
เงื่อนไขการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการพิเศษของ 
สปสช.ที่ผ่านมา ตามค าส่ัง คสช.ที่ ๔๑/๒๕๖๐  (คร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๐ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
  
ความเป็นมา 

 ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติ ให้ สปสช. ยุติการจัดซื้อจัดหายา ปี 2561 
และเห็นชอบให้มี “เครือข่ายหน่วยบริการ” ตามมาตรา 44 วรรคสอง เพื่อจัดหายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นตามโครงการพิเศษ ซึ่ง สปสช.จะประกาศขึ้นทะเบียน “เครือข่ายหน่วยบริการ
โรงพยาบาลราชวิถี” ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลราชวิถี เป็นหน่วยแกนกลางหรือแม่ข่าย และหน่วยบริการอื่น
ท้ังหมดทุกประเภท เป็นเครือข่ายหน่วยบริการส าหรับจัดหายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง 

ต่อมาในวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ คสช. ได้มีค าสั่ง ท่ี 41/2560 เรื่องการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ 
อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการพิเศษของ สปสช. และในวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องการบริหารจัดการยาฯ ปี 2561 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ จากนั้น สตง. 
ได้ให้ความเห็นประกอบข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่ีผ่านมา 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
๑. รับทราบความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องนี้ 
๒. ให้แจ้งความเห็นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ และองค์การเภสัชกรรม รับทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
๓. ให้แจ้งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 41/2560 เรื่อง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะ

เทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สั่ง ณ วันท่ี 
13 กันยายน 2560 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

 

ประเด็นข้อทักท้วงของ สตง. ล่าสุด   
ตามหนังสือท่ี ตผ 0038/810 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕60 เรื่องการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ 

อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการพิเศษของ สปสช. ปี 2561 
“ ส าหรับการด าเนินการในเรื่องการตรวจรับยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ นั้น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้

ตรวจสอบการตรวจรับน้ ายาล้างไต ท้ังในขั้นตอนท่ีองค์การเภสัชกรรมตรวจรับน้ ายาล้างไตจากบริษัทผู้ขายใน
ฐานะผู้จัดหาและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจรับน้ ายาจากองค์การเภสัชกรรมในฐานะผู้จัดซื้อ โดย
พบว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของท้ังสองหน่วยงานมิได้ด าเนินการตรวจรับตามระเบียบพัสดุทุกครั้งท่ีมีการส่ง
น้ ายาล้างไต แต่จะใช้เพียงการกระทบยอดการเบิกน้ ายาจากหน่วยบริการกับปริมาณน้ ายาท่ีจัดส่งให้ผู้ปววย แล้ว
น าไปเปรียบเทียบกับปริมาณน้ ายาตามใบส่งของของบริษัทผู้ขาย โดยไม่ได้ตรวจรับตามจ านวนและคุณลักษณะ
ของน้ ายาท่ีก าหนดไว้ในสัญญา ณ วันส่งมอบ (ปีงบประมาณ 2559 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดซื้อ
น้ ายาล้างไต จ านวน 27.50 ล้านถุง เป็นเงิน 3,476.53 ล้านบาท) ” 

“ อนึ่ง ในการประชุมเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การ
เภสัชกรรม รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะด าเนินการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ 



อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากองค์การเภสัชกรรมให้เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณสุขแก่
ประชาชนในปีงบประมาณ 2560 ในช่วงระยะเวลาท่ีเหลืออีก 2 เดือน ภายในวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท โดย
ให้เหตุผลว่า ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินการท่ีจะใช้ในการจัดซื้อปีงบประมาณ 2561 ได้ทัน แม้จะใช้วิธีพิเศษในการจัดซื้อก็ตาม ” 

สาระส าคัญค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เร่ืองการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ 
อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ข้อ 1 ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมายให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ด าเนินการจัดหายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการ และเพื่อ
เป็นหลักประกันว่าหน่วยบริการจะมียา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นและเพียงพอไว้
ให้บริการประชาชน 

การจัดหาตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการโดยใช้วิธีการซื้อ การซื้อเชื่อ หรือการยืม เฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นตาม
โครงการพิเศษจากองค์การเภสัชกรรม ตามที่ได้เคยด าเนินการมาแล้ว จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ข้อ 2 ให้องค์การเภสัชกรรมท่ีขายหรือให้ยืมยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตาม
ข้อ 1 มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามสัญญาหรือข้อตกลงหรือหนังสือยืมท่ี
จัดท าไว้กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ข้อ 3 ให้การจัดหาโดยการซื้อ การซื้อเชื่อ การยืม การตรวจรับ การควบคุม และการจ าหน่ายยา 
เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉพาะท่ีจ าเป็นตามโครงการพิเศษ ท่ีคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือองค์กรอื่นท่ีได้รับมอบหมายจาก
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ด าเนินการไปก่อนวันท่ีค าสั่งนี้ใช้บังคับ รวมท้ังการจ่ายเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ตามเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วโดยเปิดเผยและสุจริตถือเป็นการปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามค าสั่งนี้ด้วย 
ประเด็นอื่นๆ 
- เรื่องการท าลายยา 

- ยังไม่เคยมีข้อทักท้วงจาก สตง. 
- คณะกรรมการมีมติ เมื่อการประชุมวันท่ี 2 ตุลาคม ๒๕60  เห็นชอบในหลักการให้มีการ

ด าเนินการจ าหน่าย/ท าลายยาหมดอายุ ในกลุ่มยาก าพร้าหรือยาบางรายการท่ีมีอัตราผู้ปววยน้อย
แต่มีความจ าเป็นต้องส ารองท่ีคลังองค์การเภสัชกรรมหรือโรงพยาบาลท่ีส ารอง โดยจัดท า
รายละเอียดเสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อทราบต่อไป 

- การโอนสินค้าคงคลังให้โรงพยาบาลราชวิถี 
- การยืมยา และการซื้อเชื่อ  



   จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพจิารณาเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ยกร่างเงื่อนไขที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด ตามค าสั่ง คสชท่ี 41/2560 ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตามที่
เสนอ รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข ๔.๑  
 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ยกร่างเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ก าหนด ตามค าสั่ง คสช. ท่ี 41/2560 ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีเสนอ และรับรองมติในท่ีประชุมเพื่อให้
ด าเนินการได้ทันที 

 


