจงึจะจ่ายยาให้ได้ หรอืการท่ีแพทย์ออร์โธปิดกิส์  

จะวินิจฉัยว่าเป็น Peptic ulcer ได้ จ�าเป็นต้องมีผลการตรวจหรือผล Scope ด้วย   

หรือไม่” นพ. พัฒน์พงศ์ กล่ำว

 ทำงด้ำน นพ.ประนาท เช่ียววานชิ แพทย์ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนโรคไต ได้ให้ข้อคดิ

ที่ส�ำคัญว่ำ มำตรกำรที่ออกมำตอนนี้มุ่งไปที่กำรตัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรรักษำโรคด้วยยำ 

แต่ไม่ได้ค�ำนึงถึงผลของกำรใช้ยำที่จะช่วยป้องกันโรคไม่ให้รุนแรงข้ึน เช่น ยำลดไขมัน
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ในเส้นเลือดจะช่วยป้องกนัโรคหวัใจ และยำโรคไตจะลดโอกำสเข้ำสูก่ำรฟอกไต เป็นต้น 

ซึ่งต้องย้อนกลับไปดูว่ำ ผู้ป่วยเสียผลประโยชน์หรือไม่ถ้ำเรำไม่จ่ำยยำให้เขำ แล้วกรม

บัญชีกลำงก็ต้องตำมไปจ่ำยหรือรับผิดชอบค่ำรักษำที่มีมูลค่ำสูงขึ้นต่อรำยในแต่ละปี 

มำตรกำรที่ออกมำมองเฉพำะจุดยังดูไม่ครบทุกองศำ 

 “ผู้ป่วยโรคไตวายจากที่จ่ายยาปีละ 4,000 กว่าบาท จะช่วยได้ในการไม่ให้

เข้าสู่ภาวะไตวายทีต้่องไปสูก่ารฟอกไต แต่พอมาตดัค่ายากอ็าจจะต้องไปจ่าย 200,000 

บาทต่อปีในอนาคต และถ้ามองในมุมของการรักษาเชิงป้องกัน นั่นก็เป็นสิทธิท่ี

ข้าราชการควรจะได้รับ ไม่ใช่แค่สิทธิในการรักษาเมื่อเจ็บป่วยอย่างเดียว” 

 นพ.ประเทอืง เหลีย่มพงศาพทุธ ิหวัหน้ำกลุม่งำนสตูนิรเีวชกรรม ให้ข้อคดิเหน็ 

ในเรือ่งกำรปรบัค่ำบรกิำรหตัถกำรว่ำควรปรบัให้เป็นปัจจบุนัมำกยิง่ขึน้ และกล่ำวเสรมิ

ประเดน็กำรรกัษำเชงิป้องกนั โดยยกรปูธรรมกำรจ่ำยวติำมนิให้สตรมีคีรรภ์ ซึง่ปัจจบุนั 

ยำ Obemin AZ ได้ถกูจัดให้เป็น negative list คือ ห้ำมจ่ำยอกีต่อไป ซ่ึงเทียบรำคำยำ 

ที่ประหยัดได้กับควำมเสี่ยงต่อผลระยะยำวแล้วอำจไม่คุ้ม

 “ระยะเวลาที่ให้ยานี้แก่ผู้ป่วยโดยทั่วไปก็เพียงแค่ 4 เดือนและต้นทุนไม่ได้

สูงมาก แต่มีผลกระทบต่อความฉลาดของเด็ก รวมถึงยาทางสูติกรรมหลายตัว ที่ราคา

ไม่สูงแต่มคีวามจ�าเป็นแต่กลบัเป็นยา NED ที ่ไม่สามารถสัง่จ่ายได้ เข้าใจว่าอาจจะมอง

ว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วย” 
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 ทำงด้ำน พญ.ปิยนุช กัณหะสิร ิ กลุ่มงำนโสต ศอ นำสิก กล่ำวว่ำ ปัญหำ

เรื่องห้ำมสั่งยำ Off label มีอยู่ว่ำตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่ำยำไหนไม่ให้สั่งแล้ว ที่ส�ำคัญท�ำให้

ไม่สำมำรถส่ังใช้ยำบำงตัวที่มีประสิทธิผลต่อกำรรักษำโรคหนึ่ง และมีสรรพคุณ             

ในกำรป้องกันอีกโรคหนึ่ง โดยที่สรรพคุณเชิงป้องกันไม่ได้ระบุไว้ในฉลำก

 “ยาป้ายจมูกเพื่อลดและป้องกันเส้นเลือดฝอยในจมูกแตก อันที่จริงมันเป็น

ยาป้ายตา แต่แพทย์รู้กันดีว่าเอามาป้ายจมูกได้ผลจริง พอมาก�าหนดเป็น Off label   

ก็เลยถูกตัดไป” 

 มาตรการทีโ่ดดเด่นและมผีลต่อค่าใช้จ่ายด้านยามากทีส่ดุ

คือการน�ายา generic มาใช้แทนยา original และการให้แพทย์

เขียนเหตผุลการสัง่ใช้ยา NED โดยให้แพทย์เป็นผูก้รอกรายละเอยีด 

ด้วยตนเองทั้งหมด ….

 มาตรการตัดหรืองดจ่ายยาบางตัว ที่เป็นยาราคาไม่แพง 

แต่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้สิทธิข้าราชการ ท�าให้นอกจากทาง

โรงพยาบาลต้องล�าบากในการชี้แจงท�าความเข้าใจกับผู้ป่วยแล้ว 

หลายตัวเป็นยาที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ป่วย ซึ่งในที่สุดทางโรงพยาบาล

ได้ตัดใจยอมควักกระเป๋าจ่ายค่ายาเหล่านั้น ทั้งเพื่อ “ผลทางการ

รักษา” “ผลทางใจ” และ “ผลการควบคุมค่ายา”

“

“
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 จำกสถำนกำรณ์เหล่ำนี้ แพทย์หลำยท่ำนจึงเสนอว่ำ มำตรกำรหลำยอย่ำง

ควรได้รบักำรทบทวนเพือ่ยดืหยุน่หลกัเกณฑ์บำงประกำรเพือ่ให้เกดิควำมเหมำะสมต่อ

กำรปฏิบัติ และที่ส�ำคัญคือ ควรน�ำกรอบที่ขนำบทั้งซ้ำยขวำ คือ มำตรกำรกรมบัญชี

กลำงและ CPG ของกระทรวง มำพิจำรณำและทบทวนมำตรกำรต่ำงๆ ไปพร้อมกัน 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 ในช่วงระยะเวลำเกอืบ 2 ปีในกำรด�ำเนนิกำรมำตรกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำ    

ของโรงพยำบำลล�ำปำงน้ัน แม้จะด�ำเนินงำนมำด้วยควำมคับข้องใจของผู้เกี่ยวข้อง 

แพทย์ เภสัชกร หรือแม้แต่ผู้รับบริกำรเองก็ตำม แต่ก็ท�ำให้เกิดกติกำและผลงำนตำม  

เป้ำหมำยทีร่่วมกนัก�ำหนดไว้ ทัง้น้ีเกดิจำกกำรทีผู่บ้รหิำรและทมีสขุภำพของโรงพยำบำล 

เสียสละและยอมให้ควำมสุขในระดับองค์กรลดลง เพื่อหวังให้ควำมสุขของระบบใหญ่  

ในภำพรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น ด้วยกำรควบคุมและก�ำกับกำรใช้ยำของตนเองจน

สำมำรถลดค่ำยำได้ตำมเป้ำหมำย

 มำตรกำรที่โดดเด่นและมีผลต่อค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำมำกที่สุดคือ กำรน�ำยำ     

generic มำใชแ้ทนยำ original และกำรให้แพทย์เขยีนเหตผุลกำรสั่งใชย้ำ NED โดยให้

แพทย์เป็นผู้กรอกรำยละเอียดด้วยตนเองทั้งหมด มำตรกำรใช้ยำ CL และกำรก�ำหนด

สิทธิ์ของแพทย์ผู้จ่ำยยำ NED แต่ละกลุ่ม มีกำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์กำรสั่งใช้

ยำและรำยงำนมูลค่ำกำรใช้ยำอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้กำรสั่งใช้ยำ NED ลดลง นอกจำกนี้

กำรตรวจเยี่ยมของเจ้ำหน้ำที่จำกกรมบัญชีกลำง นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิด

กำรตื่นตัวและส่งผลให้มีกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรได้มำกขึ้น 

 สิง่ทีท่มีสขุภำพโรงพยำบำลล�ำปำงฝำกไว้ คอื ประเดน็กำรสือ่สำร ซ่ึงท่ีผ่ำนมำ 

กรมบญัชกีลำงไม่ได้สือ่สำรกบัผูม้สีทิธสิวสัดิกำรข้ำรำชกำรอย่ำงเพยีงพอ คล้ำยกบัผลกั

ภำระกำรเผชิญหน้ำกับผู้ป่วยมำให้กับผู้ให้บริกำร ประเด็นเรื่องระบบจ่ำยตรงท่ีท�ำให้

ได้ใจข้ำรำชกำร แต่กลับเป็นช่องโหว่ซึ่งต้องหำทำงแก้ไข เช่น อำจจ�ำกัดให้มีกำรลง

ทะเบียนใช้บริกำรกับหน่วยบริกำรไม่ให้สำมำรถเปลี่ยนท่ีใช้บริกำรได้ตำมใจ และ

ประเด็นในภำพใหญ่ คือ กำรมองสิทธิสุขภำพเชิงป้องกันแทนที่จะลดค่ำยำในวันนี้      

แต่ไปเกิดภำระในอนำคต
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 สิ่งสนับสนุนที่คำดหวังจำกกรมบัญชีกลำง คือ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ที่จะช่วยรองรับกำรจัดเก็บและรำยงำนข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  

อยำกเห็นมำตรกำรเชิงบวกอย่ำง P4P ที่สัญญำไว้ และอยำกเห็นควำมเป็นธรรม         

เมื่อมำตรกำรเหล่ำนี้ถูกน�ำไปใช้กับสถำนบริกำรทั่วประเทศ ซ่ึงจะท�ำให้โรงพยำบำล    

ทั้ง 34 แห่ง ในฐำนะผู้บุกเบิกแนวทำงใหม่ จะไม่ต้องรู้สึกเหมือนก�ำลังถูกลงโทษอีก    

ต่อไป
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จุดเปลี่ยนและตัวแปรต่อมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย
ด้านยาโรงพยาบาลตำารวจ

นโยบาย มาตรการ และทัศนคติ
บทที่2

.............................................................................................................................................................................................

“ตอนที่กรมบัญชีกลางมาเรียกเงินคืน ผมแทบช็อก ถือเป็นความสูญเสีย   

ของรัฐ และเป็นความเสียหายขององค์กร”

นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นำยแพทย์ใหญ่โรงพยำบำลต�ำรวจ เล่ำถึงครั้งที่

ต้องเผชญิสถำนกำรณ์ทีท่กุฝ่ำยรูส้กึไม่สบำยใจ แต่ต่อมำกส็ำมำรถพลกิวกิฤตเป็นโอกำส

ได้ ภำยหลงัจำกโรงพยำบำลต�ำรวจได้ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยลดและควบคมุค่ำใช้จ่ำย

ด้ำนยำในกลุ่มผู้มีสิทธิสวัสดิกำรข้ำรำชกำร ตำมที่กรมบัญชีกลำงได้ขอควำมร่วมมือมำ 

ด้วยควำมตระหนักอย่ำงลึกซึ้งว่ำถึงเวลำแล้วที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเกิด 

ควำมเสียหำยต่อส่วนรวม ซึง่สะท้อนกลบัมำเป็นภำพควำมไม่มปีระสทิธภิำพของระบบ

บริหำรจัดกำรขององค์กร

“ในที่ประชุมตอนนั้นเราตั้งค�าถามให้กับทุกคนว่า ถ้าเราไม่ท�าอะไร ไม่ยอม

เปลี่ยนแปลงอะไร แล้วเมื่อถูกเรียกเงินคืนใครจะรับผิดชอบ” 

นำยแพทย์ใหญ่เล่ำย้อนไปถงึวนัทีไ่ด้ต้ังค�ำถำมนัน้ โดยท่ีไม่ได้ต้องกำรค�ำตอบ 

แต่ขอฝำกให้บุคลำกรทุกคนยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้ำมำช่วยคิดหำทำงแก้ปัญหำ 

เพรำะเชือ่ว่ำหำกผูบ้รหิำรวำงมำตรกำรควบคมุทนัทจีะท�ำให้เกดิควำมตืน่ตระหนกและ

เกิดแรงต้ำนจำกผู้ปฏิบัติ 
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 สวัสดิการที่ดีถ้าควบคุมไม่ได้ก็ใช้ผิด

 “ถ้าถามว่าปัจจุบันระบบสวัสดิการด้านสุขภาพระบบไหนดีที่สุด ผมคิดว่า

ระบบสวัสดิการข้าราชการเป็นระบบที่ดีที่สุดและท�าให้การรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน

มากที่สุด เพราะบางระบบเงื่อนไขเรื่องค่าใช้จ่าย ท�าให้เกิดความล่าช้าต่อการสั่งการ

รักษา แพทย์ไม่กล้าส่งตรวจพิเศษ ยาก็ไม่กล้าให้ยาแพงๆ ถ้าเป็นแบบนี้ทั้งหมดระบบ

สาธารณสุขพังแน่” 

นพ.จงเจตน์ สะท้อนมุมมองในฐำนะแพทย์และผู้บริหำร 

“ระบบสวัสดิการของกรมบัญชีกลางที่ใช้อยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยน หากเปลี่ยน

เมื่อไรพังทันที เพียงแต่ว่าการเบิกจ่ายตามระบบจ่ายตรงควรควบคุมให้ได้ ของดีถ้า

ควบคุมไม่ได้ก็ abuse ได้เช่นกัน” 

นั่นเป็นประเด็นแรกที่ถูกกล่ำวถึงในตอนเริ่มต้นกำรสนทนำในกำรถอดบท

เรียนครั้งนี้ บ่งบอกว่ำ นั่นคือประเด็นควำมห่วงใยเป็นอันดับต้นๆ

ทัง้น้ี จำกสถติกิำรเบกิจ่ำยค่ำยำผูป่้วยนอกโรงพยำบำลต�ำรวจ ปี พ.ศ. 2550 

ถงึปี พ.ศ.2552 มกีำรเบกิค่ำยำเพ่ิมขึน้สงูถงึร้อยละ 74.60 และท�ำให้ถูกเรยีกเกบ็เงนิคนื 

จำกกรมบัญชีกลำงประมำณ 3.5 ล้ำนบำท เป็นสถำนกำรณ์ที่ท�ำให้ทุกฝ่ำยตื่นตัว       

และร่วมมือเร่งรัดด�ำเนินกำร และต่อมำมำตรกำรส่งเสริมและก�ำกับกำรใช้ยำของ        

โรงพยำบำลต�ำรวจกป็ระสบควำมส�ำเรจ็และถกูหยบิยกมำเป็นแนวทำงต้นแบบส�ำหรบั

โรงพยำบำลอื่นๆ 

 

 ความเข้มแข็งเชิงนโยบายสู่ความเข้มแข็งในการปฏิบัติ 

กำรด�ำเนินงำนได้ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรบริหำรยำและเวชภัณฑ์ ซึ่งมี 

นำยแพทย์ใหญ่เป็นประธำน มีกำรแบ่งคณะกรรมกำรย่อยในกำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ 

ออกเป็น 12 คณะ คือ คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติ  

คณะกรรมกำรสิทธิสวัสดิกำรข้ำรำชกำร คณะท�ำงำนโครงกำรหลักประกันสุขภำพ- 

ถ้วนหน้ำ คณะท�ำงำนประกันสังคม คณะอนุกรรมกำรบริหำรศูนย์เวชภัณฑ์                

คณะอนุกรรมกำรคัดเลือกคุณภำพยำ คณะท�ำงำนเคมีบ�ำบัด คณะกรรมกำรควบคุม 

และป้องกันกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล (IC) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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คณะอนุกรรมกำรกำรเฝ้ำระวงัควำมคลำดเคลือ่นทำงยำและสำรน�ำ้ คณะอนกุรรมกำร 

กำรก�ำหนดระบบติดตำมอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำและก�ำหนดระบบยำที่มี 

ควำมเสี่ยงสูง และสุดท้ำยคือ คณะอนุกรรมกำรกำรพิจำรณำและคัดเลือกสรรยำและ

อำหำรทำงกำรแพทย์ ที่แบ่งเป็น 2 คณะย่อย คือ คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรทดลอง

ใช้ยำและเวชภัณฑ์ และคณะท�ำงำนคัดสรรยำต้ำนจุลชีพและเคมีบ�ำบัด 

กำรด�ำเนนิกำรส่งเสรมิและก�ำกบักำรใช้ยำทีโ่รงพยำบำลต�ำรวจ เริม่จำกกำร

จัดท�ำค�ำสั่งเรื่องกำรสั่งจ่ำยยำเพื่อให้กับแพทย์สั่งจ่ำยยำสอดคล้องกับหลักวิชำกำร

ทำงกำรแพทย์และเป็นไปตำมนโยบำยที่กรมบัญชีกลำงขอควำมร่วมมือ รวมถึงกำรมี

ค�ำสั่งให้มีกำรใช้ยำนอกบัญชียำหลักอย่ำงชัดเจนและเข้มงวด โดยค�ำสั่งที่ออกใหม่ระบุ

ตอนท้ำยว่ำ “ให้ยกเลกิค�ำสัง่อืน่ทีข่ดัแย้งต่อค�ำสัง่นีแ้ละใช้ค�ำสัง่นีท้ดแทนโดยเคร่งครดั” 

“ผมยืนยันกับทุกคนตลอดเวลาว่า หากเราท�าตามมาตรการเหล่านี้แล้ว  

แต่ข้อบ่งชี้การใช้ยาจากองค์กรแพทย์ไม่ถูกต้องหรือต้องมีการเรียกเงินคืนอีก  

นายแพทย์ใหญ่จะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตัวเอง” 

นำยแพทย์ใหญ่กล่ำวถึงจุดรับประกันเพื่อให้ก�ำลังใจให้กับผู้ด�ำเนินกำร 

ทุกฝ่ำยในช่วงเริ่มต้น และด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดนโยบำยเป็นส�ำคัญ ท�ำให้ที่นี่       

เดินหน้ำปฏิบัติกำรได้อย่ำงรวดเร็ว

 แผนที่ทางเดินสู่จุด “พอดี” ในการใช้ยา

หลังจำกให้นโยบำยที่ชัดเจนแล้ว จึงน�ำไปสู ่กำรวำงแผนกำรลดค่ำยำ 

อย่ำงเป็นขัน้เป็นตอน โดยก�ำหนดให้ใช้ DUE ในกลุม่ยำเป้ำหมำยในระยะเวลำ 3 เดอืน

แรกแล้วสะท้อนข้อมูล DUE กลับให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบคู่ขนำนกันไปนั้น ยังมี

แผนกำรกระตุ้นให้แพทย์มีควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรใช้ยำในบัญชียำหลัก

แห่งชำติ เพื่อลดมูลค่ำกำรใช้ยำ NED 

ต่อไปนี้คือ ตัวชี้วัด 4 ประกำร ที่ก�ำหนดว่ำต้องบรรลุเป้ำหมำยภำยในระยะ

เวลำ 5 เดือน

1. มูลค่ำกำรใช้ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ 

  ร้อยละ 60 ของมูลค่ำยำทั้งหมด 



24
โรงพยาบาลตำารวจ
ถอดบทเรียนการดำาเนินมาตรการส่งเสริมและกำากับการใช้ยาในโรงพยาบาลนำาร่อง 3 แห่ง

2. ให้มีกำรสั่งใช้ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ 

  แต่ละรำยกำรยำ

3. ก�ำหนดให้ใช้ยำ generic ทดแทนยำ original ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40   

  ของแต่ละรำยกำรยำ

4. ก�ำหนดมูลค่ำรำยจ่ำยด้ำนยำ 9 กลุ่ม ท่ีคำดว่ำจะสำมำรถประหยัดได้ 

  ประมำณ 19,000,000 บำท ต่อปี

ทั้งนี้ ทีม PTC ได้ก�ำหนดข้อบ่งชี้กำรใช้ยำในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละ     

กลุม่โรคอย่ำงสมเหตผุล และมกีระบวนกำรคดัสรรหรอืคดัเลอืกยำทีช่ดัเจนขึน้ ส่วนระบบ 

สนับสนุนแผนงำนนั้น มีกำรใช้ระบบ IT เข้ำมำช่วยในกำรควบคุม ประมวลผลและ 

วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และมีกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจและ

ทัศนคติที่ดีทั้งในกลุ่มผู้สั่งยำและกลุ่มผู้รับบริกำรอีกด้วย

แผนงาน การดำาเนินการ

แผนงาน Phase 

แรก (ปี 2550)

มุ่งเน้นกำรควบคุมปริมำณกำรสั่งจ่ำยยำด้วยมำตรกำร ดังนี้

•	 สั่งจ่ำยยำท่ัวไปได้ไม่เกิน 2 เดือน หำกจ�ำเป็นต้องส่ังจ่ำยเกิน  

2 เดือน ให้หมำยเหตุควำมจ�ำเป็นในกำรสั่งและสั่งได้ไม่เกิน  

3 เดอืน แต่หำกมต้ีองกำรยำมำกกว่ำ 3 เดอืน ให้เสนอขออนมุตัิ

จำกผู้บริหำรระดับ พตร. (สบ 8) 

•	 กำรสั่งจ่ำยยำปฏิชีวนะให้จ่ำยได้ไม่เกินเดือนละ 1 course  

กำรรักษำโรค ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้

•	 ยำถูนวดชนิดครีมหรือเจล จ่ำยได้ประมำณ 100 กรัมต่อเดือน 

ชนิดยำน�้ำจ่ำยได้ประมำณ 100 มล.ต่อเดือน

•	 จดัท�ำแนวทำงในบำงกลุม่ยำ เช่น มกีำรก�ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ

ในกำรจ่ำยยำมะเร็งที่มีมูลค่ำใช้จ่ำยสูง 6 รำยกำร

•	 ก�ำหนดให้กำรใช้ยำในข้อบ่งชี้ที่ไม่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำก 

อย. ของประเทศไทย ไม่สำมำรถเบิกค่ำรักษำได้ เช่น Avastin 

Intravitreal injection หรือกำรใช้ Viagra ใน Pulmonary 

hypertension
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แผนงาน การดำาเนินการ

แผนงาน Phase 

สอง (ปี 2551)

•	 จัดท�ำ DUE ในกลุ่มยำ 2 กลุ่ม คือ Osteoporosis และ 

Chronic Hepatitis B และมกีำรจดัท�ำใบประกอบกำรเบกิจ่ำย

ยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติ ที่มีกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้

แพทย์เลอืกเหตผุลควำมจ�ำเป็นในกำรใช้ยำนอกบญัชยีำหลกันัน้

แผนงาน Phase 

สาม (ปี 2552)

•	 ก�ำหนดให้รำยกำรยำที่มีกำรสั่งใช้ไม่ถูกต้อง ไม่สำมำรถเบิก    

ค่ำรักษำได้ เช่น ยำวิตำมิน ยำทำภำยนอก ยำสมุนไพรที่เป็น 

ยำนอกบญัชยีำหลกัแห่งชำต ิและยำอนัตรำยทีใ่ห้ทำงเส้นเลอืด 

จะเบกิได้ในกรณใีช้กบัผูป่้วยทีอ่ยูใ่นโรงพยำบำลเท่ำนัน้ ยกเว้น

ผู้ป่วยไตวำยเรื้อรัง

•	 ก�ำหนดแนวทำงกำรสั่งจ่ำย Rituximab และ Infliximab 

ส�ำหรับผู ้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมำตอยด์ และโรคข้อกระดูก 

สันหลังอักเสบแบบติดยึดที่จ�ำเป็นต้องมีกำรส่ังจ่ำยยำที่มี 

ค่ำใช้จ่ำยสูง

แผนงาน Phase 

สี่ (ปี 2553)

•	 วำงกลไกซ่ึงส่งผลต่อควำมยั่งยืนของนโยบำยและสร้ำง

วัฒนธรรมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล
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 ตวัชีว้ดั 4 ประการ ทีก่�าหนดว่าต้องบรรลเุป้าหมายภายใน

ระยะเวลา 5 เดือน ประกอบด้วย มูลค่าการใช้ยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ ต้องมีสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมลูค่ายาทัง้หมด 

ให้มีการสั่งใช้ยา ในบัญชียาหลักแห่งชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของแต่ละรายการยา ก�าหนดให้ใช้ยา generic ทดแทนยา original 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของแต่ละรายการยา ก�าหนดมลูค่ารายจ่าย

ด้านยา 9 กลุ ่ม ที่คาดว่าจะสามารถประหยัดได้ประมาณ 

19,000,000 บาท ต่อปี

“

“
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 กลไกและมาตรการเพื่อความยั่งยืน

ในปีทีส่ีไ่ด้วำงกลไกซึง่ส่งผลต่อควำมยัง่ยนืของนโยบำยและสร้ำงวฒันธรรม

กำรใช้ยำ โดยมีกำรแต่งตั้ง คณะกรรมการแพทย์วินิจฉัยและรับรองการใช้ยานอก

บัญชียาหลักแห่งชาติ โรงพยาบาลตำารวจ โดยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรซึ่งเป็น 

นำยแพทย์สำมท่ำน (สบ 5/ หน.กลุ่มงำน, สบ 6 สบ 7 หรือ สบ 8 ระดับละ 1 ท่ำน)  

มีอ�ำนำจลงนำมรับรองกำรใช้ยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติในหนังสือรับรองประกอบ

กำรเบกิจ่ำย และแต่งตัง้ คณะกรรมการพจิารณาการใช้ยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาติ

โรงพยาบาลตำารวจ เพ่ือผลกัดันให้แพทย์ผูท้�ำกำรตรวจรกัษำ พจิำรณำใช้ยำในบญัชยีำ 

หลกัแห่งชำตเิป็นอนัดับแรก และก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรใช้ยำนอกบัญชยีำหลกัแห่งชำติ

นอกจำกนี้ยังมี คำาสั่งกำาชับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดย ให้

แพทย์ระบุเหตุผลที่ไม่สำมำรถใช้ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติในเวชระเบียนและหนังสือ

ประกอบกำรเบกิจ่ำย โดยแพทย์ประจ�ำเท่ำน้ันจึงจะมสีทิธลิงนำมก�ำกบัในหนงัสอืรบัรอง 

อกีทัง้ยงัประกำศให้ภำระรบัผดิชอบกรณีถกูเรยีกเงนิคนืตกอยูแ่ก่ “ผูส้ัง่จ่ำยยำ” ซึง่เป็น

มำตรกำรที่ถือว่ำเป็น “ยำแรง” โดยในค�ำสั่งระบุว่ำ “กรณีท่ีกรมบัญชีกลำงเรียกเก็บ 

เงินคืนแล้วภำยหลังที่พบว่ำไม่มีกำรระบุเหตุผลที่ไม่สำมำรถใช้ยำในบัญชียำหลัก 

แห่งชำติได้ หรือกำรระบุเหตุผลไม่สอดคล้องกับประวัติกำรใช้ยำ หรือหลักฐำน          

กำรวินิจฉัยโรคในเวชระเบียน ให้เป็นควำมรับผิดชอบของแพทย์ผู้รักษำที่ลงนำมหรือ

แพทย์ผู้ลงนำมก�ำกับเพื่อเบิกจ่ำยยำนอกบัญชียำหลัก” 

น่ันคอื 3 กลไก ทีม่อีทิธพิลต่อกำรสัง่ใช้ยำอย่ำงยิง่ยวด และสดุท้ำย ในปลำย

ปี 2553 ได้มีกำรแต่งตั้ง คณะทำางานกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ยานอกบัญชียาหลัก

แห่งชาตติามกลุม่ยา เพือ่จดัท�ำเกณฑ์กำรสัง่ใช้ยำ (DUE) ในกลุม่ยำ 10 กลุม่เป้ำหมำย 

โดยก�ำหนดข้อบ่งใช้ตำมที ่อย.ของประเทศไทยก�ำหนด มหีลกัฐำนกำรวนิจิโรคทีจ่�ำเป็น

ต่อกำรใช้ยำน้ัน ล�ำดับกำรใช้ยำในกำรรักษำต้องค�ำนึงถึงกำรใช้ยำในบัญชียำหลัก 

แห่งชำติภำยใต้เงื่อนไขตำมที่ก�ำหนดไว้ และก�ำหนดแผนกและสำขำแพทย์ที่มีสิทธิ์ใน

กำรสั่งใช้ยำ
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 CPG-DUE นำาสู่การกำากับตนเองของผู้สั่งใช้ยา

กำรด�ำเนินงำนส่วนใหญ่เป็นไปด้วยดี แต่หลังจำกเริ่มใช้ DUE ในยำ 2 กลุ่ม 

และต่อมำขยำยครอบคลุมยำที่มีมูลค่ำกำรใช้สูงทั้ง 10 กลุ่ม ท�ำให้เกิดปัญหำขึ้น 

พอสมควร เพรำะขำดแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน แต่ในที่สุดก็มีกำรแก้ไขอย่ำงเป็นระบบ 

พ.ต.อ.พรชัย ตั้งสำาเริงวงศ์ ประธำนองค์กรแพทย์ โรงพยำบำลต�ำรวจ  

เล่ำว่ำ จดุเปล่ียนส�ำคญัเกดิขึน้เมือ่ 10 กลุม่แพทย์เข้ำมำร่วมแรงร่วมใจจดัท�ำ CPG-DUE 

หลังจำกด�ำเนินงำนมำประมำณหนึ่งปี

“แพทย์ใหญ่บอกว่าเราต้องร่วมมือกัน จึงให้กลุ่มงานส่งตัวแทนมาร่วมร่าง 

CPG เพื่อก�าหนดเกณฑ์ ในการสั่งใช้ยา ซึ่งส่งผลทางด้านจิตใจหลังจากที่เราได้ร่วมกัน

ท�างาน และยังมีการสุ่มตัวอย่างใบสั่งยาเพื่อตรวจสอบและส่งข้อมูลกับให้แพทย์ผู้สั่ง 

ใช้ยา ท�าให้เขาส�านึกและควบคุมตัวเองได้”

ภญ.พ.ต.อ.หญิงศริพิร จรงุศกัดิเ์ศรษฐ์ หวัหน้ำกลุม่เภสชักรรม โรงพยำบำล 

ต�ำรวจ กล่ำวถึงสถำนกำรณ์เริ่มแรกต่อ CPG ในโรงพยำบำลต�ำรวจว่ำ

“เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ guideline ก็นับว่าเป็นการสั่นสะเทือนเนื่องจาก

เป็นนโยบายจากผูบ้ริหารโดยตรงและมข้ีอบงัคับให้ปฏบิตัทินัท ีรวมถงึต้องมกีารประเมนิ 

และรายงานผลภายในระยะเวลา 6 เดือน” 

กำรก�ำหนดข้อบ่งชีแ้ละกำรระบเุหตผุลในกำรสัง่จ่ำยยำกลุม่ควบคมุ กำรจ�ำกัด 

ระดับแพทย์ผู้สั่งยำ และมีกำรใช้ CPG ใน Antihypertensive drugs รวมถึงกำรจ�ำกัด

ปรมิำณกำรสั่งยำใน Cox II- Inhibitors & SYSADOA และ Proton Pump Inhibitors 

โดยก�ำหนดให้มแีพทย์ลงนำมก�ำกบักำรสัง่ใช้ในแบบฟอร์ม DUE 3 ท่ำน และมมีำตรกำร

ควบคุมใบสั่งยำที่ส�ำคัญ 2 ประเด็น คือ ให้มีกำรสั่งยำถูกต้องเหมำะสมมำกขึ้น และลด

กำรสั่งยำ generic

“เน่ืองจากผูบ้รหิารมนีโยบายว่าไม่อยากจ�ากดัสทิธขิองคนไข้ บางครัง้ในการ

รักษาอาจจะมีความจ�าเป็นในการใช้ยา original อยู่ จึงต้องมี DUE เพื่อให้เกิดความ

สมเหตุผลในการใช้ยามากที่สุด และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคนไข้” 

ในฐำนะผูป้ระสำนและบรหิำรจัดกำรแผนงำน ฝ่ำยเภสชักรจงึมกีำรสุม่ตรวจ

ติดตำมกำรใช้ CPG หลังจำกมีกำรเริ่มใช้ในระยะแรก โดยมีกำรส�ำรวจ 2 ประเด็น คือ 
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ควำมร่วมมอืของแพทย์ในกำรใช้ CPG และควำมพงึพอใจต่อแบบฟอร์มทีใ่ช้ เพือ่น�ำผล

ที่ได้มำปรับปรุงแบบฟอร์มเพื่อสะดวกต่อกำรกรอกข้อมูลและมีกำรติดตำมหลังจำกมี

กำรปรับแบบฟอร์มอีกครั้ง หำกพบว่ำมีปัญหำก็จะรำยงำนให้เจ้ำตัวทรำบหรือหัวหน้ำ 

กลุ่มงำนทรำบโดยตรง 

เหล่ำนี ้คอืควำมพยำยำมต่อกำรแก้ไขปัญหำร่วมกนัระหว่ำงวชิำชพีต่ำงๆ ที่

เกี่ยวข้อง

“เรามีการเช็คใบสั่งยาทุกใบมา 5 ปี และเมื่อพบว่าปีหลังๆ มีมูลค่าสูงมาก

ขึน้จงึสะท้อนข้อมลูให้ทราบและหากพบใครมปัีญหาหรอืไม่เข้าใจ เรากข็อให้เขามาร่วม

งานกับเรา เช่น ขอให้แพทย์ท�าการสุ่มตรวจการรักษาด้วยตัวเองเพื่อให้ได้รับทราบ

ปัญหาด้วยตัวเองและแก้ไขในที่สุด” 

ควำมเข้มแข็งของนโยบำย บวกกับประธำนองค์กรแพทย์และฝ่ำยเภสัชกร 

จึงสำมำรถเดินหน้ำงำนตำมนโยบำยได้

 หลากหลายเครื่องมือที่มีผลต่อการลดค่ายา

“ใบประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักมีผลมากที่สุด เพราะเมื่อหมอมี

การสั่งใช้หมอก็จะเห็นว่าตนต้องรับผิดชอบจึงเริ่มสั่งยาอย่างสมเหตุผลมากข้ึน ล�าดับ

ถดัมากค็อืการจ�ากดัจ�านวนการสัง่ใช้ยา การก�าหนดระดบัอนมุตัใินการใช้ยา และสดุท้าย

คือ DUE ซึ่งในอนาคตมาตรการนี้อาจจะมีผลมากที่สุดเพราะมีการวัดถึงระดับบุคคล” 

ภญ.พ.ต.อ.หญิงศิริพร ยังกล่ำวอีกว่ำ กำรใช้ยำตำม guideline น่ำจะเป็น

เรื่องที่ส�ำคัญที่สุด มำกกว่ำกำรต้องเลือกสั่งยำ original หรือยำ generic กำรก�ำหนด

ให้กรอกใบประกอบกำรสั่งใช้ยำที่ต้องระบุชื่อแพทย์ผู้สั่งยำ หำกมีกำรสั่งที่ไม่ถูกต้อง

ตำมข้อบ่งชีท้ีโ่รงพยำบำลก�ำหนดไว้ แพทย์ผูน้ัน้ต้องเป็นผูร้บัผดิชอบ แต่หำกสัง่ตำมข้อ

บ่งชี้ก็จะไม่เกิดปัญหำ โดยออกแบบระบบให้มีแพทย์ 3 ระดับเซ็นชื่อก�ำกับเสมอ 

“การที่เข้าถึงยาแพงๆ ยากขึ้น จะท�าให้ไม่ abuse ถ้าอะไรที่เข้าถึงง่าย      

มันก็จะ abuse” 

คือแนวคิดของผู ้บริหำรในกำรก�ำหนดใบประกอบกำรสั่งใช ้ยำของ 

โรงพยำบำลต�ำรวจ
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เมื่อถำมถึง Drug reconcile และ reinforce ว่ำที่นี่ท�ำกันอย่ำงไร ค�ำตอบ

คือ 

 “เรามอบเอกสารรายการยาที่ได้รับให้กับผู้ป่วยหลังรับยา และขอให้ผู้ป่วย

น�ามายืน่ทกุครัง้เมือ่ต้องรบัยาหลายแผนกหรอืต้องมารบัยาครัง้ต่อไป แต่กพ็บปัญหาคอื 

ผู้ป่วยยังไม่มีความตระหนักและยังไม่ได้รับความร่วมมือมากนัก หลังจากได้ด�าเนินการ

มาแล้วร่วม 3 ปี”

ค�ำกล่ำวอย่ำงหนักใจของเภสัชกรหญิงท่ีพยำยำมคิดค้นเครื่องมือลดปัญหำ

กำรจ่ำยยำซ�้ำซ้อน 

“พอเข้ามาปีนี้ก็มีความเข้าใจมากขึ้น และยิ่งมีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายก็ท�าให้

สหวิชาชีพมาร่วมมือกันมากขึ้นจึงท�าให้น�ามาใช้มากขึ้น” 

ควำมไม่ย่อท้อต่อกำรใช้เครือ่งมอืเดิมๆ กเ็ป็นอกีหนึง่ปัจจยัทีก่่อให้เกดิควำม

ส�ำเร็จเช่นกัน ในขณะที่ปัญหำเดิมยังมีอยู่และปัญหำใหม่ก็เพิ่มเข้ำมำ 

ส�ำหรบัปัญหำเดมิอกีเรือ่งหนึง่กค็อืกำรใช้ยำปฏชิวีนะ ซึง่ได้จดักำรให้แพทย์

โรคติดเชื้อเข้ำมำช่วยในกำรควบคุมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ

“เราสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้ถึงเดือนละ 6 หมื่นบาท เพราะหมอ 

Infectious ของเรามีการตรวจสอบยาที่มีมูลค่าสูงทุกรายด้วยตัวเอง” 

ภญ.พ.ต.อ.หญงิศริพิร กล่ำวถงึอกีหนึง่กลยทุธ์ ซึง่สำมำรถท�ำให้ลดค่ำใช้จ่ำย

ได้ดีอีกวิธีหนึ่ง
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 M ตัวที่ห้า 

 กำาไรที่ไม่ควรได้ก็ไม่ควรอยากได้

แม้จะมีกำรก�ำหนดนโยบำยหรือกำรวำงแผนเพียงใดก็ตำม แต่เมื่อมีกำร

ประกำศใช้ DUE ใน 10 กลุ่มยำเป้ำหมำย ก็พบว่ำเกิดแรงเสียดทำนในกำรด�ำเนินงำน

มำกที่สุดในบุคลำกรกลุ่มแพทย์ 

ยทุธศำสตร์หลกัทีไ่ด้น�ำมำปรบัลดแรงเสยีดทำน คอื กำรปลกุระดมจติส�ำนกึ 

สร้ำงทัศนคติที่ดี โดยใช้กำรสื่อสำรให้ข้อมูลที่ถูกต้องและจ�ำเป็น 

“เราเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเขา ผมประชุมชี้แจงแพทย์ทุกคน 

ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นแพทย์ใหญ่ด้วยซ�้า ให้ทราบว่าการสั่งยาจ�านวนมากๆ ท�าให้เรา

ขาดทุน ทุกคนก็คล้อยตามว่าโรงพยาบาลก�าลังจะจน เหมือนเรือก�าลังจะจม เล่าให้เขา

เข้าใจในสถานการณ์ พยายามให้ทุกคนต้องมีส่วนร่วม เหมือนบอกให้เขาได้รับทราบ

และเข้าใจว่าเราอยู่ในครอบครัวที่ยากจนไม่ได้รวยอย่างที่คิด แต่ไม่ได้บังคับให้เขาท�า

อะไร” 

ในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง เริ่มจำกกำรเสนอสภำพโรงพยำบำลตำม

ควำมเป็นจริง เพือ่ให้ทกุคนทรำบเพือ่ให้เกดิจติส�ำนกึ และเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรเสนอ

วิธีด�ำเนินกำรแก้ไขให้มำกที่สุด นับว่ำเป็นกำรเริ่มต้นที่ดีโดยไม่ได้เริ่มจำกกำรบอกว่ำ  

จะให้ท�ำอะไร แต่ไปเริม่แตะต้องทีจิ่ตส�ำนึกและควำมตระหนกัถึงระดบัจรยิธรรม ก่อนท่ี 

จะค่อยๆ สำวขึ้นมำสู่รูปธรรมว่ำจะท�ำอะไร 

“Man Material Money Management นั้นยังไม่เพียงพอต่อการบริหาร

ในยุคปัจจุบัน”

นำยแพทย์ใหญ่กล่ำวว่ำ “M” ตัวที่ห้ำ ก็มีควำมส�ำคัญ นั่นคือ “Moral” 

“จริยธรรมเป็นหลกัส�าคญัของการบรหิาร การใช้ยาหากไม่มองถึงความถูกต้อง 

ก่อนเป็นฐาน ก็จะข้ามไปมองที่ว่าโรงพยาบาลจะขาดทุนก�าไร จริงอยู่ว่ามันมีก�าไร         

ที่เราควรจะได้ ถ้ายิ่งประหยัดก�าไรก็ยิ่งหายไป แต่เราคิดแบบนั้นมุมเดียวไม่ได้ เราชวน

กันคิดอีกมุมหนึ่งว่า การสั่งยาที่ถูกต้องแล้วสุดท้ายก�าไรลดลงนั้นไม่เป็นไร เพราะใน

อนาคตระยะยาวคนไข้มีศรัทธาก็จะกลับมาหาเรา รายได้ก็ตามมาเช่นกัน” 
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 ใบประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักมีผลมากที่สุด 

เพราะเมือ่หมอมกีารสัง่ใช้หมอกจ็ะเหน็ว่าตนต้องรบัผดิชอบจึงเริม่

สั่งยาอย่างสมเหตุผลมากขึ้น ล�าดับถัดมาก็คือการจ�ากัดจ�านวน

การสั่งใช้ยา การก�าหนดระดับอนุมัติในการใช้ยา และสุดท้ายคือ 

DUE ซึง่ในอนาคตมาตรการนีอ้าจจะมผีลมากทีส่ดุเพราะมกีารวัด

ถึงระดับบุคคล 

 จริยธรรมเป็นหลักส�าคัญของการบริหาร การใช้ยาหาก 

ไม่มองถงึความถกูต้องก่อนเป็นฐาน กจ็ะข้ามไปมองทีว่่าโรงพยาบาล 

จะขาดทุนก�าไร จริงอยู่ว่ามันมีก�าไรที่เราควรจะได้ ถ้ายิ่งประหยัด  

ก�าไรก็ยิ่งหายไป แต่เราคิดแบบนั้นมุมเดียวไม่ได้

“
“
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 การสื่อสารคือเครื่องมือสำาคัญในทุกขั้นตอน
กำรสร้ำงควำมตระหนกัถงึปัญหำร่วมกนัด้วยประโยคค�ำถำมทีว่่ำ “ถกูเรยีก

เงินคืนใครจะรับผิดชอบ” ดังกล่ำวข้ำงต้น นับเป็นกำรสื่อสำรที่เริ่มต้นกระตุกทุกฝ่ำย
ให้ยอมรับและเปิดใจที่จะก้ำวสู่กำรเปลี่ยนแปลง แล้วจึงตำมมำด้วยกระบวนกำรที่ดึง
ทกุฝ่ำยมำคดิร่วมกนัและน�ำไปสูม่ำตรกำรทีช่ดัเจน และในระหว่ำงทีด่�ำเนนิกำรผูบ้รหิำร
ก็ได้เพิ่มกำรสื่อสำรในเชิงบวก เพื่อให้บุคลำกรในโรงพยำบำลทุกระดับเข้ำใจแนวทำง 
เห็นประโยชน์ และมีทัศนคติที่ดีต่อแนวนโยบำยใหม่

นำยแพทย์ใหญ่เล่ำถงึกำรสือ่สำรในช่วงนัน้ว่ำ ประเดน็ทีเ่น้นย�ำ้คอื เรำไม่ได้
ท�ำเพรำะถูกบีบบังคับ แต่เรำท�ำเพรำะเห็นว่ำก�ำลังท�ำสิ่งที่ถูกต้อง เนื่องจำกที่ผ่ำนมำ
ขำดกำรควบคุมก�ำกับ จนเกิดสถำนกำรณ์ที่จะเป็นปัญหำต่อภำพรวม 

“ผมพยายามชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบว่า ที่กรมบัญชีเข้ามาควบคุมค่าใช้จ่าย
ด้านยานั้น ไม่ใช่มาบีบบังคับในการสั่งยาของเรา เรายังสามารถสั่งการรักษาได้เหมือน
เดิม เพียงแต่ว่าต้องมีข้อบ่งชี้ให้ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น” 

นัน่เป็นข้อควำมส�ำคญัทีไ่ด้พยำยำมสือ่สำรเพือ่ให้เกดิควำมร่วมมอื เกดิกำร
ไตร่ตรองเพื่อตัดสินใจ และโน้มน�ำให้เกิดพฤติกรรมบริกำรที่พึงประสงค์ตำมเป้ำหมำย 
คือ มีกำรสั่งจ่ำยยำตำมข้อบ่งชี้ที่ถูกต้อง สั่งจ่ำยในปริมำณที่เหมำะสม มีจิตส�ำนึกแห่ง
จรรยำบรรณวิชำชีพ มีจริยธรรมและไม่สั่งยำด้วยเหตุผลอื่นๆ เช่น กำรได้รับกำร
สนับสนุนกำรใช้ยำ original จำกผู้แทนยำ

ส�ำหรับประเด็นควำมห่วงใยเรื่องสถำนะกำรเงินขององค์กรนั้น มีค�ำตอบว่ำ
“ถ้าเป็นผู้บริหารที่ดี ก็ต้องหาทางอื่นเพื่อมาชดเชย เพราะรายได้เดิม       

ส่วนหนึ่งเป็นก�าไรที่ไม่ควรได้ ก็ไม่ต้องไปเอา ท�าตามข้อบ่งชี้ท�าตามมาตรฐานเราก็ได้
ก�าไรดีกว่ามาขายยาที่ไม่มีข้อบ่งชี้ แล้วต้องมาถูกทวงเงินคืนทีหลัง เราไม่ควรอยากได้
ก�าไรที่ไม่ควรได้” 

เมื่อด�ำเนินกำรจนมีผลลัพธ์ชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงท่ีดี ก็มีกำรสื่อสำร

ในที่ประชุมเป็นระยะ เป็นโอกำสที่ผู้บริหำรได้น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนแก่ผู้ปฏิบัติ 

และกล่ำวขอบคุณชื่นชม เพื่อให้เกิดก�ำลังใจกับ ผู้ด�ำเนินงำนทุกคน ซึ่งเป็นบทบำทผู้

บริหำรที่ต้องให้ควำมส�ำคัญกับทุกมิติ 



34
โรงพยาบาลตำารวจ
ถอดบทเรียนการดำาเนินมาตรการส่งเสริมและกำากับการใช้ยาในโรงพยาบาลนำาร่อง 3 แห่ง

 ทัศนคติของแพทย์ผู้สั่งใช้ยา

 ตัวแปรสู่ความเข้าใจของผู้ใช้ยา
ผู ้ใช้บริกำรที่โรงพยำบำลต�ำรวจ ส่วนใหญ่เป็นข้ำรำชกำรต�ำรวจและ

ครอบครัว ทั้งที่เกษียณแล้วและยังรับรำชกำรอยู่ ซ่ึงในวัฒนธรรมองค์กรรำชกำรและ
สำยงำนนั้น ย่อมหนีไม่พ้นที่จะมีควำมสัมพันธ์ทั้งเชิงอ�ำนำจและควำมสัมพันธ์ส่วนตัว 
ที่ท�ำให้กำรปรับเปลี่ยนที่ไปลดทอนสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริกำรเป็นไปได้ไม่ง่ำยนัก

“ตอนแรกแรงต้านจากผู้ป่วยมีมาก เช่น เราปรับลดจ�านวนยาและจ�านวน 
วันจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยก็จะยกเหตุผลต่างๆ เช่น มารับยาล�าบาก เป็นต้น เราก็ยก
เหตุผลว่าเราต้องการติดตามอาการผู้ป่วย เหมือนญาติเราเจ็บป่วยเราก็ต้องมาดู             
อาการบ่อยๆ แต่จะอ้างอย่างไรก็ตาม ตอนเริ่มต้นก็มีแรงต้านเยอะ” 

นำยแพทย์ใหญ่ เล่ำถึงภำวะน่ำหนักใจที่ในช่วงแรกต้องรับกับสภำพที่มี 
ผู้รับบริกำรขอเข้ำพบ ขอต่อรอง ตลอดจนแสดงควำมไม่พึงพอใจ 

สอดคล้องกับค�ำบอกเล่ำของ ภญ.พ.ต.อ.หญิงศิริพร ที่พบว่ำผู้รับบริกำรไม่
พึงพอใจในกำรปรับยำ จนส่งผลให้จ�ำนวนผู้รับบริกำรในโรงพยำบำลต�ำรวจลดลง
ประมำณ 10% ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2553 อย่ำงไรก็ตำม ด้วยกลยุทธ์ทำงกำรสื่อสำร
อย่ำงอดทนและพยำยำมของทีมงำนโรงพยำบำลต�ำรวจ ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อกำร
เปลี่ยนแปลง ก็ได้ส่งต่อทัศนคติที่ดีไปสู่ผู้รับบริกำรได้ในเวลำต่อมำ 

 ภญ.พ.ต.อ.หญิงศิริพร กล่ำวถึงจุดเริ่มต้นในกำรสื่อสำรเมื่อเริ่มด�ำเนินกำร
ตำมนโยบำย

“นอกจากติดประกาศการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ผู้ป่วยทราบแล้ว เรายังจัด
ให้มีเภสัชกรประจ�าห้องตรวจที่คอยอธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่า การที่เราเปลี่ยนยาตัวนี้ 
ซึ่งมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน และอยากให้ลองใช้ยาดูก่อน หากมีปัญหาในการใช้ยาเรา

ยินดีเปลี่ยนให้ โดยมีการติดตามอาการของผู้ป่วย” 

เภสัชกรยังท�ำกำรสื่อสำรเชิงรุกให้ควำมรู้เรื่องกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสม      

เพือ่สร้ำงควำมตระหนกัในกลุม่ผูป่้วยว่ำ ยำไม่ใช่ค�ำตอบเดยีวในกำรดแูลสขุภำพ ซึง่ผล

จำกกำรติดตำมร้อยละ 80 ของผู้รับบริกำรสำมำรถเปลี่ยนมำใช้ยำที่ปรับใหม่ได้ และ

แม้เรื่องยำกๆ อย่ำงกำรขอให้ผู้ป่วยออกค่ำยำเพิ่มเติมเองในกรณีท่ีต้องกำรใช้ยำท่ี      

กรมบัญชีกลำงงดกำรเบิกจ่ำยก็ยังสำมำรถท�ำได้
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ประเด็นนี้ พ.ต.อ.พรชัย ประธำนองค์กรแพทย์ กล่ำวเสริมว่ำ 

“เมือ่บอกเรือ่ง DUE ท�าให้ผูร้บับรกิารให้ความร่วมมอืมากขึน้ เช่น เมือ่เวลา

ยาเหลือเขาจะบอกเราว่ายาเขาเหลือจ�านวนเท่าไหร่ ผู้ป่วยท่ีให้ความร่วมมือและเกิด

ความตระหนกัเรือ่งค่าใช้จ่าย ผูป่้วยเกดิความสงสารหมอ เพราะรูว่้าถ้า รพ.ถกูเรยีกเงนิ

คืนแล้วหมอที่สั่งจ่ายยาจะต้องออกเงินแทน” 

เหตุกำรณ์เหล่ำนี้เกิดขึ้นหลังจำกมีกำรปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มใบประกอบ

กำรสั่งใช้ยำ ซึ่งผู้รับบริกำรทุกคนที่ต้องได้รับยำ NED เหล่ำนั้น จะต้องถือใบประกอบ

กำรสั่งยำดังกล่ำวไว้ในขณะที่รอรับยำ และสำมำรถท่ีจะอ่ำนข้อควำมท่ีแพทย์ท�ำกำร

บันทึก ซึ่งมีข้อควำมชัดเจนว่ำหำกมีกำรสั่งยำ NED ให้กับผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยร้องขอหรือ

เมื่อเห็นว่ำมีควำมจ�ำเป็นก็ตำม หำกเกิดกำรตรวจสอบและตัดสินว่ำเป็นกำรจ่ำยยำท่ี 

ไม่ถูกตำมข้อบ่งชี้ แพทย์ผู้สั่งยำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำรักษำด้วยตัวเอง 

“ในเอกสารที่คนไข้ถือไปเรามีการระบุระเบียบการสั่งใช้ยาว่ายาแต่กลุ่มมี 

ข้อบ่งชี้ในการก�าหนดจ�านวนของยา และมีข้อความเตือนในเรื่องของผลข้างเคียงที่เกิด

จากยาด้วย” 

 เภสัชกรยังท�าการสื่อสารเชิงรุก ให้ความรู้เรื่องการใช้ยา

อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้ป่วยว่า ยาไม่ใช่

ค�าตอบเดยีวในการดแูลสขุภาพ ซึง่ผลจากการตดิตามร้อยละ 80 

ของผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนมาใช้ยาที่ปรับใหม่ได้

“ “
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พ.ต.อ.พรชัย ประธำนองค์กรแพทย์กล่ำวว่ำ ท้ังหมดนี้คือกำรสื่อสำรแบบ

ตรงไปตรงมำ ระหว่ำงผูใ้ห้บรกิำรและผูร้บับรกิำร ซึง่มพีลงัให้เกดิกำรปรบัเปลีย่นควำมคดิ 

ในเชิงบวกได้อย่ำงชัดเจน แม้จะท�ำให้แพทย์พบปัญหำในกำรตรวจล่ำช้ำอยู่บ้ำงก็ตำม

นอกจำกนี ้กำรทีบ่คุลำกรของโรงพยำบำลร่วมมอืใช้ยำตำมข้อบ่งชี ้กส็ะท้อน

ถงึควำมเข้ำใจและกำรปรบัทศันคติต่อกำรใช้ยำ ท�ำให้เกดิกำรพยำยำมทีจ่ะอธบิำยข้อมลู

และปัญหำให้ผู้รับบรกิำรเข้ำใจ โดยไม่ได้มองจำกมมุเรือ่งสทิธขิองตนแต่เพยีงด้ำนเดยีว 

เพรำะหำกบุคลำกรเองไม่เชื่อก็จะไม่น�ำไปสู่กำรพยำยำมสื่อสำร อำจจะบอกเพียงว่ำ

ส่วนกลำงสั่งมำ โดยไม่ชี้แจงว่ำเหตุใดจึงเกิดค�ำสั่งเช่นนั้น

นำยแพทย์ใหญ่ย�ำ้ว่ำกำรสือ่สำรทีดี่และมีประสทิธภิำพย่อมช่วยแก้ไขปัญหำ

ขัดข้องได้เป็นอย่ำงดี ในขณะเดียวกันกำรจัดหำสิ่งใหม่ บริกำรใหม่ ที่ท�ำให้เห็นว่ำปรับ

ลดบำงส่วนแล้วพัฒนำบำงสิ่งขึ้นมำเพื่อคนไข้ ก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่ดี ไม่ใช่ทุกอย่ำงแย่ลง

ไปหมด 

“เรามีการพัฒนาหลายๆ ด้าน เช่น ปรับปรุงสถานที่ มีห้องพิเศษเพิ่มขึ้น 

ปรบัปรงุห้องน�า้ และบรเิวณ OPD ให้สะอาดสวยงาม สะดวก พฒันาบคุลากรให้บรกิาร

ดขีึน้ พฒันาด้านยาและอปุกรณ์ทางการแพทย์ให้ทนัสมยัข้ึน ล้วนมผีลให้เกดิภาพลกัษณ์

ที่ดี และความพึงพอใจก็ตามมา” 

 ผลสำาเร็จที่ได้มาด้วยความพยายาม

“เมื่อมีการด�าเนินงานมาถึงจุดๆ หนึ่งก็จะพบว่ามีการใช้ยาน้อยลง จึงท�าให้

มีการ detail ยาลดลงไปด้วย ซึ่งนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีจุดหนึ่ง” 

ประธำนองค์กรแพทย์สะท้อนถึงข้อดีต่อกำรด�ำเนินงำน ที่พบว่ำ พอมี

มำตรกำรออกมำที่ชัดเจนก็ช่วยลดควำมเข้มข้นของกำรตลำดยำที่จะมีผลต่อกำรใช้ยำ

ไปได้บ้ำง ท�ำให้เชื่อมั่นว่ำกำรใช้ยำมีควำมสมเหตุผลมำกขึ้น นอกจำกนั้นแล้ว ยังท�ำให้

แพทย์มีกำรพัฒนำกำรท�ำงำนของตัวเองให้ดีขึ้น ในส่วนของเภสัชกรและพยำบำลก็มี

ส่วนร่วมในกำรอธิบำยและกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย และส่วนของผู้ป่วยเองนั้นก็มีควำม

เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เห็นและอยำกเห็นมำกข้ึนคือเริ่มมีผู ้ป ่วยท่ีอยำกใช้ยำ 

น้อยลง
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ถอดบทเรียนการดำาเนินมาตรการส่งเสริมและกำากับการใช้ยาในโรงพยาบาลนำาร่อง 3 แห่ง

จำกกำรด�ำเนินงำนในระยะเริ่มแรกนั้นสำมำรถเพิ่มสัดส่วนมูลค่ำกำรใช้ยำ

ในบญัชยีำหลกัแห่งชำต ิจำกร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 52 ภำยในระยะเวลำ 2 เดอืน และ

ผลกำรเปรียบเทียบในช่วงเดือนตุลำคม 2552 ถึงเดือนพฤษภำคม 2553 และเดือน

มิถุนำยน 2553 ถึงเดือนธันวำคม 2553 ท�ำให้สัดส่วนกำรใช้ยำ NED : ED ลดลงจำก 

68:32 เป็น 48:52 โดยมีสัดส่วนกำรใช้ยำ ED เพิ่มขึ้นจำกเดิมประมำณร้อยละ 60 และ

มูลค่ำยำผู้ป่วยนอกในสิทธิสวัสดิกำรลดลงเฉลี่ย 11 ล้ำนบำทต่อเดือนหรือประมำณ 

ร้อยละ 20 มีกำรใช้ยำ generic ทดแทนยำ original จำกสัดส่วนยำ ED ที่เพิ่มขึ้น

ประมำณร้อยละ 60 และสำมำรถประหยัดมูลค่ำยำได้ถึงประมำณ 132 ล้ำนบำทต่อปี 

 ปัจจัยความสำาเร็จทั้งภายในและภายนอก 

จำกกรณขีองโรงพยำบำลต�ำรวจ จะเหน็ว่ำกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อนโยบำย

โดยผู้บริหำรระดับสูง และเทคนิคกำรสื่อสำรในช่วงเริ่มต้นคือปัจจัยหลัก ตำมมำด้วย

แผนที่ชัดเจนและเคร่งครัด 

 “ตอนเริ่มต้น ท่านบอกกับทุกคนว่า การถูกเรียกเงินคืนเท่ากับว่าก�าไรเรา

หายไป 3.5 ล้าน เหมือนกับเราท�างานฟรีไป 13 วัน เพราะก�าไรค่ายาประมาณ 3 แสน

บาทต่อวนัหายไป แต่ถ้าเราไม่แก้ไขและยงัท�าต่อไปเรือ่ยๆ กเ็ท่ากบัว่าเราต้องท�างานฟรี

ไปเรื่อยๆ จาก 13 วันเป็น 1 เดือนและเป็นปี” 

ภญ.พ.ต.อ.หญิงศิริพร กล่ำวถึงกำรสื่อสำรของผู้บริหำรที่สำมำรถท�ำให้คน

ขององค์ได้มองเห็นสภำพควำมจริงนั้น เป็นวิธีเตรียมใจ ยอมรับ และก่อให้เกิดควำม

เข้ำใจ ร่วมมือแก้ไขปัญหำเมื่อถึงโอกำสมำถึง พอถึงจังหวะก็ลงมือท�ำได้เลย และเมื่อมี

ค�ำถำมหรือควำมไม่มั่นใจ ก็จะมีค�ำอธิบำยที่ชัดเจน 

เช่น เมื่อเกิดกรณีมีแพทย์บำงท่ำนไม่เต็มใจกรอกใบประกอบกำรสั่งยำ  

ผู้บริหำรได้บอกว่ำ 

“การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม DUE นั้นมีไว้ส�าหรับให้มีการใช้ยาอย่าง

ระมัดระวัง ให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางหรือตามมติของโรงพยาบาล เมื่อคุณปฏิบัติ

ตาม 100 เปอร์เซ็นต์ และรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุณจะกังวลอะไรกับตัวหนังสือ 

กลัวท�าไมกับการกรอกข้อมูลเหล่านั้น หากมีอะไรผมรับผิดชอบ” 
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ถอดบทเรียนการดำาเนินมาตรการส่งเสริมและกำากับการใช้ยาในโรงพยาบาลนำาร่อง 3 แห่ง

นัน่เป็นวธิกีำรสร้ำงควำมมัน่ใจของนำยใหญ่โรงพยำบำลต�ำรวจในกำรสัง่กำร

รกัษำของแพทย์ และสิง่ส�ำคญัคอืกำรท�ำให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชำเชือ่มัน่ด้วยกำรกระท�ำตำม

ค�ำพูด 

“ท่านรับปากลูกน้อง เช่น ความก้าวหน้าในหน้าที่ เมื่อมีผลการปฏิบัติงาน 

ที่ดีแล้วท่านก็ท�าให้จริง”

ทำงด้ำนประธำนองค์กรแพทย์ กล่ำวเสริมว่ำ ผู้ถือกฎคือฝ่ำยเภสัชกรนั้น 

ช่วยแพทย์ได้มำกเมือ่เรำมกีำรสัง่ยำทีไ่ม่เป็นไปตำมข้อบ่งชีเ้ภสชักรกท้็วงมำ เมือ่ผูถ้อืกฎ 

มคีวำมเข้มแขง็พอ มกีำรยดึมำตรฐำนกำรปฏบิตัวิชิำชพีเภสชักรกท็�ำให้เกดิกำรยอมรบั

มำกขึ้น ในขณะเดียวกันที่กำรมีระบบ HA เข้ำมำหนุนเสริม จึงเป็นกรอบและเครื่องมือ

ที่ท�ำให้งำนเดินหน้ำ

 จากการด�าเนินงานในระยะเริ่มแรก เพิ่มสัดส่วนมูลค่า   

การใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 52 

ภายในระยะเวลา 2 เดือน และผลการเปรียบเทียบในช่วงเดือน

ตลุาคม 2552 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2553 และเดอืนมถินุายน 2553 

ถึงเดือนธันวาคม 2553 ท�าให้สัดส่วนการใช้ยา NED : ED ลดลง

จาก 68:32 เป็น 48:52 โดยมีสัดส่วนการใช้ยา ED เพิ่มขึ้นจาก

เดมิประมาณร้อยละ 60 และมูลค่ายาผูป่้วยนอกในสทิธสิวสัดกิาร

ลดลงเฉลีย่ 11 ล้านบาทต่อเดือน หรอืประมาณร้อยละ 20 มกีารใช้ 

ยา generic ทดแทนยา original จากสัดส่วนยา ED ที่เพิ่มขึ้น

ประมาณร้อยละ 60 และสามารถประหยัดมูลค่ายาได้ถึงประมาณ 

132 ล้านบาทต่อปี 

“

“
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ถอดบทเรียนการดำาเนินมาตรการส่งเสริมและกำากับการใช้ยาในโรงพยาบาลนำาร่อง 3 แห่ง

แม้ว่ำแพทย์ เภสัชกร รวมทั้งพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด ต้องเผชิญกับ

ควำมยุ่งยำกและเหน็ดเหนื่อยมำก แต่ค�ำว่ำต้องท�ำให้ดีท่ีสุด คือเหตุผลท่ีทุกวิชำชีพ     

ไม่ย่อท้อต่อกำรแก้ไขปัญหำขององค์กรร่วมกัน

นำยแพทย์ใหญ่กล่ำวถึงแนวคิดต่อกำรปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในอนำคตว่ำ 

หำกสิ่งที่ปฏิบัติในระหว่ำงนี้ได้เกิดเป็นวัฒนธรรมไปแล้วนั้น ก็คงจะมีกำรปรับวิธีกำร  

ให้เอื้ออ�ำนวยให้แพทย์มีควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น

สิง่ทีน่ำยแพทย์ใหญ่วำงแผนไว้ คอืกำรส่งเสรมิคนท�ำด ีให้ได้รบัสิง่ตอบแทนบ้ำง 

“ตอนนีก้�าลงัมกีารปรบัปรงุระบบ IT เพือ่บนัทกึจ�านวนการสัง่ยาทีม่สีดัส่วน

เพิม่ขึน้แบบชดัเจนในกลุม่ยา generic และใครสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายจ�านวนใบสัง่ยา 

ของตัวเองได้มากที่สุด เราจะมีรางวัลเป็นการกระตุ้น แต่การท�างานก็ต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานการรักษา” 

 มุมมองต่อนโยบาย

 และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบ

จำกกำรพดูคยุกบับคุคลทีเ่ป็นก�ำลงัหลกัทัง้สำมท่ำนจำกโรงพยำบำลต�ำรวจ 

พบประเด็นปัญหำเชิงระบบที่สะท้อนตรงกัน ประกำรแรก คือ กำรท่ีโรงพยำบำลรัฐ

ทั้งหมดไม่ได้ท�ำ DUE ในยำ NED อย่ำงเข้มงวดพร้อมกัน จึงท�ำให้ผู้รับบริกำรย้ำยไป 

รับยำทีโ่รงพยำบำลรฐัแห่งอืน่ และอกีปัญหำคือลกึๆ ต่ำงกม็คีวำมกงัวลว่ำ กำรลดมลูค่ำ

กำรใช้ยำลงจะท�ำให้โรงพยำบำลรัฐประสบปัญหำทำงกำรเงิน 

นอกจำกนีพ้บว่ำกำรก�ำหนดระเบยีบกำรควบคมุกำรสัง่ใช้ยำทีอ่อกมำบังคบั

ใช้ทนัท ีท�ำให้กำรระบำยยำในสตอ็กไม่ทนั เกดิยำค้ำงสตอ็กและยำบำงรำยกำรไม่สำมำรถ 

ส่งคืนบริษัทยำได้ ส่วนยำที่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้ โดยมีเหตุผลทำงกำรแพทย์ มีโอกำส

ใช้อย่ำงไม่เหมำะสมน้อย เช่น ยำฉีดเข้ำข้อส�ำหรับผู้ป่วย Osteoarthritis ก็ท�ำให้เกิด

ปัญหำที่ไม่สำมำรถสั่งได้ท�ำให้ผู้ป่วยเสียโอกำส

นอกจำกนี้ ยังสะท้อนว่ำกำรเปลี่ยนกลุ่มยำ เช่น Vitamin B1-6-12 ในกลุ่ม 

NED มำเป็น Vitamin เดี่ยวๆ ในกลุ่ม ED ซึ่งมีรำคำแพงกว่ำเมื่อรวมกันแล้วท�ำให้ 

มีรำคำรวมสูงกว่ำ และมองว่ำกำรเบิกจ่ำยตรงเป็นตัวเร่งให้มีมูลค่ำกำรใช้จ่ำยท่ีสูงข้ึน
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อย่ำงรวดเร็ว ยอมรับว่ำเป็นกำรดีต่อผู้ป่วยแต่เครื่องมือยังไม่พร้อมและยุ่งยำกต่อกำร

ปฏิบัติ 

“ค�าสั่งทั้งหลายไม่น่าออกมาจากกรมบัญชีกลาง ควรให้โรงพยาบาลระดม

สมองช่วยคิดมาตรการมากกว่า และให้กรมบัญชีกลางเข้ามาแสดงข้อคิดเห็น 

ร่วมกัน” 

เป็นข้อคิดเห็นจำกนำยแพทย์ใหญ่ เพื่อหวังให้กำรก�ำหนดนโยบำยจำก 

กรมบัญชีกลำงเหมำะกับกำรปฏิบัติมำกขึ้น มีส่วนร่วมมำกขึ้น

“น่าจะมีการพิจารณามาตรการเพื่อลดราคายา original กรมบัญชีกลาง 

น่าจะเข้ามาควบคุมหรือมีการเจรจาเรื่องราคายา” 

ประธำนองค์กรแพทย์เสนอแนะเพื่อหวังให้ผู้รับบริกำรได้รับยำ original     

ในรำคำถูก 

“อยากให้มีการประชาสัมพันธ ์ถึงคุณภาพยาที่ผลิตภายในประเทศ  

ให้ผู้บริโภคทราบว่าเป็นนโยบายชาติ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในการใช้ยามากยิ่งข้ึน

เพราะอย่าลืมว่าข้าราชการทุกคนก็มีการจ่ายภาษี” 

เป็นข้อเสนอของเภสัชกรที่ต้องกำรเห็นกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ยำที ่

ผลิตในประเทศ และกล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ

 “เราท�างานแบบไม่มีอาวุธ การไม่มีระบบ IT สนับสนุน ไม่มีเงินก้อน           

มาช่วยในการท�างานให้ง่ายขึน้ ได้สร้างความล�าบากต่อผูป้ฏบิตั ิหากมโีปรแกรมในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน การมีระบบพี่เลี้ยงหรือมีพลังรูปแบบอื่นมาช่วยก็อาจจะไม่ต้อง  

“วัวหายล้อมคอก” กันอีกต่อไป” 

น่ันเป็นประเดน็สดุท้ายทีฝ่่ายเภสชักรฝากไว้ ในฐานะผูป้ฏบิตัทิีข่บัเคลือ่น

แผนงานจนบรรลุเป้าหมายมานานกว่าสองปี
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โรงพยาบาลศิริราชในภาวะขาดทุนกำาไร
ที่อาจกลายเป็นปัญหาการเงิน

ผลสำาเร็จและผลกระทบที่มาพร้อมกัน
บทที่3

.............................................................................................................................................................................................

“ในความเป็นจริง คือ แม้มีการห้ามเบิกแต่หากยานั้นมีข้อบ่งช้ีและมี 

ความจ�าเป็นต้องใช้อย่างชัดเจน โรงพยาบาลก็ต้องจ่ายให้ผู้ป่วยโดยรับความเสี่ยงใน   

การถูกเรียกเงินคืน ส่วนการไม่จ่ายยาต้นต�ารับก็ท�าให้เกิดสภาพที่เรียกว่าขาดทุนก�าไร 

ถ้าสภาพนี้ด�าเนินต่อไปจนกระทั่งถึงจุดที่ศิริราชจะต้องประสบปัญหาการเงินเราจะท�า

อย่างไร แล้วถ้าเห็นศิริราชเป็นแบบนี้ใครจะยอมท�าตาม” 

ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย รองคณบดีฝ่ำยสำรสนเทศ คณะแพทยศำสตร์ 

ศิริรำชพยำบำล ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช ในช่วงปี 2550-

2554 กล่ำวถงึปัญหำทีโ่รงพยำบำลต้องแบกรบัและควำมกงัวลทีเ่กดิข้ึนหลงัด�ำเนนิกำร

ตำมมำตรกำรลดค่ำยำผู้ป่วยนอกในช่วงระยะเวลำ 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ 

ค�ำกล่ำวข้ำงต้นท�ำให้ผูเ้ขยีนสนใจว่ำในเมือ่ศริริำชซึง่ถือว่ำน่ำจะมคีวำมมัน่คง

ในทุกๆ ด้ำน ยังรู้สึกห่วงกังวลถึงผลกระทบจำกกำรด�ำเนินมำตรกำร แล้วเช่นนี้กำร 

เดนิหน้ำตำมนโยบำยดังกล่ำวจะคงเส้นคงวำต่อไปหรอืไม่ มำตรกำรทีผ่่ำนมำเป็นอย่ำงไร 

ผู้บริหำรของศิริรำชมองปรำกฏกำรณ์เหล่ำนี้และมีข้อเสนอแนะอย่ำงไร
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 การใช้ยาไม่สมเหตุผล สาเหตุหลักค่ายาพุ่ง

“ปัญหาการใช้จ่ายด้านยาที่สูงมากนี้ไม่ได้เพิ่งเกิด ศิริราชรู ้ดีและได้ 

ด�าเนินการควบคุมมาตลอด”

รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ รองคณบดีฝ่ำยกำรคลังซ่ึงด�ำรงต�ำแหน่งรอง 

ผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช ในช่วงปี พ.ศ.2544-2547 กล่ำวถึงสถำนกำรณ์ค่ำใช้จ่ำย 

ด้ำนยำในช่วงประมำณสิบปีที่ผ่ำนมำของโรงพยำบำลศิริรำชว่ำ มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำสูง 

มำโดยตลอด สำเหตหุลกัมำจำกกำรใช้ยำไม่สมเหตผุลทัง้ในฝ่ำยผูส้ัง่ยำและผูร้บับรกิำร 

ในส่วนของผู้สั่งใช้ยำมีกำรใช้ยำที่มีรำคำแพง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยำต้นแบบท่ีน�ำเข้ำจำก

ต่ำงประเทศ เนือ่งจำกยำบำงตัวมมีำนำนและไม่มตัีวอืน่ในตลำด ประกอบกบัเป็นยำท่ีมี 

คุณภำพแพทย์จึงสั่งใช้จนคุ้นเคย กำรที่จะหำยำอื่นมำแทนก็ยำกที่จะได้รับกำรยอมรับ

เชื่อถือ และเทคโนโลยีด้ำนยำที่สูงขึ้น ยำที่ออกมำใหม่ส่วนใหญ่ก็เป็นยำต้นต�ำรับที่มี

รำคำแพงขึ้น สิ่งเหล่ำนี้เป็นสภำพแวดล้อมที่ส�ำคัญที่ท�ำให้มีกำรใช้ยำต้นต�ำรับมำกกว่ำ

ยำ generic ที่ผลิตได้เองในประเทศ

“ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า การใช้ยา original นั้น เป็นสิ่งที่ใช้มาก่อนแล้วเรา

มาพยายามเอายา generic มาเปลีย่นมนัจึงเป็นเรือ่งไม่ง่ายนกัเพราะมนัเป็นปัญหา เรือ่ง 

ความรู้ ความเชื่อ และความจริง”

รศ.นพ.ประดิษฐ์ ขยำยควำมว่ำ กำรสร้ำงควำมเชื่อและกระตุ้นให้เกิด

พฤติกรรมใหม่ ย่อมง่ำยกว่ำกำรเปลี่ยนรื้อของเก่ำ แต่ถึงกระนั้นควำมพยำยำมในกำร

ควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำก็เกิดขึ้นมำโดยตลอด โดยมีโครงสร้ำงและรูปแบบมำตรกำรที่

ชดัเจน เพยีงแต่ครัง้นีเ้มือ่ได้รบักำรประสำนให้โจทย์ทีท้่ำทำย ศริริำชกร็บัมำอย่ำงเข้ำใจ

และตั้งใจที่ช่วยประเทศในยำมที่มีปัญหำในภำพรวมเช่นนี้

 มาตรการเดิมเข้มข้นทั้งขาเข้า-ขาออก

รศ.นพ.ประดษิฐ์ กล่ำวว่ำ ในกำรส่งเสรมิและก�ำกบักำรใช้และบรหิำรจดักำร

ด้ำนยำนัน้ โรงพยำบำลศริริำชมกีระบวนกำรทีถ่อืเป็นนโยบำย “ภำยใน” ทีเ่ข้มข้นมำเป็น

ทุนอยู่แล้ว มีคณะกรรมกำรยำและเวชภัณฑ์โรงพยำบำลศิริรำช ท่ีดูแลก�ำกับนโยบำย 
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หลกัเกณฑ์ แนวปฏบิติัต่ำงๆ ไปจนถงึนโยบำยด้ำนรำคำยำ และมคีณะกรรมกำรบรหิำร

จัดกำรน�ำยำเข้ำ-ออก โรงพยำบำลศิริรำช ท�ำหน้ำที่จัดหำยำเข้ำมำใช้และปรับรำยกำร

บญัชยีำ ก�ำหนดสทิธแิละเง่ือนไขกำรใช้ยำและข้อบ่งใช้ยำตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม 

และยังมีคณะอนุกรรมกำรยำด้ำนต่ำงๆ อีก 17 คณะตำมกลุ่มโรค

กระบวนกำรคัดสรรยำเพื่อคัดเลือกยำเข้ำโรงพยำบำล กำรเสนอช่ือยำเพื่อ

เข้ำบัญชียำของโรงพยำบำลจะต้องผ่ำนคณะอนุกรรมกำรยำด้ำนต่ำงๆ โดยพิจำรณำ

ด้ำนคุณภำพยำเป็นอันดับแรก หลังจำกนั้นจึงด�ำเนินกำรต่อรองรำคำเพื่อให้ได้ยำท่ีมี

รำคำสมเหตผุล มเีกณฑ์กำรคัดเลอืกยำทีค่วบคุมโดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชำญและนโยบำยจำก

ส่วนกลำง มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรประมูลแข่งขันรำคำ 

นอกจำกกำรคัดสรรยำซึง่เป็น “ขำเข้ำ” แล้ว ในช่วง “ขำออก” คอื ในข้ัน      

ทีย่ำจะถกูจ่ำยออกจำกโรงพยำบำลไปสูผู่ป่้วยนัน้ ฝ่ำยวชิำกำรของโรงพยำบำลจะมกีำร

สื่อสำร ชี้แจง ให้ข้อมูลแก่แพทย์เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรใช้ยำ

ที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่องสม�่ำเสมอ และแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยยำท้ังในระดับ 

โรงพยำบำลและระดับชำติให้แพทย์รับทรำบผ่ำนกำรประชุม และผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น 

จุลสำรของฝ่ำยเภสัชกรรม เป็นต้น

ทีศ่ริิรำชมกีำรก�ำหนดหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนในกำรก�ำหนดสทิธแิพทย์ผูส้ัง่ใช้ยำ 

และมีกำรก�ำหนดให้แพทย์ต้องเขียนใบขออนุมัติกำรสั่งใช้ยำหำกมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้

ยำในกลุ่ม Restrict Drug (กลุ่มยำที่เป็นกลุ่มยำควบคุมกำรใช้) มีกำรก�ำหนดเพดำน 

ค่ำยำต่อใบสั่งยำเพื่อให้แพทย์พึงระลึกถึงมูลค่ำของกำรสั่งจ่ำยยำในแต่ครั้ง รวมไปถึง

กำรท�ำกำรประเมินกำรใช้ยำ (Drug Use Evaluation, DUE) ในกลุ่มยำท่ีมีปัญหำ 

ต่ำงๆ และยังมีมำตรกำรเฝ้ำระวังติดตำมกำรใช้ยำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรให้ข้อมูล

เกี่ยวกับระเบียบกำรสั่งจ่ำยยำแก่ผู้รับบริกำร แต่ปัญหำส�ำคัญก็คือ ศิริรำชเป็นองค์กร

ใหญ่มำก มเีตยีงรบัผูป่้วยถงึกว่ำ 2 พนัเตียง กำรด�ำเนนิกำรต่ำงๆ ต้องพยำยำมทีจ่ะดแูล

ให้ทั่วถึง 
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 สาเหตหุลกัมาจากการใช้ยาไม่สมเหตผุล ทัง้ในฝ่ายผูส้ัง่ยา 

และผู้รับบริการ ในส่วนของผู้สั่งใช้ยามีการใช้ยาที่มีราคาแพง  

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาต้นแบบที่น�าเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากยา

บางตวัมมีานานและไม่มีตัวอืน่ในตลาด ประกอบกบัเป็นยาทีม่คีณุภาพ 

แพทย์จึงสั่งใช้จนคุ้นเคย การที่จะหายาอื่นมาแทนก็ยากที่จะได้รับ

การยอมรับเชื่อถือ และเทคโนโลยีด้านยาที่สูงขึ้น ยาที่ออกมาใหม่

ส่วนใหญ่ก็เป็นยาต้นต�ารับท่ีมีราคาแพงขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสภาพ

แวดล้อมทีส่�าคญัทีท่�าให้มกีารใช้ยาต้นต�ารบัมากกว่ายา generic 

ที่ผลิตได้เองในประเทศ

“
“
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 มุ่งปรับเข้าสู่สมดุลโดยมาตรการใช้ยา generic เป็นสำาคัญ

“นโยบายภายในองค์การที่เน้นให้แพทย์สั่งใช้ยา generic นั้น เรามีมานาน

แล้ว จนกระทั่งกรมบัญชีกลางมีนโยบายเข้ามา ก็นับเป็นนโยบายจากภายนอกเข้ามา

เสริม เราจึงมีกระบวนการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อตอบโจทย์หลักเพียงโจทย์เดียวว่า เราจะ

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ยั่งยืนและทั่วถึง โดยมีการใช้ยา generic เป็น     

มาตรการแรกๆ” 

ผศ.นพ.สนั่น กล่ำวว่ำ ก่อนร่วมโครงกำรของกรมบัญชีกลำง ศิริรำช 

มีกระบวนกำรท�ำงำนต่ำงๆ เพื่อจะท�ำให้ศิริรำชสำมำรถลดกำรใช้ยำได้อย่ำงถูกต้อง

เหมำะสม สำมำรถปฏบิติัได้จรงิ แม้จะมคีวำมเข้มแขง็ในกระบวนกำรตรวจสอบคณุภำพ

ยำใหม่ทุกครั้งทุกตัวอย่ำงมั่นใจก่อนจะมีกำรน�ำยำเข้ำมำใช้ในโรงพยำบำลก็ตำม แต่ก็

ยังมีกำรติดตำมควบคุมคุณภำพของยำภำยหลังกำรใช้อย่ำงต่อเนื่อง แต่สิ่งเหล่ำนี้อำจ

จะยงัไม่เพยีงพอต่อกำรผลกัดันให้ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำอย่ำงเหน็มรรคเหน็ผล ดงันัน้จงึได้ 

พฒันำด้ำนกลไกกำรท�ำงำนด้ำนยำใหม่ โดยปรบัองค์ประกอบของคณะกรรมกำรยำให้

มีผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติกำร คือ เภสัชกร และผู้ใช้ยำหรือแพทย์ ให้ครบในแต่ละทีม และ

เน้นกระบวนกำรทีท่�ำให้แพทย์มคีวำมเชือ่มัน่ต่อยำ generic มำกขึน้ เพรำะนัน่คอืหวัใจ

ของกำรปรับเปลี่ยนที่ยั่งยืน

ส�ำหรับกำรคัดเลือกยำ generic นั้น ผู้บริหำรมีหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย 

ด้ำนยำ เภสชักรด�ำเนนิงำนด้ำนวชิำกำรต่ำงๆ เกีย่วกบัยำ และทีส่�ำคญัคอืแพทย์ ซึง่จะ

เป็นผู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับที่ดี โดยเน้นย�้ำว่ำต้องใช้หลักฐำนทำงวิชำกำรมำคุยกัน  

ไม่ว ่ำในกำรเสนอยำชนิดใหม่หรือกำรคัดยำเก่ำออก ต้องมีหลักฐำนที่ชัดเจน                  

ซึ่งผศ.นพ.สนั่น เรียกกระบวนกำรเช่นนี้ว่ำ “ใช้ไปวิจัยไป” อันบ่งบอกถึงควำมเข้มแข็ง

ในกำรตดัสนิใจด้ำนยำของศิรริำชให้เป็นไปอย่ำงมเีหตผุล อยูภ่ำยใต้กำรพสิจูน์และศกึษำ

อย่ำงเป็นระบบ เพรำะเชือ่ว่ำกำรท�ำงำนอยูบ่นพืน้ฐำนของควำมมเีหตมุผีลบนควำมจรงิ

และควำมรู้จะท�ำให้เกิดกำรยอมรับที่ดีในระดับปฏิบัติกำร

“คนท่ีพร้อมจะช่วยในระบบมจี�านวนมาก อาจมคีนท่ีไม่พร้อมเพราะไม่เข้าใจ 

แต่เมื่อเข้าใจก็จะร่วมมือ” ผศ.นพ.สนั่น กล่ำวถึงสมำชิกในองค์กรที่พร้อมจะก้ำวสู่กำร

แก้ไขปัญหำร่วมกัน
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 นโยบายจากภายนอก หนุนนำาให้ “ต้องเอาจริง” กว่าเดิม

ผศ.นพ.สนั่น ยอมรับว่ำ ก่อนหน้ำนี้แม้ว่ำศิริรำชจะมีกระบวนกำรด้ำนยำ  

ที่น�ำควำมจริงมำพูดกันก็ตำม ก็ยังประสบปัญหำด้ำนมูลค่ำกำรใช้ยำสูง และยังมีอีก

หลำกหลำยประเดน็ทีถ่กูค้นพบและต้องได้รบักำรแก้ไข ดงันัน้เมือ่มนีโยบำยท่ีถูกผลกัดนั 

จำกภำยนอกเข้ำมำเพ่ิมเติมจำกเดิมทีไ่ม่เคยหยดุน่ิงต่อกำรพฒันำด้ำนยำอยูแ่ล้ว และด้วย 

ควำมรับผิดชอบสูงต่อประเทศชำติ เมื่อมีนโยบำยเข้ำมำศิริรำชก็น�ำสู่กำรปฏิบัติโดยท่ี

ตั้งใจว่ำต้องเกิดเร็วและชัดเจน 

ทั้งน้ี ต้องมองบทบำทของแพทย์อย่ำงรอบด้ำน ทั้งในฐำนะแพทย์ที่เป็น

สมำชกิองค์กรวชิำชพี เป็นผูใ้ห้กำรรกัษำผูป่้วย เป็นสมำชกิของครอบครวั เป็นพลเมอืง

ของประเทศ และยังเป็นคนขององค์กรที่ต้องร่วมขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อให้องค์กรอยู่

ได้อย่ำงยัง่ยนื ฉะนัน้สิง่ทีท้่ำทำยส�ำหรบัผูบ้ริหำร กคื็อจะท�ำอย่ำงไรให้นโยบำยขับเคลือ่น 

และผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถท�ำงำนหรือท�ำหน้ำที่ของตนได้โดยมีปัญหำน้อยที่สุด

ผศ.นพ.สนั่น กล่ำวถึงสถำนกำรณ์ในช่วงเริ่มต้นว่ำ

“ช่วงเริ่มต้นนั้นผู้ผลักดันนโยบายสู่ปฏิบัติต้องพยายามดูว่าแพทย์มีปัญหา

อะไร และต้องคอยช่วยประสานเพือ่ให้เขาท�างานได้ หากมอีปุสรรคต่อการท�างานกต้็อง

พยายามช่วย แม้กระทัง่ยอมให้ใช้ยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาตเิป็นข้อยกเว้นในบางครัง้ 

แต่ก็มีการก�าหนดเง่ือนไขและท�าอย่างถูกต้องมีเหตุผล ผู้บริหารเองต้องรับผิดชอบ     

เมื่อมีการตรวจสอบ”
ทั้งนี้ ที่ศิริรำชมีกำรออกประกำศภำยในเกี่ยวกับยำ ED บำงตัวที่ผู้ใช้ยืนยัน

ว่ำใช้ไม่ได้ผลและมีกำรตรวจสอบจนพบว่ำใช้แล้วอำกำรของผู้ป่วยไม่ดีขึ้นจริง จึงให้ใช้
ยำ NED ได้ โดยยอมเสี่ยงต่อผลที่จะตำมมำ แต่ทั้งหมดนี้ก็เพรำะเชื่อว่ำได้ตัดสินใจท�ำ
นอกกฎไม่ใช่เพื่อองค์กรแต่เพื่อผู้ป่วยและเพื่อให้ผู้ประกอบวิชำชีพท�ำงำนได้ 

“หลักการใช้ยาสมเหตุผลคงไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ยาทีก่�าหนด หากยานัน้ใช้ไม่ได้
ผลต่อผูป่้วย เป็นอปุสรรคต่อการท�างานและหลกัจรยิธรรมวชิาชพี” ผศ.นพ.สนัน่ กล่ำว

คูข่นำนกบักำรช่วยเหลอืและเปิดโอกำสกำรใช้ยำของแพทย์ ไม่ให้หละหลวม
แต่ก็ไม่ตึงจนท�ำงำนกันไม่ได้แล้ว กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรสร้ำงทัศนคติ  
ที่ดีต่อยำ generic ต่อแพทย์ ก็เป็นสิ่งที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรร่วมมือร่วมใจมำกขึ้น
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ทัง้นี ้พบว่ำทีผ่่ำนมำ ยำ original มกัน�ำเสนอข้อมลูท่ีท�ำให้แพทย์ได้รบัข้อมลู
เกีย่วกบัยำต่ำงๆ เพยีงด้ำนเดยีว แล้วต้องน�ำมำตดัสนิใจในกำรสัง่ใช้ยำ ศริริำชจงึมุง่มัน่
และผลักดันให้เกิดกำรศึกษำและน�ำผลมำชี้แนะว่ำ “ยำ generic ก็ได้ผลดีเทียบเท่ำ
ยำ original” ซ่ึงผูบ้รหิำรต้องพยำยำมทีจ่ะหำหลกัฐำนข้อเทจ็จรงิมำยนืยนัหำกต้องน�ำ
ยำ generic มำทดแทนกำรสั่งใช้ยำ original ภำยใต้แรงกดดันว่ำคนส่วนใหญ่เช่ือว่ำ 
“ของถูกและดี มีที่ไหน” และยังท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่ำงท่ีผู้บริหำรเองก็ใช้ยำ generic 
รักษำตัวเองให้เป็นที่เชื่อมั่น

 มาตรการตัว R และการสร้างความตระหนักเรื่องราคายา

รศ.นพ.ประดิษฐ์ กล่ำวว่ำ มำตรกำร “Same Chemical Substitute” 

เป็นมำตรกำรหนึ่งที่ใช้ลดกำรจ่ำยยำ original โดยห้องยำสำมำรถจ่ำยยำ generic ที่

สำมำรถแทนยำ original ได้เลย หำกแพทย์ไม่ได้ระบุตัว “R” ในใบสั่งยำ นั่นหมำยถึง

หำกแพทย์จะสั่งยำต้นต�ำรับ จะต้องระบุตัว R (มำจำกเครื่องหมำยกำรค้ำ) ซึ่งส่งผลให้

แพทย์ต้องฉกุคดิ เกดิกำรทบทวนควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็น เพรำะบำงครัง้ส�ำหรบั

แพทย์แล้วกำรสั่งยำอำจจะเกิดจำกควำมเคยชินจนเกิดกำรสั่งจ่ำยด้วยชื่อทำงกำรค้ำ 

ดังนั้นหำกแพทย์ไม่ได้ระบุตัว “R” จะด้วยสำเหตุใดก็ตำม เภสัชกรสำมำรถจ่ำยยำท่ี

เป็น same chemical substitute ทดแทนแบบอัตโนมัติ

“การที่ให้แพทย์ระบุตัว R ในใบสั่งยานั้น เพื่อเป็นการเน้นย�้าความมั่นใจว่า
แพทย์ต้องการ ใช้ยา original แต่ถ้าหากไม่ระบ ุเภสชักรสามารถจ่าย same chemical 
substitute โดยที่ไม่มีความผิด ตรงนี้ถือเป็นมาตรการหลักที่รับทราบและสามารถ
ปฏิบัติได้เลย” รศ.นพ.ประดิษฐ์กล่ำว

 นอกจำกนีก้ำรรบัรูต่้อรำคำยำ ยงัช่วยให้คดิก่อนจ่ำย ดงันัน้จงึมกีำรสือ่สำร
บอกกล่ำวเรือ่งรำคำยำพร้อมเปรยีบเทยีบให้เหน็ถงึส่ิงท่ีสำมำรถประหยดัได้โดยคณุภำพ
กำรรักษำยังคงอยู่

“ผู้ป่วยไม่ทราบราคายาก็ใช้ยามาก แพทย์ไม่ทราบราคายาก็จ่ายมาก” 
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รศ.นพ.ประดิษฐ์ กล่ำวว่ำ กำรไม่รับรู้ถึงค่ำใช้จ่ำยและไม่รู้สึกว่ำเป็นภำระ
ของตนกเ็ป็นอกีสำเหตุหน่ึงทีท่�ำให้เป็นอปุสรรคต่อกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำ เมือ่ทัง้ผูป่้วย
ทั้งแพทย์ผู้สั่งกำรรักษำต่ำงไม่ทรำบรำคำจึงไม่เกิดควำมตระหนักในใช้ยำ ท�ำให้ลืมคิด
ไปว่ำยงัมยีำรำคำย่อมเยำกว่ำให้เลอืกใช้ จงึเป็นอกีประเดน็หนึง่ทีอ่งค์กรต้องสือ่สำรกนั

เมื่อถำมว่ำกำรส่งเสริมกำรขำยของบริษัทยำมีผลต่อกำรสั่งใช้ยำท่ีศิริรำช 
มำกน้อยเพียงใด รศ.นพ.ประดิษฐ์ กล่าวว่า

 การทีใ่ห้แพทย์ระบตุวั R ในใบสัง่ยานัน้ เพือ่เป็นการเน้นย�า้ 

ความมั่นใจว่าแพทย์ต้องการใช้ยา original แต่ถ้าหากไม่ระบุ 

เภสัชกรสามารถจ่าย same chemical substitute โดยที่ไม่มี 

ความผดิ ตรงน้ีถอืเป็นมาตรการหลกัท่ีรบัทราบและสามารถปฏบิตัิ

ได้เลย

 ยา original มกัน�าเสนอข้อมลูทีท่�าให้แพทย์ได้รบัข้อมลู

เกี่ยวกับยาต่างๆ เพียงด้านเดียว แล้วต้องน�ามาตัดสินใจในการ 

สัง่ใช้ยา ศริริาชจงึมุง่มัน่และผลกัดนัให้เกดิการศกึษาและน�าผลมา

ชีแ้นะว่า “ยา generic กไ็ด้ผลดเีทยีบเท่ายา original” ซึง่ผูบ้รหิาร

ต้องพยายามที่จะหาหลักฐานข้อเท็จจริงมายืนยันหากต้องน�า

ยา generic มาทดแทนการสัง่ใช้ยา original ภายใต้แรงกดดนัว่า 

คนส่วนใหญ่เชื่อว่า “ของถูกและดี มีที่ไหน” และยังท�าให้เห็นเป็น

ตวัอย่างทีผู่บ้รหิารเองกใ็ช้ยา generic รักษาตวัเองให้เป็นทีเ่ช่ือมัน่

“

“
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“ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นต่อยาของแพทย์ผู้สั่งเป็นหลัก ว่ายานั้นมี

ประสิทธิผลต่อการรักษาโรค” 

ทำงด้ำน ผศ.นพ.สนัน่ กล่ำวถงึเรือ่งนีว่้ำ สิง่ท่ีมผีลต่อควำมเช่ือมัน่ของแพทย์

มีหลำยอย่ำง รวมทั้งกำรให้ข้อมูลยำจำกผู้แทนยำด้วย ดังนั้น กำรที่จะโปรโมทกำรใช้

ยำ generic ก็จะต้องคิดกลวิธีที่จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ได้ เพรำะถึงที่สุดแล้วประเด็น

หลกัของกำรส่ังใช้ยำคือควำมเชือ่ว่ำยำมคีวำมจ�ำเป็นต่อกำรรกัษำผูป่้วย ดงันัน้ แนวทำง

และมำตรกำรก�ำกบักำรใช้ยำทีน่�ำมำปฏบิติัจะต้องไม่ขัดแย้งต่อหลกักำรปฏบัิตงิำนตำม

หลักวิชำชีพของแพทย์และเคำรพในกำรสั่งกำรรักษำของแพทย์เสมอ

อย่ำงไรก็ตำมทุกสังคมย่อมมีคนที่ให้ควำมร่วมมือมำกน้อยต่ำงกัน เมื่อพบ

ว่ำมีกำรฝ่ำฝืนก็ต้องมีกำรแก้ไขแม้ว่ำจะพบน้อยครั้งมำกก็ตำม โดย รศ.นพ.ประดิษฐ์

กล่ำวถึงวิธีกำรแก้ไขว่ำ

“การแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธี direct feedback คือพูดคุยกันตรงไปตรงมา  

หากเขามีหลักฐานคุณภาพยาและความจ�าเป็นที่ต้องจ่ายยา เราก็เปิดโอกาสให้เสนอ

ข้อมูลกันเต็มที่ มั่นใจว่าวิธีนี้ได้ผลที่สุด” 

 ยังมีหลายช่องที่ยารั่วไหล

ผศ.นพ.สนั่น กล่ำวถึงรูรั่วในกระบวนกำรใช้ใบสั่งยำ เช่น เดิมผู้ป่วยหนึ่งคน

ทีต้่องเข้ำรับกำรตรวจหลำยแผนก อำจได้รบักำรสัง่ยำซ�ำ้ซ้อนเนือ่งจำกยงัไม่มมีำตรกำร

ในกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบ จึงท�ำให้เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้มูลค่ำกำรใช้ยำสูง  

จึงได้ด�ำเนินกำรแก้ไขโดยกำรจัดท�ำระบบใบสั่งยำแบบรับใบสั่งยำเข้ำระบบกำรรักษำ

ก่อนมีกำรตรวจรักษำผู้ป่วย และก�ำหนดให้บันทึกกำรใช้ยำลงในเวชระเบียน รวมทั้ง

พัฒนำระบบ IT มำช่วย ซึ่งก็สำมำรถแก้ปัญหำไปได้ระดับหนึ่ง 

ส่วนปัญหำกำรทุจริต ไม่ว่ำจะเป็นกำรสวมสิทธิ์ของผู้มีสิทธิสวัสดิกำรรักษำ 

พยำบำลข้ำรำชกำร ปัญหำกำรใช้ใบสัง่ยำทีไ่ม่ใช่ขององค์กร ปัญหำกำรสัง่จ่ำยยำจ�ำนวน

มำกเกินไปต่อหนึง่ใบสัง่ยำ และกำรสัง่ใช้ยำทีม่รีำคำแพงจะด้วยควำมตัง้ใจหรอืไม่กต็ำม 

ก็เป็นส่ิงทีบ่อกได้ว่ำมกีำรทจุรติเกดิขึน้จรงิ มกีำรเปลีย่นระบบกำรเข้ำถึงบรกิำรด้วยกำร

ระบตุวัผูป่้วยจำกกำรเบกิ Credit ก่อนเข้ำรบับริกำรและจะต้องม ีvisit number ทุกครัง้ 
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จึงจะสำมำรถด�ำเนินกำรออกใบสั่งยำต่อไปได้ ใบสั่งยำต้องพิมพ์ชื่อ เลขที่ผู้ป่วย และ 

ภำพผู้ป่วย รวมทั้งต้องมีกำรบันทึกเวชระเบียนที่ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้งและทุกคน

ส่วนกำรทบทวนข้อมูลกำรใช้ยำนั้นเป็นกำรทบทวนย้อนหลัง โดยเภสัชกร

จะน�ำเวชระเบยีนมำตรวจสอบและดรูำยกำรยำทีม่รีำคำแพงหรอืมมีลูค่ำกำรสัง่จ่ำยสงู 

มกีำรจดัล�ำดบัค่ำยำน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรยำและเวชภณัฑ์ รวมทัง้มรีะบบกำรเตอืน

กำรสั่งใช้ยำมูลค่ำสูงให้แพทย์รับทรำบ

เช่นเดียวกับหลำยโรงพยำบำลที่สะท้อนว่ำ ระบบกำรเบิกจ่ำยตรงตำมสิทธิ

สวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรนั้นเป็นข้อดีที่ท�ำให้ผู้รับบริกำรเข้ำถึงบริกำรได้ง่ำย

และสะดวกมำกขึ้น แต่ก็ท�ำให้เกิดทุจริตได้ง่ำยเช่นกัน 

ประเด็นนี้ ผศ.นพ.สนั่น กล่ำวว่ำ ระบบจ่ำยตรงของกรมบัญชีกลำง ผนวก

กับกำรเข้ำถึงง่ำยและสะดวกสบำยจึงท�ำให้ปริมำณกำรเข้ำรับกำรดูแลจำกสถำน

พยำบำลเพิ่มมำกขึ้น ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้รับบริกำรไม่ต้องรับรู้และไม่ต้องผิดชอบด้วยตนเอง

จึงส่งผลต่อกำรใช้ยำเพิ่มมำกขึ้นด้วยเช่นกัน กำรเบิกจ่ำยตรงจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สถำน

บริกำรไม่สำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำได้ดีเท่ำที่ควร และควรจะมีมำตรกำรกำร

ควบคุมกำรทุจริตควบคู่กันในกำรปฏิบัติ

ควำมไม่รับผิดชอบต่อยำของผู้ป่วย กำรที่ผู้ป่วยทิ้งยำให้สูญเปล่ำก็เป็นอีก

หน่ึงประเด็นที่ไม่ควรมองข้ำม กำรสร้ำงจิตส�ำนึกในผู้ป่วยให้รับทรำบถึงกำรสูญเสีย    

งบประมำณค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำควรมกีำรด�ำเนนิกำรอย่ำงจรงิจงั กำรสร้ำงระบบเครอืข่ำย

สขุภำพทีส่ำมำรถติดตำมข้อมลูด้ำนยำร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ กอ็ำจเป็นอกีเส้น

ทำงหนึง่ของระบบสขุภำพทีจ่ะสำมำรถลดกำรสญูเสยีได้ ซึง่หวงัทีจ่ะเหน็ระบบนีเ้กดิขึน้ 

โดยหน่วยงำนกลำงที่ดูแลภำพรวม
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 ทำาได้ดีทั้งที่เป็นเรื่องยาก

แม้จะพบอปุสรรคมำกมำยแต่ภำยในระยะเวลำไม่ถึง 2 ปี โรงพยำบำลศริริำช

ก็สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำและเห็นผลอย่ำงชัดเจน เช่น ในปีพ.ศ. 2554 สำมำรถ   

ลดมลูค่ำกำรใช้ยำได้ถงึ 700 ล้ำนบำท จำกมำตรกำรระบเุหตผุลกำรสัง่ใช้ยำ NED หรอื

กำรไม่สำมำรถใช้ยำ ED ลงไปในใบสัง่ยำ ซึง่สำมำรถใช้เป็นหลกัฐำนหำกมกีำรตรวจสอบ 

กลับของกรมบัญชีกลำง ซึ่งมำตรกำรนี้เป็นมำตรกำรท่ีมีผลต่อกำรลดมูลค่ำกำรใช้ยำ 

ของโรงพยำบำลมำกที่สุด

ทัง้น้ี ย�ำ้ว่ำมำตรกำรเหล่ำนีต้้องไม่ส่งผลเสยีต่อผูร้บับรกิำรและไม่ได้ประสบ

ปัญหำกำรต่อต้ำนหรือกำรควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร ทั้งนี้เพรำะเชื่อว่ำกำร

สร้ำง Change Agent ที่ดี ย่อมท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนที่ดีเกิดขึ้น 

“ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์เชื่ออะไรแล้วบอกกับผู้ป่วยอย่างไร” 

ผศ.นพ.สนั่น กล่ำวว่ำ ในเรื่องกำรใช้ยำนั้น แพทย์เป็น Change Agent ที่

ดีที่สุด โดยแพทย์จะเชื่อในเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ หำกเชื่อก็จะปฏิบัติตำมและจะช่วยให้  

ผู้ป่วยยอมรับเช่นกัน กำรสื่อสำรกับแพทย์ต้องใช้ควำมรู้และควำมจริงไม่ใช้ควำมเช่ือ

และควำมเห็นมำเป็นหลัก 

 ดวงไฟที่อยากเห็นท่ามกลางเส้นทางที่สลัวไม่ชัดเจน

ผศ.นพ.สนั่น กล่ำวว่ำ นโยบำยที่ให้ยึดกำรจ่ำยยำตำมบัญชียำหลักว่ำยังไม่

สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อให้กับแพทย์ได้ 

“National Drug List ต้องมีชีวิตมากกว่านี้” 

ผศ.นพ.สน่ัน สะท้อนถงึปัญหำควำมไม่เป็นปัจจบุนัของบญัชยีำหลกัแห่งชำติ 

(ED) ทีต่ำม องค์ควำมรูใ้หม่ๆ ด้ำนยำค่อนข้ำงช้ำ ในขณะทีก่ำรรกัษำชวีติคนรอช้ำไม่ได้ 

และยงัมีประเดน็กำรระบขุ้อบ่งชีใ้นกำรใช้ยำทีไ่ม่ครบทุกด้ำน และไม่สำมำรถตอบสนอง

ต่อข้อข้องใจของผู้ใช้อย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งรำยกำรยำ ED ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบำย

ขณะที่อยำกจะส่งเสริมกำรใช้ยำ generic เพรำะใน ED ก็มียำ original อยู่ด้วย  

จึงรู้สึกถึงควำมสับสนระหว่ำงกรมบัญชีกลำง และควำมเห็นต่ำงของนักวิชำกำรบัญชี

ยำหลักแห่งชำติ
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“เมื่อบัญชียาหลักคือเครื่องมือ กรมบัญชีกลางในฐานะผู้บริหารกองทุนคือ

คนผลักดัน ก็ควรค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน”

 ผศ.นพ.สนั่น กล่ำวย�้ำเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนของบัญชียำหลักแห่งชำติ  

ที่ต้องได้รับพัฒนำและแก้ไขอย่ำงเหมำะสมต่อไปโดยเห็นว่ำควรใช้สื่อและเทคโนโลย ี

มำท�ำให้เกิดกำรสื่อสำรกับแพทย์ผู้ใช้ยำ แบบ interactive และควรมี real time 

response ต้องมสีิง่ทีช่่วยให้น�ำมำใช้งำนสะดวก เช่น ศริริำชม ีSiriraj Druglist ให้ข้อมลู

ยำแก่แพทย์

รศ.นพ.ประดษิฐ์ กล่ำวถงึประเดน็นีว่้ำ บญัชยีำหลกัแห่งชำตมิข้ีอดมีำกมำย 

มีข้อเสียเพียงเล็กน้อยแต่เป็นข้อเสียเล็กน้อยที่ถูกทักท้วงมำนำนแต่ไม่ได้รับกำรตอบ

สนอง ท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ค่อยอยำกให้ควำมร่วมมือและจดจ�ำแต่ประเด็นเหล่ำนี้ ทั้งนี้ 

ย�ำ้ให้เหน็ภำพชดัว่ำ ศริริำชเหน็ด้วยกบักำรใช้ยำสมเหตผุล แต่กำรใช้ยำสมเหตผุลไม่ได้

เท่ำกับกำรใช้ยำตำมบัญชียำหลักแห่งชำติ 

 บัญชียาหลักแห่งชาติมีข้อดีมากมาย มีข้อเสียเพียง      

เล็กน้อย แต่เป็นข้อเสียเล็กน้อยที่ถูกทักท้วงมานานแต่ไม่ได้รับ  

การตอบสนอง ท�าให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ค่อยอยากให้ความร่วมมือและ

จดจ�าแต่ประเด็นเหล่านี้ ทั้งนี้ ย�้าให้เห็นภาพชัดว่า ศิริราชเห็นด้วย

กบัการใช้ยาสมเหตผุล แต่การใช้ยาสมเหตผุลไม่ได้เท่ากบัการใช้ยา 

ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

“

“
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“คนใช้ยากอ็ยากใช้ยาอย่างสมเหตผุลทัง้นัน้ สัง่ใช้ยากเ็พราะเชือ่ว่าคนไข้จะ

ได้ประโยชน์ ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าหากไม่ใช้ยา ED แปลว่าใช้ยาไม่สมเหตุผล ปัญหามีอยู่ว่า 

ED ยังไม่ตอบสนองบางประเด็น ควรต้องปรับรายการยาและข้อบ่งใช้ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์จริง” รศ.นพ.ประดิษฐ ์กล่ำว

 จากภาวะขาดทุนกำาไร ต่อไปอาจเกิดปรากฏการณ์ rebound

รศ.นพ.ประดิษฐ์ กล่ำวอีกว่ำ ในขณะที่ลดค่ำยำได้แต่สภำพที่มีรำยรับ 

น้อยลงหรอืมกีำรขำดทนุก�ำไรจำกกำรทีไ่ม่สัง่จ่ำยยำ original นัน้ มผีลกระทบโดยตรง

ต่อสถำนะกำรเงินของสถำนพยำบำล

“ถ้าไม่มีการสั่งใช้ยา original ผลขั้นต้นเลยก็คือ โรงพยาบาลต้องขาดทุน

ก�าไร” 

ผูบ้รหิำรจำกศริริำชเรยีกร้องให้กรมบญัชกีลำงหนักลบัมำดแูละเร่งมอืแก้ไข

ป้องกนัสถำนกำรณ์ทีไ่ม่ควรจะเกดิกบัโรงพยำบำลอืน่ๆ โดยกล่ำวอย่ำงตรงไปตรงมำว่ำ 

กำรขำดทุนก�ำไรก็เปรียบเสมือนกับกำรท�ำธุรกิจที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ แต่ในโลกของ

ควำมเป็นจริงโรงพยำบำลก็ไม่สำมำรถอยู่ได้หำกไม่มีรำยได้จำกค่ำยำ เนื่องจำกต้นทุน

ส่วนใหญ่ของสถำนพยำบำลเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทน และค่ำจ้ำง เพรำะโรงพยำบำล

เป็นกจิกำรทีใ่ช้แรงงำนหรอืก�ำลงัคนมำก และรำยได้ของโรงพยำบำลกม็ำจำกค่ำยำเป็น

หลักแล้วน�ำไปบริหำรองค์กรทั้งหมด ดังนั้น เมื่อค่ำยำได้รับผลกระทบก็ย่อมจะกระทบ

ควำมอยู่รอดทั้งหมดขององค์กร

ทำงด้ำน ผศ.นพ.สนั่น กล่ำวด้วยน�้ำเสียงเป็นห่วงว่ำ ในระยะเริ่มต้นกำรที่

สร้ำงมำตรกำรต่ำงๆ เพือ่ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำจนสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำลงได้อย่ำง

ชดัเจนและรวดเรว็นัน้ หำกไม่มมีำตรกำรอืน่ๆ ออกมำหลงัจำกนี ้มลูค่ำกำรใช้ยำจะต้อง

ค่อยๆ กลบัสงูขึน้อำจสงูจนกระทัง่เท่ำเดิมกอ็ำจเป็นไปได้ ซึง่ตอนนีท้ีโ่รงพยำบำลศริริำช

ก็เห็นแนวโน้มเช่นเดียวกัน

“ถ้าศิริราชได้รับผลกระทบเชิงลบจากการร่วมด�าเนินการ โดยไม่ได้รับการ

ช่วยเหลือหรอืแก้ไข ไม่แน่ใจว่าจะหาทางออกอย่างไรต่อไป และถ้าเหน็ศริริาชเป็นแบบ

นี้แล้วใครจะยอมท�าตาม” 
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ที่ส�ำคัญคือ คำดว่ำกำรขยำยผลมำตรกำรไปใช้ในวงกว้ำงอำจจะยำก 

กว่ำเดิม

“ความหมายและความส�าคัญของนโยบายและของเรือ่งทีท่�ามาทัง้หมดก�าลงั

ลดลงไป ถ้าเราไม่ดันต่อค่าใช้จ่ายก็จะขึ้นมาอีก”

ผศ.นพ.สนัน่ ยงักล่ำวย�ำ้ในตอนท้ำยอกีว่ำปรำกฏกำรณ์เช่นนีเ้ป็นเรือ่งปกติ

ที่ต้องเกิดขึ้น เนื่องจำกกำรตอบสนองต่อข้อสงสัยต่ำงๆ ของกรมบัญชีกลำงล่ำช้ำ  

ดงันัน้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องหรอืแม้กระทัง่กรมบญัชกีลำงกต้็องมมีำตรกำรอืน่ๆ เพือ่รองรบั

ปรำกฏกำรณ์ดงักล่ำวอย่ำงรดักมุและรวดเรว็ไว้ด้วยเพือ่ไม่ให้สถำนกำรณ์ต่ำงๆ กลบัไป

เป็นเหมือนเดิมอีก

 ไม่อยากเห็น “ความไม่ไว้วางใจ”

ผศ.นพ.สนั่น กล่ำวถึงปัญหำควำมไม่สอดคล้องกันของนโยบำยของแต่ละ

กองทุน เช่น กรณีบัญชี จ2. ของยำ ED ที่แต่ละกองทุนน�ำมำใช้ต่ำงกัน เป็นต้น รวมทั้ง

ประเด็นที่ว่ำ กำรจัดรำยกำรยำต่ำงๆ นั้นใช้หลักกำรใด ถือเป็น Minimum List หรือ 

Maximum List และ List น้ีเป็น List ของผู้จ่ำยเงิน หรือของผู้ใช้ยำ หรือของ 

ผู้ให้บริกำร ซึ่งล้วนแล้วแต่จะน�ำไปสู่ผลที่ต่ำงกัน

และสุดท้ำยคือ ไม่อยำกเห็นควำมหวำดระแวงไม่ไว้วำงใจ

 “กองทุนหวาดระแวงการใช้ยาของผู้ให้บริการ แต่ศิริราชก�าลังบอกให้รู้ว่า

ศิริราชไว้ใจได้และการด�าเนินการเร่ืองยาก็ควรยึดหลักการใช้ยาสมเหตุผลเป็นหลัก  

ไม่ควรเอาเรื่องเงินมาเป็นตัวตั้ง” 

ผศ.นพ.สนั่น กล่ำวด้วยน�้ำเสียงที่มั่นใจในควำมจริงใจของวิชำชีพแพทย์ใน

กำรดแูลผู้ป่วยของตนเองด้วยจรรยำบรรณของแพทย์ และมกีำรใช้ยำอย่ำงมหีลกัเกณฑ์

แน่นอน 

“ศริริาชพยายามเอาความจรงิไปให้ทกุคนด ูศริริาชต้องการเป็นแหล่งข้อมลู

ที่เชื่อถือได้ เป็น source ของความจริง ดังนั้น เราต้องท�าในสิ่งท่ีถูกต้องเหมาะสม 

และตรงไปตรงมา” 
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 แนะผลักดันต่อ แต่ต้องมีมาตรการรองรับและสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน

ผู้บริหำรศิริรำชแนะว่ำ เมื่อประเทศและองค์กรต้องแบกรับภำระค่ำใช้จ่ำย

ด้ำนยำที่มำกเกินไป ผู้ป่วยก็ควรเข้ำมำมีส่วนรับผิดชอบต่อสุขภำพของตนเองด้วยเช่น

กัน Co-payment อำจจะเป็นอีกหนทำงหนึ่งที่อำจจะช่วยแก้ไขปัญหำ และอำจท�ำให้

ระบบบริกำรสุขภำพสำมำรถด�ำเนินไปได้อย่ำงไม่เกิดควำมขัดสนทำงสถำนกำรณ์เงิน

มำกนัก โดยใครจะเป็นผู้ร่วมจ่ำยเป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันคิดต่อไป

ทั้งน้ี เมื่อมีนโยบำยแรกเกิดขึ้นแล้วก็ควรต้องมีนโยบำยอื่นๆ ตำมให้เห็น

ว่ำกำรปฏบิตัติำมนโยบำยส่งผลอย่ำงไรต่อองค์กร หำกท�ำไปแล้วกย็งัไม่ผลสะท้อนกลบั

ด้ำนใดให้เห็น สิ่งเหล่ำน้ันอำจถูกบิดเบือนและหำกเกิดขึ้นจริงย่อมท�ำให้เกิดควำม 

เสียหำยต่อประเทศชำติแน่นอน

 ในระยะเริม่ต้นการท่ีสร้างมาตรการต่างๆ เพือ่ลดค่าใช้จ่าย 

ด้านยา จนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาลงได้อย่างชัดเจนและ

รวดเรว็นัน้ หากไม่มมีาตรการอืน่ๆ ออกมาหลังจากนี ้มลูค่าการใช้ยา 

จะต้องค่อยๆ กลับสูงข้ึนอาจสูงจนกระทั่งเท่าเดิมก็อาจเป็นไปได้ 

ซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลศิริราชก็เห็นแนวโน้มเช่นเดียวกัน…

 กลยทุธ์มนัต้องเท่าทนักนั ระบบมนัจึงจะ work เคยเสนอว่า 

ในเมื่อบริษัทยามีการส่งเสริมการขายได้ เราก็น่าจะมีมาตรการ    

ส่งเสรมิตอบแทนคนท�าดี ต้องมี incentive มาสนบัสนนุ ไม่ควรให้ 

ต้องมารับผลเสียจากการท�าดี

“

“
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“เพราะคนท�าท�าไปแล้วไม่เห็นว่าเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างไรแล้วจะท�า

อย่างไรต่อ กรมบญัชกีลางต้องท�าให้เราเหน็ว่าเอาจรงิ เพือ่ให้คนกลวัทีจ่ะท�าผดิและให้

เห็นตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแล้วคนก็อยากท�าดีมากข้ึน” ผศ.นพ.สนั่น 

กล่ำว

 ในขณะที่ รศ.นพ.ประดิษฐ ์กล่ำวว่ำ ในขณะที่สถำนกำรณ์ภำยนอกมีกำร

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีกำรคิดค้นยำใหม่ มีกฎหมำยคุ้มครองสิทธิบัตรยำที่ท�ำให้ยำ 

อยูใ่นตลำดนำนหลำยปี ผูใ้ช้มกีำรใช้จนคุน้เคยและเชือ่มัน่ กำรเปลีย่นแปลงเรือ่งกำรใช้

ยำจะต้องมีกลยุทธ์ที่เท่ำทันกัน

“กลยุทธ์มันต้องเท่ากัน ระบบมันจึงจะ work เคยเสนอว่าในเมื่อบริษัทยา

มีการส่งเสริมการขายได้ เราก็น่าจะมีมาตรการส่งเสริมตอบแทนคนท�าดี ต้องมี 

incentive มาสนับสนุน ไม่ควรให้ต้องมารับผลเสียจากการท�าดี” รศ.นพ.ประดิษฐ ์

กล่ำวในตอนท้ำย

 บทสรุป

สิง่ทีศ่ริริำชยนืยนัว่ำเป็นปัญหำทีค่วรได้รบักำรแก้ไขหรอืเกดิมำตรกำรต่อไป 

คือ ไม่ว่ำจะด้วยกำรออกมำตรกำรใดก็ตำมควรมีควำมชัดเจนในแนวทำงปฏิบัติที ่

ไม่ขัดกัน เช่น กำรสั่งห้ำมใช้ยำ original เพรำะถ้ำหำกไม่มีกำรห้ำมใช้ในระดับนโยบำย

ผู้ป่วยก็มีสิทธิที่จะร้องขอต่อแพทย์ให้สั่งจำ่ยยำ และแพทย์ก็สำมำรถสั่งจ่ำยยำโดยท่ี 

ไม่ควำมผิดอะไร รวมทั้งควรปรับปรุงบัญชียำหลักแห่งชำติให้มีกำรตอบสนองอย่ำง

รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน รวมถึงกำรจัดท�ำข้อบ่งชี้ในกำรใช้ยำให้ชัดเจนและเป็นไปตำม

หลักฐำนทำงวิชำกำรให้มำกที่สุด และออกมำตรกำรหำผู้ร่วมรับผิดชอบกรณีมีควำม

จ�ำเป็นที่จะต้องสั่งใช้ยำที่มีรำคำแพงหรือยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติอย่ำงเป็นระบบ 

รวมทั้งมีมำตรกำรเชิงบวกสนับสนุน เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นต่อยำ  generic และเกิด

แรงจูงใจในกำรส่งเสริมและก�ำกับกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล โดยไม่ต้องแบกรับภำระ  

ผลกระทบเพยีงล�ำพงั จงึจะท�ำให้ศริริำชเป็นแหล่งของข้อมลูและประสบกำรณ์ทีส่ถำน

พยำบำลอื่นๆ มั่นใจ และร่วมก้ำวไปในทิศทำงเดียวกันทั้งระบบในอนำคต 






