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บทคัดย่อ
บัญชี จ(2) เป็นบัญชีย่อยที่เพิ่มเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นเฉพาะ
สามารถเข้าถึงยาราคาแพงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมในทุกสิทธิการรักษา โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติท�ำหน้าที่คัดเลือกรายการยาเข้าสู่บัญชี จ(2)  ตลอดระยะเวลา 10 ปี
ที่ผ่านมานั้น กระบวนการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชี จ(2) รวมถึงนิยามและเกณฑ์ประกอบการพิจารณารายการยาในบัญชี จ(2)
มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาหน่วยงาน กระบวนการ นิยาม/เกณฑ์การคัดเลือก ผลการ
ด�ำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการคัดเลือกยาจ�ำเป็นที่มีราคาแพงเข้าสู่ยาบัญชี จ(2) ของบัญชียาหลักแห่งชาติ
ตั้งแต่เริ่มมีบัญชี จ(2) ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2561 โดยมีรูปแบบการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา ด�ำเนินการเก็บข้อมูล
โดยทบทวนเอกสารและสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้างกับผูก้ ำ� หนดนโยบาย รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในกระบวนการคัดเลือกยาเข้า
สู่บัญชี จ(2) และมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่
ส�ำคัญของกระบวนการและเกณฑ์คัดเลือกยาเข้าสู่บัญชี จ(2) ของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ระหว่างปี
พ.ศ. 2550–2561 พบว่ารายการยาบัญชี จ(2) เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุก 3 ปี ตามรอบการท�ำงานของคณะอนุกรรมการพัฒนา
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บัญชียาหลักแห่งชาติ โดยในปี พ.ศ. 2561 มีรายการยาทั้งหมดจ�ำนวน 32 รายการ 40 ข้อบ่งใช้  ปัญหาอุปสรรคที่ส�ำคัญใน
กระบวนการคัดเลือกยาประกอบด้วย 1) ข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณและก�ำลังคน 2) ข้อจ�ำกัดด้านความถีแ่ ละระยะเวลาทีเ่ ปิด
รับแบบเสนอยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ และ 3) ปัญหาการตีความนิยามและเกณฑ์การตัดสินใจคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชี จ(2)
นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวนการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชี จ(2) คือ การให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกยาบัญชี
จ(2) เป็นล�ำดับแรกในการกระบวนการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ การทบทวนปัญหาและอุปสรรคและปรับปรุงการ
ท�ำงานภายในของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ มีขอ้ เสนอแนะให้พฒ
ั นาโครงสร้างของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบและพัฒนาศักยภาพด้านก�ำลังคนเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานทั้งระบบ ปรับปรุงกระบวนการด�ำเนิน
งาน ตลอดจนพัฒนาระบบก�ำกับติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการคัดเลือกยาเข้า
สู่บัญชี จ(2)
ค�ำส�ำคัญ: การคัดเลือกยา, บัญชียาหลักแห่งชาติ, บัญชี จ(2)
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Abstract

The National List of Essential Medicines (NLEM) category E(2) was first announced in 2007 to be the drug
list for specific groups of patients to provide equitable access to high-cost medicines regardless of
health benefit schemes. The selection of medicines to the category E(2) was managed by the NLEM
subcommittee under the National Drug System Development Committee. Since 2007, the selection
process has been evolved leading to an increase number of medicines to the E(2) list. This study
aimed to describe the selection process of medicine to the NLEM category E(2), including responsible
organization, process, definition/selection criteria, outcomes, as well as barriers and enablers. A
qualitative approach was employed comprising document review and semi-structured interviews with
policymakers and stakeholders of the selection process. Data were analyzed using a content analysis
approach. The results revealed that the number of medicines in the NLEM category E(2) increased every
3 years according to the serving term of the committees, resulting in 32 medicines approved for treating
40 indications in 2018. Barriers to efficient work procedures were addressed as follows: 1) limited budget
and skilled workforces; 2) limited frequency of call for drug submission to the NLEM; and 3) different
interpretation of the definition and enlistment criteria of NLEM on category E(2). In addition, the present
study found that giving high priority to the selection of medicines to the category E(2) and reviewing
barriers, enablers of the selection processes of the subcommittee would lead to a more efficient
selection process. The present study recommends performance improvement plans through
organizational structure including recruiting highly skilled staff, improving work processes, and a
monitoring and evaluation system to achieve the efficient selection process.
Keywords:  drug selection, National List of Essential Medicines, category E(2)
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ภูมิหลังและเหตุผล
ประเทศไทยมีบัญชียาหลักแห่งชาติ (National List
of Essential Medicines: NLEM) ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2524
เพือ่ เป็นรายการยาทีม่ คี วามจ�ำเป็นในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของคนไทย ประกอบด้วยบัญชียอ่ ยทีเ่ รียกว่า
บัญชี ก ข และ ค ต่อจากนั้นมีการเพิ่มบัญชี ง และ จ ใน
ปี พ.ศ. 2542 โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติได้เริม่ พัฒนาปรัชญา หลักการ เกณฑ์ และขัน้ ตอน
การคัดเลือกยาให้เป็นรูปธรรม และเพิ่มบัญชี จ(2) เป็น
บัญชีย่อยของบัญชียาหลักแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2550 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นบัญชียาส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามจ�ำเป็น
เฉพาะให้สามารถเข้าถึงยาราคาแพงได้อย่างเสมอภาค
(equity) และเท่าเทียม (equality) ทุกสิทธิการรักษา(1)
การคัดเลือกยาจ�ำเป็นเฉพาะที่มีราคาแพงเข้าสู่บัญชี
จ(2) ด�ำเนินการโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติ นอกเหนือจากการพิจารณาข้อมูลหลักฐานทาง
วิชาการด้านความปลอดภัย ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
แล้ว ยาที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความคุ้มค่าตามหลัก
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และความสามารถในการจ่ายของสังคม(2) เนื่องจากบัญชี
ยาหลักแห่งชาติถูกใช้อ้างอิงเป็นชุดสิทธิประโยชน์ด้านยา
(pharmaceutical benefit package) โดยระบบหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม และระบบ
สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการ พนั ก งานองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบสวัสดิการอื่นๆ(3) กล่าวคือ
การที่มียาในบัญชีดังกล่าว ท�ำให้ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา
สามารถใช้ยานั้นๆ ได้ โดยมีภาครัฐสนับสนุนค่ายา ท�ำให้
ประชาชนไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเอง(3) ดังนั้นการคัด
เลือกยาเข้าบัญชี จ(2) จึงมีความส�ำคัญต่อการเข้าถึงยา
ของผู้ป่วย สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเรื่อง “การเข้าถึงยา
อย่างเท่าเทียม” ขององค์การอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) ซึง่ ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ
หลัก โดยที่ 1 ใน 4 องค์ประกอบนั้นระบุถึงการคัดเลือก
และใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (rational selection and

use of essential medicines) ซึ่งหมายถึงการพัฒนา
คู่มือหรือแนวทางการรักษาโรค รวมถึงรายการในบัญชี
ยาให้ทันเทคโนโลยีใหม่และมีความครอบคลุมเพื่อช่วยส่ง
เสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น(4)
ในอดีตเคยมีการประเมินบัญชี จ(2) ของบัญชียา
หลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 พบว่า เกณฑ์การคัดเลือกยา
เข้าสู่บัญชี จ(2) มีความแตกต่างกันไปในแต่ละรายการ
ยา มีการพัฒนาเกณฑ์ขึ้นมาพร้อมกับการคัดเลือกยา ซึ่ง
แสดงถึงความไม่พร้อมใช้ของเกณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งเกณฑ์
ที่ก�ำหนดว่ายาราคาแพงนั้นยังขาดความชัดเจนและไม่
สอดคล้องกับข้อมูลที่พิจารณา ในแง่ของกระบวนการคัด
เลือกยาพบว่า มีปญ
ั หาขาดข้อมูลหรือหลักฐานทางวิชาการ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนา
บัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลความคุ้มค่า
ตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข(5) นอกจากนี้ ตั้งแต่มี
บัญชี จ(2) ระหว่าง พ.ศ. 2550-2561 มีการเปลี่ยนแปลง
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งหมด 4
ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2550-2552(6) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.
2553-2555(7) ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2556-2558(8) และครั้ง
ที่ 4 ปี พ.ศ. 2559-2561(9) การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของกระบวนการและ
เกณฑ์คัดเลือกยาเข้าสู่บัญชี จ(2) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึง
ประเด็นปัญหา อุปสรรคและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการคัดเลือกยาเข้าสูบ่ ญั ชี จ(2) และจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อปรับปรุงการคัดเลือกยาสู่ยาบัญชี จ(2) ให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุผลกับการใช้ยา
ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานี้เป็นการพรรณนาโวหาร (descriptive
writing) โดยใช้ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูล ได้แก่ การทบทวน
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการคัดเลือกยาเข้าสูบ่ ญ
ั ชี
จ(2) ของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
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ได้แก่ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กระบวนการ นิยามบัญชี จ(2)
รวมถึงเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจ และการทบทวนรายการยาและ
ข้อบ่งใช้ทถี่ กู เสนอเข้าสูก่ ารพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และรายการยาและข้อบ่งใช้
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าและคัดออกจากบัญชียา จ(2) ใน
ช่วงปี พ.ศ. 2551–2561 จากรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและรายงานการ
ประชุมคณะท�ำงานต่างๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนา
บัญชียาหลักแห่งชาติ อีกทั้งการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
(semi-structured interview) ในประเด็นปัญหา อุปสรรค
และปัจจัยส่งเสริมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับขัน้ ตอนการคัดเลือก
ยาเข้าสู่บัญชี จ(2) และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดัง
กล่าว โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถูกน�ำมาถอดเทป
แบบค�ำต่อค�ำ  (verbatim transcription) และวิเคราะห์
เชิงเนือ้ หา (content analysis) การศึกษานีม้ ผี ใู้ ห้สมั ภาษณ์
จ�ำนวน 16 คน ได้แก่ คณะท�ำงานภายใต้คณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติทงั้ อดีตและปัจจุบนั เลขานุการ
ภายใต้ ค ณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และผู้ผลิต
และน�ำเข้ายาบัญชี จ(2) เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศไทย

ตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเป็นผู้รับผิด
ชอบหลักในการจัดท�ำบัญชี จ(2) เช่นเดียวกับการจัดท�ำ
บัญชีย่อยอื่นๆ ของบัญชียาหลักแห่งชาติ การท�ำงานของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อพัฒนา
ระบบการคัดเลือกยา เช่น การออกแบบกระบวนการและ
เกณฑ์ทใี่ ช้ตดั สินใจเพือ่ คัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2561 มีคณะท�ำงานภายใต้คณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนี้
• คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือก
ยา จ�ำนวน 21 สาขากลุ่มโรค เช่น โรคผิวหนัง โรคติดเชื้อ
และวัคซีน โรคมะเร็ง
• คณะท�ำงานประสานผลการพิจารณายาในบัญชียา
หลักแห่งชาติ
• คณะท�ำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
• คณะท�ำงานต่อรองราคายาเพื่อบรรจุในบัญชียา
หลักแห่งชาติ
• คณะท�ำงานก�ำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี จ(2) และ
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้
การด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแห่งชาติ และคณะท�ำงานฯต่างๆ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและก�ำลังคนจากส�ำนักยา ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) โดยเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ ว
กับงานบัญชียาหลักแห่งชาติมีหน้าที่จัดท�ำข้อมูลหลักฐาน
เชิงประจักษ์ รวมทัง้ พัฒนาและจัดท�ำเครือ่ งมือ ISafE score
(information, safety, administration restriction, frequency of drug administration, and effectiveness)
เพือ่ น�ำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ประสานงานและบริหารจัดการประชุม โดยด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการของคณะ
อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะท�ำงานฯ
ต่างๆ
ปัญหา อุปสรรคและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบคัดเลือกยาบัญชี จ(2)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า คณะท�ำงานต่างๆ

การผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

การศึกษานี้ได้รับการอนุมัติเพื่อด�ำเนินโครงการวิจัย
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบัน
พัฒนาการคุม้ ครองการวิจยั ในมนุษย์ เลขที่ สคม.170/2562
ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
ผลการศึกษา
1. หน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบคัดเลือกยาบัญชี จ(2) ของ
บัญชียาหลักแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึง่ แต่ง
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

และฝ่ายเลขานุการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแห่งชาติ พร้อมทัง้ ตัวแทนภาคเอกชน ได้ชถี้ งึ ข้อจ�ำกัด
ด้านงบประมาณและก�ำลังคนในการด�ำเนินการพิจารณาคัด
เลือกยาเข้าสูบ่ ญ
ั ชียาหลักแห่งชาติ แม้วา่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550
จนถึงปัจจุบันจะมีจ�ำนวนข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่ม
มากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงถูกวิจารณ์ว่าก�ำลังคนยังไม่
เพียงพอและท�ำให้เป็นอุปสรรคส�ำคัญในการด�ำเนินงาน ใน
มุมมองของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่าบทบาท
และภารกิจของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่ง
ชาติไม่สอดคล้องกับพันธกิจของส�ำนักยาโดยตรง และการ
คัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติถือเป็นภารกิจระดับ
ประเทศทีม่ ผี มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจ�ำนวนมาก เช่น กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ บริษัทยา และประชาชน ดังนั้นจึงควรมี
หน่วยงานรับผิดชอบทีม่ โี ครงสร้างชัดเจน เพือ่ ประโยชน์ใน
การจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินงานต่างๆ รวมถึงเพิ่ม
ก�ำลังคนให้เพียงพอ โดยจะเห็นได้ว่าฝ่ายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการพัฒนายาหลักแห่งชาติและคณะท�ำงานฯ
ต่างๆ มีภาระงานค่อนข้างมาก หากพิจารณาจากรอบการ
พิจารณาปี พ.ศ. 2559-2561 ที่มีคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญ
แห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจ�ำนวน 21 สาขา และคณะฯ
อื่นๆ อีก 5 คณะ1  โดยมีข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานเกีย่ วข้องกับบัญชียาหลักแห่งชาติรอ้ ยละ 80 ของเวลา
งานทัง้ หมดจ�ำนวน 4 คน เมือ่ ค�ำนวณภาระงานโดยเฉลีย่ พบ
ว่า เจ้าหน้าที่ 1 คนต้องรับผิดชอบประสานงานกับคณะฯ
ต่างๆ รวมจ�ำนวน 6-7 คณะ
นอกจากนี้ ยั ง พบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการ
ท�ำงาน ท�ำให้มีอัตราการลาออกหรือย้ายงานสูง ทั้งนี้ การ
พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในสายงานเป็นแรง
จูงใจหรือเป็นปัจจัยส่งเสริมให้กระบวนการคัดเลือกยา
เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติสามารถด�ำเนินไปได้ด้วยดี โดย

หากฝ่ายเลขานุการเป็นเภสัชกรที่มีความรู้และความเข้าใจ
เป็นอย่างดีจะท�ำให้การคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่ง
ชาติด�ำเนินการได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ในขณะ
ที่การด�ำเนินการในรูปแบบคณะอนุกรรมการและคณะ
ท�ำงานฯ เพื่อความโปร่งใสและอาศัยความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภายนอก แต่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแห่งชาติและผู้ท�ำงานฯ บางท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญใหม่
ที่ยังไม่เคยมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวนี้มาก่อน ดัง
นั้น เลขานุการที่มีประสบการณ์จะช่วยให้ค�ำแนะน�ำแก่
อนุกรรมการและผู้ท�ำงานให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
ขึ้น การพัฒนาศักยภาพและทิศทางความก้าวหน้าในสาย
งานทีม่ คี วามชัดเจนจะช่วยธ�ำรงรักษาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
ไว้ในกระบวนการนี้ได้
มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้
สามารถท�ำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น หนึ่งในข้อเสนอแนะคือ ยกระดับหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่
สนับสนุนการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้เป็นสถาบัน
เพื่อพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยรัฐบาลควรสนับสนุน
ทั้งงบประมาณและก�ำลังคนให้กับสถาบันใหม่นี้ ในขณะ
เดียวกันก็มผี ทู้ ไี่ ม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว แม้วา่ ใน
ระยะยาวหากมีสถาบันเพือ่ พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจะ
ช่วยสร้างกระบวนการพิจารณาที่เข้มแข็งและยั่งยืน แต่ใน
ระยะสัน้ อาจมีความเป็นไปได้ยากเนือ่ งจากต้องอาศัยระยะ
เวลาในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ รวมถึงงบประมาณ ก�ำลัง
คน สถานที่ และกฎหมายหรือกฎระเบียบรองรับ ดังนัน้ หาก
มองว่างบประมาณเป็นปัจจัยส่งเสริมการท�ำงานทีส่ ำ� คัญ ก็
ควรน�ำงบประมาณมาใช้เพิ่มก�ำลังคนและใช้ในการด�ำเนิน
การต่างๆ เช่น การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน การ
พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในองค์กร (intranet)
รวมทัง้ มีขอ้ เสนอให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการพิจารณา
ข้อเสนอยาใหม่จากบริษัทยาหรือจากกองทุนหลักประกัน

1

1) คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ 2) คณะทำ�งานประสานผลการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3) คณะทำ�งานด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข 4) คณะทำ�งานต่อรองราคายาเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ 5) คณะทำ�งานกำ�กับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี จ(2) และยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้
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สุขภาพทีไ่ ด้ประโยชน์จากการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
ในทางตรงกันข้าม มีความเห็นไม่สนับสนุนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมข้อเสนอยาใหม่จากบริษัทยา เพราะบริษัทยา
บางรายการไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการบรรจุรายการยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากเป็นผู้ผลิตรายเดียวและยา
รายการนัน้ ๆ มีความจ�ำเป็นต่อการรักษา แม้ไม่ถกู บรรจุใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ หรือแม้จะไม่สามารถจ�ำหน่ายให้กับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนประกัน
สังคม แต่ยังสามารถจ�ำหน่ายยาให้กับสิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการได้ เนื่องจากสิทธิสวัสดิการการรักษา
พยาบาลข้าราชการสามารถเบิกจ่ายชดเชยค่ายานอกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติได้ ในขณะที่ผู้ป่วยสิทธิการรักษาอื่น หาก
ต้องการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติต้องช�ำระเงินเอง

ด้านการคัดเลือกยา รวมทัง้ ตรวจสอบข้อมูลสถานะทะเบียน
ยาในประเทศไทย และจัดท�ำสรุปรายการยาแยกตามสาขา
กลุม่ โรคเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกยาเพื่อบรรจุใน
บัญชี จ(2) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี(10)
้
ขั้นตอนที่ 1 คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้าน
การคัดเลือกยา ท�ำการคัดเลือกรายการยาที่มีผู้เสนอและ
ทบทวนรายการยาเดิมในบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมทัง้ อาจ
มีการเสนอรายการยาใหม่โดยคณะท�ำงานฯ แต่ละสาขา
เพิ่มเติม การคัดเลือกยาในขั้นตอนนี้เป็นไปตามแนวทาง
และเกณฑ์การคัดเลือกยาที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชี
ยาหลักแห่งชาติกำ� หนด โดยใช้หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
และระบบคะแนน ISafE2  ในการเปรียบเทียบยาแต่ละ
รายการ ก่อนตัดสินใจเลือกยา ร่วมกับความเห็นของคณะ
ท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา ผลการ
พิจารณาในขั้นตอนนี้ถือเป็นมติที่ 1 จากนั้นส่งให้กับกอง
นโยบายแห่งชาติดา้ นยา รวบรวมและเสนอต่อคณะท�ำงาน
ประสานผลการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ขั้น
ตอนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 2 คณะท�ำงานประสานผลการพิจารณา
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติจะพิจารณากลั่นกรองรายการ
ยาที่คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา
คัดเลือก ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติ โดยน�ำข้อมูลของคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่ง
ชาติด้านการคัดเลือกยาที่พิจารณายาในกลุ่มเดียวกันมา
พิจารณารวมกัน ซึง่ คณะท�ำงานประสานผลการพิจารณายา
ในบัญชียาหลักแห่งชาติอาจค้นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
เพิม่ เติม การใช้ขอ้ มูลระบบคะแนน ISafE ร่วมกับข้อมูลการ

2. กระบวนการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชี จ(2)

กระบวนการคัดเลือกยาเพื่อบรรจุในบัญชี จ(2) ใน
ปี พ.ศ. 2561 เริ่มต้นจากการประกาศเปิดรับแบบเสนอยา
ตามความสมัครใจต่อสาธารณชน เพื่อให้ผู้สนใจทั้งหน่วย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทยา สมาคม/ราชวิทยาลัย
และประชาชนทั่วไปยื่นแบบเสนอยาที่ต้องการให้คัดเลือก
ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยช่วงระยะเวลาที่เปิดรับข้อ
เสนอคือหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
บัญชียาหลักแห่งชาติแล้วเสร็จ (ไม่สามารถระบุช่วงเดือน
ได้) และเปิดรับแบบเสนอยา 90 วัน เมื่อครบระยะเวลาจึง
ปิดรับแบบเสนอยา ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและคณะท�ำงานฯ ต่างๆ ท�ำ
หน้าที่รวบรวม คัดกรองแบบเสนอยาและจัดแบ่งกลุ่มยา
แยกตามสาขากลุม่ โรคของคณะท�ำงานผูเ้ ชีย่ วชาญแห่งชาติ
2

ISafE score คือ ระบบคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของยา เป็นเครื่องมือหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ ร่วมกับหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (evidence-based medicine) และความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (expert opinion) ในการพิจารณา
คัดเลือกยาจากกลุ่มยาหนึ่งๆ ภายใต้ข้อบ่งใช้เดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นไปอย่างรอบคอบ ครอบคลุมมิติต่างๆ
อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การพิจารณายาในขั้นตอนแรกของคณะทำ�งานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
จึงเห็นควรให้มีการใช้เครื่องมือ ISafE score เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกยา (drug selection) ISafE score ได้จาก I x S x af x E ในขณะที่ I =
information   S = safety   a = administration restriction   f = frequency of drug administration   E = effectiveness
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วิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา (cost-effectiveness
analysis) เพือ่ ประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา
โดยใช้มุมมองด้านสังคม (social perspective) ใช้เกณฑ์
ความคุ้มค่าอยู่ที่ 160,000 บาท/ปีสุขภาวะ ความสามารถ
ในการจ่ายของประเทศ ความเสมอภาค รวมทัง้ ความเหมาะ
สมกับบริบทของระบบบริการสุขภาพในประเทศไทยเป็น
ฐานในการพิจารณา แล้วจัดท�ำข้อเสนอรายการยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา กรณีที่
ข้อมูลด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยาไม่ชัดเจน
หรือไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ คณะท�ำงานประสานผล
การพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติจะส่งเรื่องไปยัง
คณะท�ำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขซึง่ เป็นผูพ้ จิ ารณา
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา โดยเฉพาะรายการ
ยาที่มีราคาสูงมากหรือมีผลกระทบสูงต่อค่าใช้จ่ายของ
ประเทศ และน�ำเสนอผลการประเมินดังกล่าวกลับมายัง
คณะท�ำงานประสานผลการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ จนได้ผลการพิจารณาถือเป็น
มติที่ 2 และส่งให้กองนโยบายแห่งชาติดา้ นยารวบรวมและ
เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ใน
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติ พิจารณาทั้งมติที่ 1 และมติที่ 2 แล้วตัดสินใจคัด
เลือกยาตามปรัชญาบัญชียาหลักแห่งชาติ จากนั้นจึงเสนอ
ผลการพิจารณาให้กับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ง
ชาติเพื่อขอความเห็นชอบและด�ำเนินการจัดท�ำประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งตาม
ปรัชญาบัญชียาหลักแห่งชาติที่ระบุว่า “บัญชียาหลักแห่ง
ชาติมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุ
สมผล สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นที่มาของ
การคัดเลือกยาเพียงตัวเดียวในกลุม่ เดียวกัน (choose one
drug for one category) นอกจากนี้ยังมีการศึกษายืนยัน
ว่าการมียาในกลุ่มเดียวกันเพียง 1 ตัวท�ำให้ได้ผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยไม่ต่างกับการมียาหลาย

ตัวในกลุ่มเดียวกัน และการมีรายการยาในกลุ่มเดียวกัน
มากกว่า 1 รายการ ก็ไม่ได้สง่ ผลให้เกิดการแข่งขันในตลาด
จนท�ำให้ราคายาลดลงแต่อย่างใด ด้วยหลักฐานทางวิชาการ
ดังกล่าวท�ำให้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่ง
ชาติมีนโยบายคัดเลือกยาเพียง 1 รายการในกลุ่มเดียวกัน
โดยจะคัดเลือกรายการยาทีม่ รี าคาต�ำ่ ทีส่ ดุ เข้าสูบ่ ญ
ั ชียาหลัก
(2)
แห่งชาติ
ตั้งแต่มีบัญชี จ(2) เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
คัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ที่เห็นได้ชัดคือ ใน
ช่วงปี พ.ศ. 2556-2561 มีการยกเลิกการใช้ดัชนี EMCI
(Essential Medicine Cost Index) ในขั้นตอนที่ 1 และ
เพิ่มการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในบริบท
ประเทศไทยในขั้นตอนที่ 2 นอกเหนือจากการพิจารณา
ข้อมูลความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในบริบทต่างประเทศ
ในขั้นตอนที่ 1 ก่อนหน้านั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2553–2558 มี
การเพิ่มกระบวนการเลือกหัวข้อและจัดล�ำดับความส�ำคัญ
(topic selection and priority setting) ของยาที่ต้อง
ท�ำการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในขั้นตอนที่
3 อย่างไรก็ตาม การเลือกหัวข้อและจัดล�ำดับความส�ำคัญ
นี้ ได้ถูกยกเลิกไปในรอบการพิจารณาปี พ.ศ. 2559-2561
นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้ตอ้ งท�ำการประเมินความคุม้ ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของยาโดยคณะผู้วิจัยที่มาจากหน่วยงานไม่
แสวงหาก�ำไร พร้อมทัง้ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการต่อรองราคายา โดยแต่งตั้ง
คณะท�ำงานต่อรองราคายาเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ เพื่อท�ำหน้าที่ต่อรองราคายากับเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้
ได้ราคาที่เหมาะสม อีกทั้งยังแต่งตั้งคณะท�ำงานก�ำกับดูแล
การสั่งใช้ยาบัญชี จ(2) และยาที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้ เพื่อจัด
ท�ำแนวทางก�ำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มการสัง่ ใช้ยาตาม
บัญชี จ(2) แทนคณะท�ำงานประสานผลการพิจารณายาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนากลไกก�ำกับการใช้ยา
บัญชี จ(2) ให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ และให้
ข้อเสนอแนะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องต่อคณะอนุกรรมการพัฒนา
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บัญชียาหลักแห่งชาติ
ในปีแรกทีม่ บี ญ
ั ชี จ(2) (พ.ศ. 2551) การประกาศบัญชี
ยาหลักแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาครอบคลุมเฉพาะชื่อ
สามัญทางยา รูปแบบและเงื่อนไขการใช้ยาเท่านั้น ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการพัฒนาและเพิ่มกระบวนการจัด
ท�ำแนวทางก�ำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มการสัง่ ใช้ยาตาม
บัญชี จ(2)(11) โดยคณะท�ำงานประสานผลการพิจารณา
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ
ประธานคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือก
ยาแต่ละสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับยาทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเป็นยาบัญชี
จ(2) หัวข้อในการประชุมเพื่อพิจารณาจัดท�ำร่างแนวทาง
การก�ำกับการใช้ยา ได้แก่ ระบบอนุมัติการใช้ยา คุณสมบัติ
ของแพทย์ผู้ท�ำการรักษา เกณฑ์การวินิจฉัยโรค เกณฑ์
อนุมัติการใช้ยา ขนาดยาที่แนะน�ำ  ระยะเวลาการรักษา
การประเมินผลการรักษาหรือการติดตามผลการรักษา เมือ่
จัดท�ำร่างแนวทางการก�ำกับการใช้ยาเรียบร้อยแล้ว คณะ
รอบปี พ.ศ.

อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจงึ เชิญผูเ้ กีย่ วข้อง
เช่น ราชวิทยาลัย สมาคม คณะแพทยศาสตร์ ให้ความคิด
เห็นต่อร่างแนวทางดังกล่าวเพื่อปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจึง
น�ำมาท�ำเป็นแบบฟอร์มการสั่งใช้ยาในบัญชี จ(2) และน�ำ
เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
นอกจากนี้ ในช่วง พ.ศ. 2556-2561 คณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้เริ่มพิจารณาความสามารถ
ในการจ่ า ย (affordability) และการยอมรั บภาระงบ
ประมาณส่วนเพิ่มของ 3 กองทุนในระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐ เนือ่ งจากก่อนหน้านัน้ ไม่มกี ารประสานงานระหว่าง
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติกบั กองทุนใน
ระบบประกันสุขภาพภาครัฐเพือ่ ลดปัญหาความไม่สมั พันธ์
ระหว่างระยะเวลาการประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ โดย
เฉพาะบัญชี จ(2) กับการจัดเตรียมงบประมาณไว้เป็นค่ายา
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมามีการเสนอรายการ
ยาเข้าสู่บัญชียา จ(2) จ�ำนวน 99 รายการ (ภาพที่ 1) ใน
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ขั้นตอนที่ 1
คทง.เสนอยาบัญชี จ(2)
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ปสผ. เสนอเพิ่มยาบัญชี จ(2)

ขั้นตอนที่ 3
อนก. เสนอเพิ่มยาบัญชี จ(2)
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หมายเหตุ : หน่วย รายการ(รายการยา)
คทง. ย่อมาจาก คณะทางานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ / คณะทางานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา
ปสผ. ย่อมาจาก คณะทางานประสานผลการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
อนก. ย่อมาจาก คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
ชะลอ หมายถึง การพิจารณายาโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติยังไม่เสร็จสิ้น
เลือก หมายถึง คัดเลือกเป็นยาบัญชี จ(2) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ไม่เลือก หมายถึง ไม่คัดเลือกเป็นยาบัญชี จ(2) อาจหมายถึง ไม่คัดเลือกเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือคัดเลือกเป็นยาบัญชีอื่นในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ภาพที่ 1 จำ�นวนรายการยาที่นำ�เข้าสู่การพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและคณะทำ�งานที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูล: รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2561
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จ�ำนวนนีไ้ ด้รบั การคัดเลือกเป็นยาในบัญชี จ(2) จ�ำนวน 35
รายการ และมียาทีถ่ กู คัดออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึง่
เป็นยาในบัญชี จ(2) จ�ำนวน 1 รายการ
การเสนอรายการยาเข้าสู่บัญชี จ(2) ระหว่างปี พ.ศ.
2550-2561 นัน้ ส่วนใหญ่มาจากคณะท�ำงานคัดเลือกยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ (ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็น คณะท�ำงานผู้
เชีย่ วชาญแห่งชาติดา้ นการคัดเลือกยา) (ขัน้ ตอนที่ 1) สาขา
โรคมะเร็งโลหิตวิทยาและรังสีรกั ษา โดยมีการเสนอรายการ
ยาเข้าบัญชี จ(2) มากที่สุด คือเป็นจ�ำนวน 7 รายการ รอง
ลงมาคือ สาขาโรคติดเชื้อและวัคซีน จ�ำนวน 6 รายการ ใน
ขณะเดียวกันคณะท�ำงานประสานผลการพิจารณายาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ (ขั้นตอนที่ 2) และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ (ขั้นตอนที่ 3) ก็สามารถเสนอ
รายการยาเข้าสู่บัญชี จ(2) ได้เช่นกัน โดยท้ายที่สุดคณะ
อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจะเป็นผู้ลงมติว่า
จะเลือกยาเข้าบัญชียา จ(2) หรือไม่ หรืออาจมีมติชะลอ
การพิจารณายานั้นไปก่อนหากมีหลักฐานทางวิชาการไม่
เพียงพอ
ปั ญ หา อุ ป สรรคและปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการคัดเลือกยา
ในด้ า นความถี่ ห รื อ ระยะเวลาที่ เ ปิ ด รั บ แบบเสนอ
รายการยาในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง
ยาใหม่เนื่องจากมีการเปิดรับแบบเสนอยาเพียง 1 ครั้ง
ในรอบ 3 ปี ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปีนี้อาจมียาใหม่ที่
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการรั ก ษาดี ก ว่ า ยาเดิ ม ในบั ญ ชี ย าหลั ก
แห่งชาติ หรือเป็นยาส�ำหรับข้อบ่งใช้ใหม่ที่ยังไม่มีการขึ้น
ทะเบียนในประเทศไทย อีกทั้งช่วงเวลาในการเปิดรับแบบ
เสนอฯ ก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกระบวนการคัดสรรและแต่ง
ตัง้ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและคณะ
ท�ำงานต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
อาจใช้เวลาแตกต่างกันไปในแต่ละรอบการคัดเลือก ท�ำให้
ไม่สามารถระบุช่วงเวลาในการเปิดรับแบบเสนอรายการ
ยาได้อย่างชัดเจน ผู้ที่สนใจเสนอรายการยาเข้าสู่บัญชียา
หลักแห่งชาติต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่

ท�ำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว
ระยะเวลาการพิจารณารายการยาเข้าสู่บัญชี จ(2) มี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เริ่มจากกระบวนการใน
คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา ซึ่ง
เป็นขั้นตอนแรกที่ส�ำคัญและสามารถลดระยะเวลาในการ
พิจารณาให้สั้นลงได้ โดยคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติ
ด้านการคัดเลือกยาควรจัดล�ำดับความส�ำคัญของภาระ
งาน โดยเริ่มพิจารณาแบบเสนอยาใหม่ก่อนและเลือก
รายการยาที่ตรงกับนิยามบัญชียา จ(2) มาค้นหาหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ให้คะแนน ISafE และเสนอต่อให้คณะท�ำงาน
ประสานผลการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดย
เร็ว เนือ่ งจากเป็นที่ทราบกันดีว่าการพิจารณายา จ(2) ต้อง
ผ่านกระบวนการเพิ่มเติมจากยาบัญชีย่อยอื่นๆ ถึง 3 ขั้น
ตอน คือ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และ
ผลกระทบด้านงบประมาณ การต่อรองราคา และการจัด
ท�ำแนวทางก�ำกับการใช้ยา ดังนั้นหากมีการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของยาที่มีนิยามตรงกับบัญชียา จ(2) ขึ้นมาก่อน
จะท�ำให้สามารถลดระยะเวลาในการคัดเลือกยาเข้าบัญชี
ยาหลักแห่งชาติได้ ในสถานการณ์ปัจจุบันคณะท�ำงานผู้
เชีย่ วชาญแห่งชาติดา้ นการคัดเลือกยาต้องทบทวนรายการ
ยาและเงื่อนไขของยาทุกรายการที่มีในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติและพิจารณาแบบเสนอยาใหม่ในเวลาเดียวกัน โดย
ต้องรอให้ได้ข้อสรุปว่ารายการยาใดควรคัดเข้า/ออกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ และรายการยาใดควรเสนอเป็นยาบัญชี จ
(2) รายการยาใดควรเปลีย่ นบัญชียาย่อย หรือรายการยาใด
ควรเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข เพือ่ เสนอให้คณะท�ำงานประสาน
ผลการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติในครั้งเดียว ซึ่ง
การรอมติของทุกรายการยาทัง้ ยาเดิมและยาใหม่ ท�ำให้การ
พิจารณาคัดเลือกรายการยาเข้าบัญชียา จ(2) มีระยะเวลา
นาน
หลังจากคณะท�ำงานประสานผลการพิจารณายาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติมีมติเห็นชอบการให้รายการยานั้น
เป็นยาในบัญชี จ(2) แล้ว คณะท�ำงานด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขจะประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
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ชาติมีมติคัดเลือกรายการยาใดเข้าสู่บัญชี จ(2) แล้ว  คณะ
ท�ำงานก�ำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี จ(2) และยาที่มีเงื่อนไข
การสัง่ ใช้จะท�ำหน้าทีพ่ ฒ
ั นาแนวทางก�ำกับการใช้ยานัน้ ๆ ใน
ช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 มีการประกาศรายการยาใหม่และ
ข้อบ่งใช้ รวมถึงราคายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ยังไม่มี
การพัฒนาแนวทางก�ำกับการใช้ยา เนื่องจากต้องใช้เวลา
ในการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อจัดท�ำแนวทางก�ำกับ
การใช้ยาให้มีความเหมาะสมกับความพร้อมของหน่วย
บริการและจ�ำนวนบุคลากร ดังนั้นในช่วง พ.ศ. 2551 หลัง
มีการประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับใหม่ กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ โดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จึงเป็นผูจ้ ดั ท�ำแบบฟอร์มก�ำกับการใช้ยาส�ำหรับผูป้ ว่ ยสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่
ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายชดเชยยา หลังจากนั้นใน
ปี พ.ศ. 2556-2558 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติได้มอบหมายให้คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติ
ด้านการคัดเลือกยาในแต่ละสาขา ด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (Thai
National Formulary) ขึ้น เป็นแบบฟอร์มก�ำกับการใช้
ยาในรูปแบบที่สั้น กระชับ ใช้งานง่าย เพื่อใช้คู่กับบัญชียา
หลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ในกรณีดังกล่าวท�ำให้เกิดความ
สับสนในกลุ่มแพทย์ผู้สั่งใช้ยาและเภสัชกรในโรงพยาบาล
เนื่องจากแบบฟอร์มก�ำกับการใช้ยามีสองฉบับและเนื้อหา
บางส่วนแตกต่างกัน ก่อให้เกิดมาตรฐานในการก�ำกับการ
ใช้ยาที่แตกต่างกัน จึงมีข้อเสนอแนะต่อประเด็นนี้ว่า เมื่อ
คณะท�ำงานก�ำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี จ(2) และยาที่มี
เงื่อนไขการสั่งใช้ พัฒนาแนวทางก�ำกับการใช้ยาแล้วเสร็จ
ควรประกาศรายการยาบัญชี จ(2) พร้อมกับแนวทางก�ำกับ
การใช้ยา รวมทั้งแบบฟอร์มก�ำกับการใช้ยาพร้อมกัน กรณี
ศึกษา ยา peginterferon alfa ส�ำหรับรักษาโรคไวรัสตับ
อักเสบซีเรื้อรังเป็นตัวอย่างของการประกาศรายการยา
พร้อมกับแนวทางก�ำกับการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 ซึง่ จากการสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความ
ส�ำเร็จ คือ การมีผเู้ ชีย่ วชาญและเลขานุการของคณะท�ำงาน

ยาและผลกระทบด้านงบประมาณ โดยมีขั้นตอนต่างๆ
ได้แก่ 1) การประกาศค้นหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยาและผล
กระทบด้านงบประมาณ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
2) การด�ำเนินการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของยาและผลกระทบด้านงบประมาณ โดยก�ำหนดระยะ
เวลาในการด�ำเนินงาน 6 เดือน และ 3) การทบทวนคุณภาพ
ผลการประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยาและผล
กระทบด้านงบประมาณ ใช้เวลาทั้งหมดรวมการคัดเลือกผู้
ทบทวน การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ บทวน ประมาณ
2 เดื อ น รวมระยะเวลาที่ ใช้ ใ นกระบวนการของคณะ
ท�ำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประมาณ 9 เดือน(12)
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษานี้ ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
กระบวนการดังกล่าวใช้ระยะเวลานานที่สุดและส่งผลให้
กระบวนการคัดเลือกรายการยาเพื่อบรรจุในบัญชี จ(2)
ล่าช้า เพราะแต่ละรายการยาที่คณะอนุกรรมการพัฒนา
บัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณามีประเด็นปัญหาที่แตกต่าง
และหลากหลาย เช่น ประสิทธิผล ความปลอดภัย ความ
เป็นไปได้ในการด�ำเนินงาน มิได้มีเฉพาะเรื่องความคุ้มค่า
ของยาและผลกระทบด้านงบประมาณเท่านั้น
หากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
มีมติให้ต่อรองราคากับผู้จ�ำหน่ายยา โดยใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้าน
งบประมาณ คณะท�ำงานต่อรองราคายาเพื่อบรรจุในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติจะสามารถด�ำเนินการได้ทันที โดยการ
ติดต่อผูจ้ ำ� หน่ายยาเข้ามาเจรจาต่อรองและน�ำเสนอผลการ
ต่อรองต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ใน
ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานและไม่เป็นอุปสรรคที่ท�ำให้มียาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติล่าช้า แต่หากการต่อรองราคาไม่เป็น
ไปตามข้อมูลจากการประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
และผลกระทบด้านงบประมาณอาจท�ำให้การพิจารณา
คัดเลือกรายการยานั้นๆ ไม่ถูกคัดเลือกหรือถูกชะลอการ
พิจารณาไว้ก่อน
หลังจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่ง
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ผูเ้ ชีย่ วชาญแห่งชาติดา้ นการคัดเลือกยาสาขาเป็นส่วนหนึง่
ของคณะท�ำงานก�ำกับดูแลการสัง่ ใช้ยาบัญชี จ(2) และยาที่
มีเงือ่ นไขการสัง่ ใช้ ท�ำให้กระบวนการพัฒนาแนวทางก�ำกับ
การใช้ยา peginterferon alfa เป็นไปอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ในแง่ของการก�ำกับคุณภาพของบริการ
ตามแนวทางการก�ำกับการใช้ยา เช่น แนวทางการก�ำกับ
การใช้ยา imatinib ในข้อบ่งใช้ gastrointestinal stromal
tumors (GISTs) ที่ก�ำหนดคุณสมบัติของสถานพยาบาล
ให้มีแพทย์ในสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาหรืออนุสาขา
ศัลยศาสตร์ ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น เช่น แพทย์
สาขารังสีวินิจฉัย ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับประสิทธิผล
การรักษาทางคลินิก แพทย์ผู้ท�ำการรักษาเห็นว่าไม่ควรน�ำ
มาใช้เป็นแนวทางก�ำกับการใช้ยา เนือ่ งจากอาจท�ำให้ผปู้ ว่ ย
เสียโอกาสในการเข้าถึงยา หากต้องการตรวจสอบคุณภาพ
บริการควรใช้วิธีการอื่นแยกออกจากการก�ำกับการใช้ยา
จึงมีข้อเสนอจากแพทย์ผู้สั่งใช้ยา จ(2) ว่าควรติดตามและ
ประเมินผลการใช้แนวทางก�ำกับการใช้ยาในบัญชี จ(2) ว่า
เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงยาแต่ละรายการหรือไม่ รวมถึง
แนวทางก�ำกับการใช้ยาเหมาะสมกับความพร้อมของหน่วย
บริการ (อุปกรณ์เครือ่ งมือการตรวจคัดกรองทีก่ ำ� หนด) และ
จ�ำนวนบุคลากร เพื่อให้มีการรักษาเป็นไปตามแนวทาง
ก�ำกับหรือไม่
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเป็น
อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชี จ(2) ด้านการสื่อสาร
ภายในระหว่ า งเลขานุ ก ารและคณะท� ำ งานต่ า งๆ เพื่ อ
ประสานงาน นั ด หมายการประชุ ม หรื อ แจ้ ง ข่ า วสาร
ต่างๆ อาศัยช่องทางอีเมล์ส่วนตัวและแอปพลิเคชัน LINE
ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ แต่ถือว่ามี
ประสิทธิภาพในการท�ำงานระดับหนึ่ง ในอนาคตควรมี
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบมากขึน้ เช่น รายงานการประชุม ผลการทบทวน
รายการยาและข้อบ่งใช้ การรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการท�ำงานที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นเมื่อ

ต้องการตรวจสอบข้อมูลในอดีต รวมถึงควรมีระบบติดตาม
ตลอดทัง้ กระบวนการ (tracking system) ตัง้ แต่ขนั้ ตอนยืน่
แบบเสนอยา การปฏิบัติงานของคณะท�ำงานต่างๆ เพื่อให้
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้าของการคัดเลือกยาเข้า
บัญชียาหลักแห่งชาติ การพัฒนาฐานข้อมูลนี้ถือเป็นการ
ลงทุ น ที่ ยั่ ง ยื น และช่ ว ยลดภาระงานของเลขานุ ก ารที่ มี
จ�ำนวนจ�ำกัดได้อีกด้วย ในอนาคตหากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติมีนโยบายการสื่อสารกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบความก้าวหน้าของการคัดเลือกยา
เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติก็สามารถใช้ประโยชน์จากฐาน
ข้อมูลเดียวกันนี้ ซึ่งจะต่างจากในปัจจุบันที่มีการสื่อสาร
เฉพาะกั บ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเท่ า นั้ น เช่ น แพทย์ แ ละ
บุคลากรทางการแพทย์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ภาค
ประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งมักจะใช้วิธีการประกาศใน
เว็บไซต์ของ อย. และจดหมายราชการ บุคคลที่ไม่ใช่คณะ
ท�ำงานฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตามความก้าวหน้าของ
การคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
การแทรกแซงการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ควรเร่ง
สื่อสารกับภายนอก คือ ประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติที่
มีการเพิ่มหรือลดรายการยาและข้อบ่งใช้ โดยเฉพาะแก่
แพทย์ผู้ส่ังใช้ยา คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�ำบัด
(pharmacy and therapeutic committee: PTC) และ
หน่วยงานจัดซื้อจัดหายาทั้งในส่วนกลาง และผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยจัดซื้อยาของโรงพยาบาล เพราะหากกลุ่มคนดัง
กล่าวไม่ได้รับข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์อาจท�ำให้ไม่มียาใช้
ในการรักษาผู้ป่วยที่สมควรได้รับตามสิทธิการรักษา
นอกจากนี้ อีกหนึ่งข้อเสนอแนะเพื่อช่วยลดระยะ
เวลาในการคัดเลือกยา คือ การเพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยา โดยในมุมมองของผู้
ประกอบการเห็นว่าหากได้มสี ว่ นร่วมในการสนับสนุนข้อมูล
ยาอาจเป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีจ�ำนวนเลขานุการค่อน
ข้างจ�ำกัด และคณะท�ำงานฯ ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกทีไ่ ม่สามารถท�ำงานได้เต็มเวลา โดยผูป้ ระกอบการ
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มีข้อมูลที่เกี่ยวกับยาที่จ�ำหน่ายอยู่แล้ว อาจมีประโยชน์ทั้ง
ต่อการพิจารณาคัดเลือกและการจัดท�ำแนวทางก�ำกับการ
ใช้ยา

จะก่อประโยชน์สงู สุด โรงพยาบาลจะต้องมีระบบการก�ำกับ
ประเมินและตรวจสอบการใช้ยา และมีการเก็บข้อมูลการใช้
ยาเหล่านั้น เพื่อให้ตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้”
หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
ได้ปรับปรุงนิยามบัญชี จ(2) จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1
ในปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากคณะท�ำงานด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข เห็นว่า ค�ำนิยามและเกณฑ์การตัดสินใจไม่
สอดคล้องกันและควรปรับปรุงให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ เช่น มีเกณฑ์
ความคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขแต่ไม่มีการ
อ้างถึงความคุ้มค่าในค�ำนิยาม(15) คณะอนุกรรมการพัฒนา
บัญชียาหลักแห่งชาติจึงมอบให้คณะท�ำงานจัดท�ำปรัชญา
การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติปรับปรุงค�ำนิยาม(16,17)
ในขณะเดียวกัน คณะท�ำงานก�ำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี
จ(2) และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีเงื่อนไขในการสั่ง
ใช้ ได้เสนอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อจากคณะท�ำงานจัด
ท�ำปรัชญาการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ(13,18) เพื่อ
ประกาศนิยามใหม่ที่ได้ปรับปรุงนี้ในราชกิจจานุเบกษา ปี
พ.ศ. 2555(19) และการปรับปรุงนิยามบัญชี จ(2) ครั้งที่ 2

3. นิยามและเกณฑ์การตัดสินใจคัดเลือกยาบัญชี
จ(2) ของบัญชียาหลักแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจัดท�ำ
นิยามบัญชี จ (2) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.
2550(10) พร้อมทั้งขยายความค�ำว่า “รายการยาส�ำหรับ
ผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นเฉพาะ(10,13,14) ว่าหมายถึง “เป็นยาที่
จ�ำเป็นต้องใช้สำ� หรับผูป้ ว่ ยเฉพาะราย โดยยามีความเหมาะ
สมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้
ยาไม่ถูกต้อง หรือเป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้ ความช�ำนาญ
เฉพาะโรค หรือใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง และเป็นยาทีม่ รี าคาแพง
มาก หรือส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการจ่ายทั้ง
ของสังคมและผู้ป่วย จึงต้องมีระบบก�ำกับและอนุมัติการ
สั่งใช้ยา (authorized system) ที่เหมาะสม โดยหน่วย
งานสิทธิประโยชน์หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยาจึง

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงนิยามของบัญชี จ(2) ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2561(20)
วันที่ประกาศใช้นิยาม
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

นิยามของบัญชี จ (2)
รายการยาสำ�หรับผู้ป่วยที่มีความจำ�เป็นเฉพาะ ซึ่งมีการจัดกลไกกลางเป็นพิเศษเพื่อกำ�กับการเข้า
ถึงยา ภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของ 3 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งดูแลโดยกรมบัญชีกลาง
(สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) สำ�นักงานประกันสังคม และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ(10)
รายการยาสำ�หรับผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามจำ�เป็นเฉพาะ ให้เข้าถึงยาได้อย่างสมเหตุผลและคุม้ ค่า ซึง่ มีการจัด
กลไกกลางเป็นพิเศษเพือ่ กำ�กับการใช้ยา ภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของระบบประกันสุขภาพซึง่
ดูแลโดยกรมบัญชีกลาง สำ�นักงานประกันสังคม สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วย
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(13)
รายการยาสำ�หรับผู้ป่วยที่มีความจำ�เป็นเฉพาะ ให้เข้าถึงยาได้อย่างสมเหตุผล คุ้มค่าและยั่งยืน ซึ่ง
มีการจัดกลไกกลางเป็นพิเศษเพื่อกำ�กับการใช้ยา ภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของระบบประกัน
สุขภาพซึ่งดูแลโดยกรมบัญชีกลาง สำ�นักงานประกันสังคม สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางกำ�กับการใช้ยาตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา(14)
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ในปี พ.ศ. 2559 โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติมีมติให้เพิ่มสาระส�ำคัญในค�ำนิยาม คือ “ความ
ยั่งยืน” และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559(21) รายละเอียดดังตารางที่ 1
นอกจากนิยามบัญชียา จ(2) ข้างต้น คณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเห็นชอบให้มกี ารก�ำหนดเกณฑ์
การคัดเลือกยาบัญชี จ(2) เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องในกระบวนการ
คัดเลือกยาน�ำมาใช้ในการตัดสินใจคัดเลือกยาบัญชี จ(2) ซึง่
มีการพัฒนา/ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกยาบัญชี จ(2) รวม
ทัง้ สิน้ 5 ครัง้ (ดังตารางที่ 2) โดยเริม่ จากปี พ.ศ. 2550 คณะ
อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้ก�ำหนดเกณฑ์
การคัดเลือกยาบัญชี จ(2) จ�ำนวน 2 ข้อ โดยค�ำนึงถึงโรคหา
ยากและยาที่มีราคาแพง แต่มีประโยชน์ที่เหนือกว่าต้นทุน
ต่อมาปี พ.ศ. 2552 เกณฑ์การคัดเลือกยาบัญชี จ(2) ถูก
ปรับปรุงให้คำ� นึงถึงผลกระทบต่อความสามารถในการจ่าย
ของรัฐ การมีหลักฐานทางวิชาการและมีการใช้จริงในต่าง
ประเทศ และจริยธรรมทางการแพทย์เพิ่มเติมขึ้นมาจาก
เกณฑ์เดิม และในปีถัดมา (พ.ศ. 2553) คณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้ยกเลิกเกณฑ์การคัดเลือกยา
บัญชี จ(2) และเพิม่ เกณฑ์ดงั กล่าวไว้ในเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติทวั่ ไปแทน ซึง่ กรณียาใน
บัญชี จ (2) จัดอยูใ่ นเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ ข้อที่ 10 ระบุว่า “เป็นยาที่จ�ำเป็นต้องใช้
ส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย มีจ�ำนวนผู้ป่วยไม่มากและยามีค่า
ใช้จา่ ยสูงทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายของรัฐ
ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รัฐสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ โดย
จัดระบบบริหารจัดการยาที่เหมาะสม”(22)
จากนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2556(23) คณะท�ำงานก�ำกับ
ดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี จ(2) และยาในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้(24) เสนอให้ก�ำหนดเกณฑ์การ
พิจารณาคัดยาเข้าและคัดยาออกจากบัญชี จ(2) โดยระบุ
ว่า “ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นผู้
ก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกยาเข้าในบัญชี จ(2) คณะท�ำงานผู้
เชีย่ วชาญแห่งชาติดา้ นการคัดเลือกยาเสนอรายการยาตาม

เกณฑ์ที่จะให้เข้าในบัญชียา จ(2) ต่อคณะท�ำงานประสาน
ผลการพิ จ ารณายาในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ และคณะ
อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา
ตามล�ำดับ” และเกณฑ์การคัดยาออกจากบัญชี จ(2) ระบุวา่
“การปรับสถานะเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประเภท
บัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชี จ(2) รวมทั้งการตัดยาออกจากบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ” ประกอบด้วยเกณฑ์ 2 ข้อย่อย คือ 1) มี
ยาอื่นที่ดีกว่าและ/หรือคุ้มค่ากว่า ใช้แทนยาในบัญชี จ(2)
เดิม  และ 2) ราคายาลดลงมากจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าถึงยาของผู้ป่วย และช่วยลดภาระงานด้านเอกสารต่อผู้
ให้บริการ(23,24) และตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2559-2561 เกณฑ์การคัด
เลือกยาบัญชี จ(2) อ้างอิงตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติทั่วไปและนิยามบัญชี จ(2)(25)
ในแง่ของความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา คณะ
อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้เพิ่มเกณฑ์การ
ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา และก�ำหนด
ให้ใช้การประเมินด้วยอัตราส่วนต้นทุน-ประสิทธิผลส่วนเพิม่
(incremental cost-effectiveness ratio: ICER) ซึ่งใน
ขณะนัน้ ยาจะมีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์เมือ่ ค่าใช้จา่ ย
ต่อปีสุขภาวะที่เพิ่มขึ้น มีค่าน้อยกว่า 1 เท่าของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหัว หรือน้อยกว่า 100,000 บาทต่อ
ปีสุขภาวะที่เพิ่มขึ้น (quality-adjusted life year: QALY)
ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ก�ำหนดเพดาน
ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยาด้วยอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มน้อยกว่า 160,000 บาทต่อปีสุขภาวะ
ที่เพิ่มขึ้น ถือว่ามีความคุ้มค่าในบริบทประเทศไทย(26,27) ซึ่ง
มีที่มาจากการก�ำหนดให้มีเกณฑ์เป็น 1.2 เท่าของรายได้
ประชาชาติต่อหัว (gross national income per capita
หรือ GNI per capita)
ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับนิยามและ
เกณฑ์การคัดเลือกยาบัญชี จ(2)
จากการศึกษาในประเด็นนิยามบัญชี จ(2) ในกลุ่มผู้
ให้สัมภาษณ์ในระดับผู้บริหารพบว่า นิยามบัญชียา จ(2) มี
ความยืดหยุ่นในการตีความและใช้พิจารณาคัดเลือกยาเข้า
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ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงนิยามของเกณฑ์การคัดเลือกยาบัญชี จ(2) ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2561
วันที่
27 กรกฎาคม 2550(10)

30 มกราคม 2551(28)

11 มีนาคม 2552(11)

21 กันยายน 2553(22)

25 มิถุนายน 2556(23)

เกณฑ์การคัดเลือกยาบัญชี จ (2)
เกณฑ์การคัดเลือกยาบัญชี จ(2) ปี พ.ศ. 2550 มี 2 ข้อ ดังนี้
1 จ�ำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยาน้อยราย (rare case) โดยมีความจ�ำเป็นเฉพาะราย
2 เป็นยาที่มีลักษณะราคาสูงมากแต่มีประโยชน์ที่เหนือกว่าต้นทุน
(high cost with significant benefit over cost)
เพิ่มเติมเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา และก�ำหนดให้ใช้การประเมินด้วยอัตราส่วน
ต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม (ICER) ดังนี้
คุ้มค่า
เมื่อค่าใช้จ่าย/QALY <1 GDP หรือ < 100,000 บาท/QALY
อาจคุ้มค่า เมื่ อ ค่ า ใช้ จ ่ า ย/QALY มี ค ่ า ระหว่ า ง 1-3 GDP หรื อ 100,000-300,000 บาท/
QALY
ไม่คุ้มค่า
เมื่อค่าใช้จ่าย/QALY > 3 GDP หรือ > 300,000 บาท/QALY
หมายเหตุ: GDP ย่อมาจาก gross domestic product หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต่อมาใช้เป็นหน่วย
GNI (gross national income) หรือ รายได้มวลรวมประชาชาติแทน และก�ำหนดเพดานความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของยาด้วย ICER เท่ากับ 1 เท่าของ GNI หรือประมาณ 120,000 บาท/QALY เพื่อให้ใกล้เคียง
กับความเป็นจริงมากขึ้น(29)
ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกยาบัญชี จ(2) เป็นดังนี้ แทน
1
เป็ น ยาที่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยสู ง ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถในการจ่ า ยของรั ฐ หรื อ มี ผู ้ ป ่ ว ย
น้อยราย (extremely high cost with high budget impact or rare case)
2
มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนและมีการใช้จริงในต่างประเทศ
3
จริยธรรมทางการแพทย์เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยา และไม่ถูกปฏิเสธการรักษา
ยกเลิกเกณฑ์การคัดเลือกยาบัญชี จ(2) และนำ�เกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มไว้ในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติทั่วไปแทน ซึ่งกรณียาในบัญชี จ (2) จัดอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ข้อที่ 10 กล่าวว่า “เป็นยาที่จำ�เป็นต้องใช้สำ�หรับผู้ป่วยเฉพาะราย มีจำ�นวนผู้ป่วยไม่มากและยา
มีค่าใช้จ่ายสูงที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายของรัฐ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รัฐสามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายได้ โดยจัดระบบบริหารจัดการยาที่เหมาะสม”
เกณฑ์การพิจารณาคัดยาเข้า-ออกจากบัญชี จ(2)
เกณฑ์การคัดเลือกยาเข้าในบัญชี จ(2)
เกณฑ์การคัดยาออกจากบัญชี จ(2)
ยังคงใช้เกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการพัฒนา
(1) มียาอื่นที่ดีกว่า และ/หรือ คุ้มค่า* กว่า ใช้แทนยา
บัญชียาหลักแห่งชาติกำ�หนดในปี 2553
ในบัญชี จ (2) เดิม
(2) ราคายาลดลงมากจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
ยาของผู้ป่วย และช่วยลดภาระงานด้านเอกสารต่อ
ผู้ให้บริการ
เกณฑ์การคัดยาออกจากบัญชี จ (2) หมายถึง การปรับสถานะเป็นบัญชีย่อยอื่นๆ รวมทั้ง การตัดยาออก
จากบัญชียาหลักแห่งชาติ
* ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน กำ�หนดเพดานความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยาด้วย ICER < 160,000
บาท/QALY ถือว่ามีความคุ้มค่าในบริบทประเทศไทย(26,27)
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สู่บัญชียา จ(2) ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์ในระดับปฏิบัติงาน
กลับเห็นว่านิยามบัญชี จ(2) ต้องการรายละเอียดที่ชัดเจน
มากขึ้นเพื่อลดการตีความที่แตกต่างกัน เช่น นิยามบัญชี
จ(2) หมายถึง “เป็นยาที่มีราคาแพง” แต่ยังไม่มีตัวเลข
ที่ชัดเจนว่าราคาเท่าใดจึงเรียกว่าแพง หรือ “ยาที่ส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการจ่ายของผู้ป่วย” แต่ยังไม่มี
ตัวเลขระบุวา่ งบประมาณเท่าใดจึงจะส่งผลกระทบต่อความ
สามารถการจ่าย หรือ “เป็นรายการที่จ�ำเป็นเฉพาะผู้ป่วย
น้อยราย” แต่ยังขาดตัวเลขที่ชัดเจนว่าจ�ำนวนผู้ป่วยเท่าใด
จึงจะเรียกว่าน้อยราย การพิจารณาต้องอาศัยการตีความ
ของคณะฯ ต่างๆ ซึ่งอาจแตกต่างกัน
แม้ว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
ได้ก�ำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกยาบัญชี จ(2) และจาก
ประวัติศาสตร์การคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชี จ(2) นั้น ในขั้น
ตอนสุดท้ายจะมีการตัดสินใจโดยใช้หลายเกณฑ์มาตัดสิน
(multi-criteria decision making: MCDM) แต่ในการ
คัดเลือกยาล�ำดับแรกโดยคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติ
ด้านการคัดเลือกยาจะใช้คะแนน ISafE เป็นหลัก ก่อให้เกิด
ค�ำถามเรื่องความเหมาะสมที่จะใช้คะแนน ISafE กับยาทุก
ประเภทหรือไม่ เปรียบเทียบกับกลุ่มยารักษาโรคมะเร็งที่
เป็นกลุ่มยายืดชีวิตได้สั้นกับยาช่วยชีวิตที่หากผู้ป่วยได้รับ
จะมีชวี ติ รอดเป็นปกติ การใช้เกณฑ์เดียวกันในยาทัง้ 2 กลุม่
ถูกมองว่าไม่เหมาะสม เพราะจะท�ำให้ยากลุ่มโรคที่ยืดชีวิต
ได้ในระยะสั้นๆ ไม่ถูกบรรจุเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น
เดียวกับเกณฑ์ความคุ้มค่าที่ 160,000 บาท/ปีสุขภาวะ ที่
ถูกตั้งค�ำถามจากแพทย์ผู้สั่งใช้ยา เภสัชกร และผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมยาว่า มีความเหมาะสมที่จะใช้กับยาทุก
ประเภทหรือไม่

acetate และ 5) human immunoglobulin  หลังจาก
นัน้ ได้มปี ระกาศคณะกรรมการแห่งชาติดา้ นยา เรือ่ ง บัญชี
ยาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551(30) เพิ่มรายการ
ยาบัญชี จ(2) จ�ำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1) docetaxel
2) imatinib mesylate และปรับรายการยาจากบัญชี ง
เป็น บัญชี จ(2) จ�ำนวน 1 รายการ ได้แก่ letrozole และต่อ
มาได้มีประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา เรื่อง บัญชี
ยาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551(31) เพิ่มรายการยา
บัญชี จ(2) จ�ำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1) verteporfin และ
2) liposomal amphotericin B ท�ำให้มีรายการยาบัญชี
จ(2) ในปี พ.ศ. 2551 รวมเป็น 10 รายการ ซึ่งหลังจากปี
พ.ศ. 2551 มีการเปลีย่ นแปลงรายการยาในบัญชี จ(2) ดังนี้
1) ในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มรายการยาในบัญชี จ(2)
จ�ำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1) peginterferon alfa-2a  2)
peginterferon alfa-2b และ 3) ribavirin(32)
2) ในปี พ.ศ. 2556 เพิม่ รายการยาบัญชี จ(2) จ�ำนวน
6 รายการ ได้แก่ 1) linezolid 2) voriconazole 3) thyrotropin alfa 4) bevacizumab 5) imiglucerase 6)
darunavir ethanolate และปรับรายการยาจากบัญชี ง
เป็น บัญชี จ(2) จ�ำนวน 1 รายการ ได้แก่ 1) antithymocyte immunoglobulin, rabbit (ATG) นอกจากนี้มียาที่
คัดออกจากรายการยาบัญชี จ(2) จ�ำนวน 1 รายการ ได้แก่
verteporfin(19)
3) ในปี พ.ศ. 2558 เพิม่ รายการยาบัญชี จ(2) จ�ำนวน
3 รายการ ได้แก่ 1) nilotinib hydrochloride 2) dasatinib 3) trastuzumab และปรับรายการยาจากบัญชี จ(1)
เป็น บัญชี จ(2) จ�ำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1) factor VIII
concentrate, dried 2) factor IX concentrate, dried
3) factor IX complex (coagulation factors II, VII, IX,
X)(33)
4) ในปี พ.ศ. 2561 เพิม่ รายการยาบัญชี จ(2) จ�ำนวน
7 รายการ ได้แก่ 1) sofosbuvir 2) ยาเม็ดสูตรผสม sofosbuvir และ ledipasvir 3) rituximab 4) deferasirox
5) micafungin sodium 6) triptorelin pamoate และ

4. ผลการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชี จ(2)

ยาบัญชี จ(2) ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ
ด้านยา เรือ่ ง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (1) ประกอบ
ด้วยยา 5 รายการ ได้แก่ 1) botulinum toxin type A  
2) epoetin alfa  3) epoetin beta  4) leuprorelin
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7) raltegravir(34)
โดยสรุปในปี พ.ศ. 2561 (19 กันยายน) มีรายการ
ยาในบัญชี จ(2) ทั้งหมด 32 รายการ 40 ข้อบ่งใช้ ตาม
ประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และระหว่างปี
พ.ศ. 2551–2561 มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อบ่ง
ใช้ของยาบัญชี จ(2) จ�ำนวน 9 รายการ และเปลี่ยนแปลง
แนวทางก�ำกับการใช้ยาของยาบัญชี จ(2) จ�ำนวน 6 รายการ

ผิดชอบในการดังกล่าว ด้านเกณฑ์การคัดเลือกยาบัญชี จ
(2) ที่ปัจจุบันถูกมองว่าไม่เหมาะสมที่ใช้เกณฑ์ที่เหมือน
กันกับยาทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการใช้คะแนน ISafE ท�ำให้
การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะให้จัดท�ำเกณฑ์การคัดเลือกยา
จ�ำเพาะตามกลุ่มยา อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยเห็นว่าควร
ต้องมีการศึกษาถึงความจ�ำเป็นในการจัดท�ำเกณฑ์การคัด
เลือกยาจ�ำเพาะตามกลุ่มยา รวมถึงศึกษาตัวอย่างจากต่าง
ประเทศว่าเคยมีการจัดท�ำเกณฑ์การคัดเลือกยาจ�ำเพาะ
ตามกลุ่มยามาก่อนหรือไม่ เพื่อใช้เป็นบทเรียนประกอบ
การพิจารณาในบริบทของประเทศไทย โดยอาจพิจารณา
กลุ่มยาเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) ยาที่ใช้ระยะสั้น/ยาว 2) ยา
ที่มี/ไม่มียาอื่นในการรักษา 3) ยาที่ใช้กับโรคที่คุกคาม/ไม่
คุกคามต่อชีวิต 4) ยาชีววัตถุ/ยาเคมี 5) ยาที่ใช้รักษาโรคที่
พบได้นอ้ ย/โรคทัว่ ไป และเกณฑ์ทมี่ ผี เู้ กีย่ วข้องเสนอว่าควร
ทบทวนเพื่อแก้ไขมากเป็นล�ำดับแรกคือ เกณฑ์ความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน
หากเปรียบเทียบความถี่ของการเปิดรับแบบเสนอยาเพื่อ
พิจารณาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยกับ
บั ญ ชี ย ามาตรฐานของประเทศสิ ง คโปร์ และบั ญ ชี ย าที่
เรียกว่า Ministry of Health Medicines Formulary
(MOHMF) ของประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
จะเห็นได้วา่ ประเทศสิงคโปร์มกี ารเปิดรับแบบเสนอยาเพือ่
ทบทวนบัญชียามาตรฐานและรายการยาจ�ำเป็นที่ต้องการ
ให้ภาครัฐสนับสนุนผ่านกองทุนช่วยเหลือด้านยาเป็นประจ�ำ
ทุกปีในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม (ระยะเวลา 90
วัน) ในขณะที่ประเทศมาเลเซียเปิดรับแบบเสนอยาจาก
บริษัทยาเข้าสู่บัญชี MOHMF เป็นประจ�ำตลอดทั้งปี โดย
จัดการประชุมเพื่อพิจารณารายการยาอย่างน้อยปีละ 3
ครั้งในช่วงเดือนมีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน(35) ซึ่ง
หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะพบว่าความถีใ่ นการเปิด
รับแบบเสนอยาน้อยกว่าทัง้ 2 ประเทศ ท�ำให้โอกาสในการ
เสนอยาใหม่เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติมนี อ้ ยกว่า(36) ในขณะ
ที่ WHO มีการปรับปรุงรายการยาจ�ำเป็น (WHO Model

วิจารณ์และข้อยุติ
ตั้งแต่เริ่มมีบัญชียา จ(2) เมื่อ พ.ศ. 2551 จนถึง
พ.ศ. 2561 หน่วยงานที่รับผิดชอบคัดเลือกยาบัญชี จ(2)
กระบวนการ นิยาม และเกณฑ์ทใี่ ช้คดั เลือกยาเปลีย่ นแปลง
ไปตามรอบการบริหารของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชี
ยาหลักแห่งชาติเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เห็นได้ชัด
ว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เริ่มมีการให้ความส�ำคัญกับเรื่องความ
สามารถในการจ่ายค่ายาของระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ เพราะหากมีการประกาศรายการยาในบัญชียา
หลักแห่งชาตินั้น หมายถึงคนไทยทุกสิทธิการรักษาจะ
ต้องเข้าถึงยา ดังนั้น จึงเริ่มมีการประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของยา และการประเมินผลกระทบด้านงบ
ประมาณในบริบทประเทศไทย รวมถึงมีการต่อรองราคายา
ระดับประเทศเพื่อประโยชน์ของทั้ง 3 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ และใน พ.ศ. 2559-2561 ได้เพิม่ ขัน้ ตอนการมีสว่ น
ร่วมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเพือ่ พิจารณาเรือ่ งความ
สามารถในการจ่ายค่ายาและบริการที่เกี่ยวข้อง และความ
พร้อมในการด�ำเนินการจัดซื้อจัดหายา เพื่อให้มียาไว้ใช้
บริการผู้ป่วย ตามข้อบังคับของกฎหมายที่ก�ำหนดให้มียา
พร้อมให้บริการภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
นิยามที่ใช้ในการจัดประเภทบัญชียา จ(2) มีความ
จ�ำเป็นต้องปรับปรุงให้ชัดเจนเพื่อลดการตีความที่แตก
ต่างกันให้มากที่สุด ในอนาคตจึงควรมีการศึกษาและจัด
ท�ำเกณฑ์การจัดประเภทเข้าบัญชี จ(2) ตามนิยามที่ใช้ใน
ปัจจุบันโดยคณะผู้วิจัยเสนอให้คณะท�ำงานก�ำกับดูแลการ
สั่งใช้ยาบัญชี จ(2) และยาที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้เป็นผู้รับ
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List of Essential Medicines) ทุก 2 ปี(37)
แม้วา่ จะมีหลายปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับระยะเวลาในการ
พิจารณาคัดเลือกยาเข้าบัญชี จ(2) แต่จากผลการศึกษา
พบว่า หากมีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานภายใน จะ
สามารถลดระยะเวลาในการพิจารณายาบัญชี จ(2) ให้สั้น
ลงได้ ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถด�ำเนินการได้
ทันที เมือ่ เทียบกับการจัดตัง้ สถาบันเพือ่ พัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลานานในการเตรียมข้อมูลเพือ่ ขอ
จัดตัง้ หน่วยงานใหม่ อีกทัง้ ยังขึน้ อยูก่ บั นโยบายของรัฐบาล
อีกด้วย เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาค�ำขอ จาก
การประเมินผลการท�ำงานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ซึง่ ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบรวบรวมข้อมูล
การจัดตัง้ สถาบันใหม่ในรูปแบบองค์การมหาชนให้แก่คณะ
รัฐมนตรี พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบันมีการจัด
ตั้งองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
ทั้งสิ้น 36 แห่ง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทย
ไม่มีการจัดตั้งองค์การมหาชนอีก เนื่องจากส่วนราชการ
บางแห่งมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการขอจัดตั้ง
องค์การมหาชน และมีข้อมูลไม่เพียงพอส�ำหรับให้คณะ
รัฐมนตรีพิจารณา(38) ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
ให้ปรับปรุงกระบวนการของ 3 คณะท�ำงานฯ เพื่อช่วยลด
ระยะเวลาคัดเลือกยา ได้แก่ คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่ง
ชาติด้านการคัดเลือกยา คณะท�ำงานด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข และคณะท�ำงานก�ำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี
จ(2) และยาที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ควรมีระบบ
การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานทั้งจากหน่วย
ภายในและภายนอก การประเมินผลการด�ำเนินงานภายใน
ควรด�ำเนินการในแต่ละคณะท�ำงานฯ เช่น คณะท�ำงานด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เพือ่ ทบทวนขัน้ ตอนการประเมิน
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยาและผลกระทบด้าน
งบประมาณที่พบว่าล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ส่งผล
ให้การคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติลา่ ช้า ในแง่ของ

การประเมินผลการด�ำเนินงานจากหน่วยงานภายนอก อาจ
พิจารณาท�ำการศึกษาเพื่อประเมินนโยบายบัญชียา จ(2)
ของบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือท�ำการส�ำรวจความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งมีการประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานและอภิปราย
ปัญหา อุปสรรคและปัจจัยส่งเสริมการท�ำงานต่างๆ ใน
กระบวนการพั ฒ นาบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ เ พื่ อ ก� ำ หนด
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต ดังที่คณะอนุกรรมการพัฒนา
บัญชียาหลักแห่งชาติได้เคยท�ำมาในรอบการพิจารณาคัด
เลือกยา ปี พ.ศ. 2559-2561(39)
การศึกษานี้ค้นพบว่า จ�ำนวนและศักยภาพของผู้
ปฏิบตั งิ านเป็นปัจจัยสนับสนุนการคัดเลือกยาเข้าสูบ่ ญ
ั ชียา
หลักแห่งชาติ โดยที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ประจ�ำของ อย. ท�ำ
หน้าที่เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแห่งชาติ และคณะท�ำงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ เป็น
จ�ำนวนน้อย (1-2 คน) จากรอบการพิจารณาปี พ.ศ. 25502552 จนถึงปัจจุบนั ในขณะทีค่ ณะท�ำงานมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้
(เช่น คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา
เพิ่มขึ้นจาก 16 เป็น 21 คณะท�ำงาน) ดังนั้นการพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากรที่มีศักยภาพเพิ่ม
และใช้ในการด�ำเนินการต่างๆ ทีเ่ สริมสร้างประสิทธิภาพใน
การท�ำงานดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ในผลการศึกษาจึงเป็นประเด็นที่
ส�ำคัญ
แม้ ว ่ า การคั ด เลื อ กยาเข้ า สู ่ บั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ
จะถูกวิจารณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีความล่าช้า ไม่ทันต่อ
สถานการณ์โลกทีม่ กี ารใช้ยาใหม่ๆ ในการรักษาโรค ซึง่ อาจ
ท�ำให้คนไทยขาดโอกาสในการเข้าถึงยาเหล่านัน้ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับ WHO Essential Medicines List (EML) ฉบับที่
21 ประกาศใช้เมือ่ ปี พ.ศ. 2561(37) เฉพาะรายการยาจ�ำเป็น
ในการรักษาเฉพาะ (complementary list) หรือ บัญชียา
หลักเสริม3  กับรายการยาตามประกาศบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ บัญชี จ(2) พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยมีรายการ
ยาในบัญชี จ(2) ทั้งตามค�ำแนะน�ำและไม่เป็นไปตามค�ำ
แนะน�ำของ WHO  รายการยาที่ WHO ไม่ได้แนะน�ำแต่มใี น
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บัญชี จ(2) ได้แก่ botulinum toxin type A, letrozole,
anti-thymocyte globulin (ATG), thyrotropin alfa และ
imiglucerase ในขณะทีร่ ายการยาที่ WHO แนะน�ำและอยู่
ในบัญชี จ(2) ของประเทศไทยบางรายการไม่ครอบคลุมข้อ
บ่งใช้ที่ WHO แนะน�ำ  เช่น trastuzumab ไม่ครอบคลุม
มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม [บัญชียา จ(2) ครอบคลุมเฉพาะ
มะเร็งเต้านมระยะเริม่ ต้น] leuprorelin ไม่ครอบคลุมมะเร็ง
เต้านมระยะเริ่มต้น [บัญชียา ง ครอบคลุมมะเร็งต่อมลูก
หมากระยะแพร่กระจาย และ บัญชี จ(2) ใช้ได้เฉพาะใน
ภาวะ central precocious puberty] บางรายการยา
ของบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยครอบคลุมการ
รักษามากกว่า WHO แนะน�ำ เช่น docetaxel ในบัญชียา
หลักแห่งชาติครอบคลุมมะเร็งปอดชนิด non-small cell
ระยะลุกลามด้วย เมื่อพิจารณาเฉพาะยาบัญชี จ(2) เห็น
ได้ว่าบางรายการยาไม่เป็นไปตามค�ำแนะน�ำของบัญชียา
หลักเสริมของ WHO ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้งสองบัญชียามี
ปรัชญา หลักการและวัตถุประสงค์ของบัญชีที่แตกต่างกัน
อีกทัง้ ในอดีตประเทศไทยมีการคัดเลือกยาเพียงตัวเดียวใน
กลุ่มเดียวกัน (choose one drug for one category) ดัง
นัน้ หากพบว่ากลุม่ ยาดังกล่าวมีรายการยาทีพ่ จิ ารณาเข้าใน
บัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว อาจจะไม่ถูกพิจารณาซ�้ำอีกครั้ง
เช่น leuprorelin ทีไ่ ม่ครอบคลุมมะเร็งเต้านมระยะเริม่ ต้น
เพราะมียา trastuzumab อยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว
การเปลี่ยนแปลงรายการยาและข้อบ่งใช้ของยาบัญชี จ(2)
ตลอดระยะเวลา 10 ปี เป็นไปตามรอบการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ กล่าวคือ
ทุกๆ 3 ปีจะมีการประกาศรายการยาและข้อบ่งใช้ใหม่ใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้อบ่ง
ใช้ของยาเดิมที่มีในบัญชียาหลักแห่งชาติอยู่แล้ว (ยกเว้น
ปี พ.ศ. 2561 มีการประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ 2 ครั้ง)

และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามียาที่ถูกคัดออกจากบัญชี จ(2)
เพียง 1 รายการ เนื่องจากยาใหม่ที่สามารถใช้ทดแทนได้
ถูกเพิ่มเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติแทน เปรียบเทียบกับการ
ปรับปรุง WHO Model List of Essential Medicines
ซึ่งมีการปรับปรุงรายการยาทุก 2 ปี มีการคัดเลือกยาเข้า
และออกจาก EML รวมทั้งเพิ่มและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การใช้ยาและข้อบ่งใช้
ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะต่อการคัดเลือกยา
จ�ำเป็นที่มีราคาแพงเข้าสู่ยาบัญชี จ(2) ของบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ดังนี้
1) ควรมีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติโดยหน่วยงานภายในและหน่วย
งานภายนอก และควรมีการวิเคราะห์เชิงลึกในขัน้ ตอนทีพ่ บ
ว่ามีปัญหา
2) ควรมีการทบทวนเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกยา
เข้า-ออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ
ที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกยา เช่น เกณฑ์ความคุ้ม
ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เกณฑ์การคัดเลือกยาจ�ำเพาะตาม
กลุ่มยา
3) ควรมีการศึกษาและปรับปรุงเกณฑ์การคัดยาเข้า
และออกจากบัญชี จ(2) ตามนิยามของบัญชียา จ(2) ที่ใช้
ในปัจจุบันให้ชัดเจนเพื่อลดการตีความที่แตกต่างกัน
4) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคัดเลือก
ยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสมมากขึ้น ดังนี้
• จัดล�ำดับความส�ำคัญของยาบัญชี จ(2) ขึ้นมา
พิจารณาก่อนโดยไม่ตอ้ งรอผลการทบทวนครบทุกรายการ
ยาในขั้นตอนการท�ำงานของคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่ง

3

The complementary list presents essential medicines for priority diseases, for which specialized diagnostic or monitoring facilities,
and/or specialist medical care, and/or specialist training are needed. In case of doubt medicines may also be listed as complementary
on the basis of consistent higher costs or less attractive cost-effectiveness in a variety of settings.
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ชาติด้านการคัดเลือกยา
• ทบทวนปัญหาและอุปสรรคของการประเมิน
ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ทลี่ า่ ช้ากว่าก�ำหนด (6 เดือน)
ในขั้นตอนการท�ำงานของคณะท�ำงานด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข
• ก�ำหนดให้มีฝ่ายเลขานุการ และตัวแทนคณะ
ท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาเข้าร่วมจัด
ท�ำแนวทางก�ำกับการใช้ยาในขั้นตอนการท�ำงานของคณะ
ท�ำงานก�ำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี จ(2) และยาที่มีเงื่อนไข
การสั่งใช้
5) พัฒนาโครงสร้างและพันธกิจของส�ำนักยา อย.
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ เพื่ อ
ประโยชน์ ใ นการสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น การต่ า งๆ ที่ มี
ประโยชน์ต่อการคัดเลือกยา เช่น เพิ่มก�ำลังคน พัฒนา
ศักยภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การสือ่ สารทัง้ ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน พัฒนาระบบติดตามตลอดทั้ง
กระบวนการท�ำงาน โดยให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเป็น
แหล่งทุนหลัก
กิตติกรรมประกาศ
โครงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะผู้วิจัยขอ
ขอบคุณผู้บริหารและผู้ก�ำหนดนโยบายจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยบริการ ที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้
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