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บทนา: โรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยได้มีการจัดซื้ อยาจากหลายช่องทาง ซึ่ งพบว่าความแตกต่างของราคา
และคุ ณภาพยาชื่ อสามัญเดี ยวกันระหว่างโรงพยาบาล ตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ขมี นโยบายให้ มีการจัดซื้ อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มีการใช้สูงร่ วมกัน ซึ่ งได้มีการดาเนิ นการอย่างแพร่ หลายทั้งในระดับจังหวัด และระดับเขต ทั้งนี้ วิธีการ
ดาเนิ นการ ผลการจัดซื้ อยาร่ วม และปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ ถูกนาเสนออย่างจากัด วัตถุประสงค์: อธิ บายวิธีการ
จัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต วิเคราะห์ผลการจัดซื้ อยาร่ วม และระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการจัดซื้ อยาร่ วมระดับ
เขต วิธีดาเนินการวิจยั : 1) สัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต จานวน 19 ราย 2) ทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อยา 3) วิเคราะห์ผลการจัดซื้ อยาร่ วม ปี งบประมาณ 2556-2559 ผลการวิจยั : 1) เขตสุ ขภาพที่ศึกษา
ดาเนิ นการจัดซื้ อยาร่ วม 2 รู ปแบบ คื อ การประกวดราคา และการต่อรองราคา (สื บราคา) ซึ่ งแนวทางหลักที่ มีการ
ดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2559 คือการประกวดราคา โดยมีข้ นั ตอนหลัก ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการและ
การวางแผนการดาเนินงาน, การคัดเลือกรายการยาและการกาหนดปริ มาณ, การกาหนดวงเงินในการจัดซื้ อยา และราคา
ตั้ง, การกาหนดเงื่ อนไขและคุ ณลักษณะเฉพาะ และการกาหนดเกณฑ์คดั เลื อกผูช้ นะการเสนอราคา, กระบวนการ
ประกวดราคา, การบริ หารสัญญา และการกากับติดตาม 2) ผลการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต พบว่า ในปี งบประมาณ 25562559 เขตสุ ขภาพที่ศึกษามีการจัดซื้ อยาร่ วมคิดเป็ นร้อยละ 18.33, 33.06, 35.43, และ 41.81 ของมูลค่ายาที่จดั ซื้ อทั้งหมด
ตามลาดับ ซึ่ งบรรลุตามตัวชี้วดั ของกระทรวงสาธารณสุ ข มูลค่ายาที่ประหยัดได้คิดเป็ นร้อยละ 17.03, 30.25, 24.56 และ
40.10 ตามลาดับ การจัดซื้ อยาตามกลุ่มการออกฤทธิ์ พบว่า กลุ่มยาที่มีการจัดซื้ อร่ วมมากที่สุดในปี 2556-2559 คือ ยาก
ลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วกับ เลื อ ดและอวัย วะสร้ า งเลื อ ด ยาต้า นการติ ด เชื้ อ ส าหรั บ ทั่ว ร่ า งกาย และยาเกี่ ย วกับ ระบบประสาท 3)
ผลกระทบในการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขตมี 6 ประเด็น ได้แก่ การส่ งต่อผูป้ ่ วยระหว่างหน่วยบริ การ คุณภาพการให้บริ การ
แก่ ผูป้ ่ วย ภาระงาน ความโปร่ ง ใส การให้บ ริ ก ารของผูค้ ้า และการเติ บ โตของอุ ต สาหกรรม 4) ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็ จของการจัดซื้ อยาร่ วม ได้แก่ การมี ผูร้ ั บผิดชอบหลัก และคณะทางานที่ มีประสบการณ์ , การยอมรั บจาก
เครื อข่ายการดาเนิ นงานแต่ละระดับ และระบบสารสนเทศ ซึ่ งงานวิจยั นี้ ได้เปรี ยบเทียบการดาเนิ นการในปั จจุบนั กับ
แนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดซื้ อยาขององค์การอนามัยโลก พบว่า ประเด็นการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใส และ
ประเด็นการเงินและการแข่งขันทางการตลาด มีการดาเนิ นงานส่ วนใหญ่สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดี ส่ วนการคัดเลือก
รายการยาและกาหนดปริ มาณที่จะซื้ อ และการเลือกผูค้ า้ และการประกันคุณภาพยา พบการดาเนิ นงานบางประเด็นไม่
เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่ดี โดยมีขอ้ เสนอหลักในการพัฒนา คือ วิธีการคัดเลือกผูค้ า้ สาหรับกลุ่มยาที่มีผจู ้ าหน่ายรายเดียว
ควรใช้วิ ธี ป ระกวดราคาตามกลุ่ ม การรั ก ษา หรื อ มี ก ารพิ จ ารณาต้น ทุ น -ประสิ ท ธิ ผ ลของยา โดยใช้ value-based
purchasing, ยาที่มีผจู ้ าหน่ายน้อยราย ควรมีการจัดซื้ อยาร่ วมโดยการทาสัญญากับผูค้ า้ มากกว่า 1 ราย, รายการยาที่มียาชื่อ
สามัญแข่งขันในตลาดหลายราย ควรให้โรงพยาบาลการจัดซื้ อเอง ซึ่ งควบคุมด้วยราคากลาง
* นักศึกษา หลักสู ตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
** อาจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สังคมและการบริ หาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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ABSTRACT
Introduction: Government hospitals procure medications from many sources. There are differences of cost and
quality of medicine between hospitals. Ministry of public health established a pooled procurement policy for high cost drugs
for decades. Since then, it has been widely implemented in provincial level and regional level. However, the procedure of the
regional pooled procurement is not elucidated. There are few studies about its performances, and key success factors are not
still clearly identified.
The objectives of this study are to explain the process of regional pooled procurement of medicine, to analyze results
of purchasing approaches, and identify critical success factors. Methods: semi-structured interview with regional pooled
procurement professionals, document review, and descriptive analyses. Results: The study revealed two purchasing
approaches: competitive bidding and coordinated informed buying. Purchasing pools between fiscal years 2013 to 2016
valued 18.33%, 33.06%, 35.43%, and 41.82% of total cost of drug purchasing, which are achieved key performance indicators
of the Ministry of Public Health, while cost savings were 19.83%, 32.12%, 25.68%, and 40.81% respectively. The trend of
budgets and purchasing value is unclear, due to purchasing lists. However, percentage of drug donations, premiums, and
compensations continue to decline. The purchasing of drugs grouping by their mechanism of actions suggest that acting blood
and blood forming organs, as well as anti-infectives for systemic use are the highest budget. There are six major effects from
regional pooled purchasing: referring patients to other hospitals, responsibility, industrial growth, assurance of drug quality,
transparency, patient health services quality, and quality of seller services. Furthermore, there are several factors of key success
of regional pooled purchasing including having executive support, having a person in charge and skilled team, accepting
cooperative inter-organizational relationships, and having information systems. Since this study had compared the current
process with WHO good procurement Practice (1999), the ways to improve purchasing process in this health services region
including using value based-based purchasing or therapeutic class tendering for monopolistic drugs, contracting with two or
more suppliers for oligopolistic drugs, and purchasing individually for generic competitive drugs.
คาสาคัญ: การจัดซื้ อยา การจัดซื้ อยาร่ วม ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
Keywords: Drug purchasing, Pooled purchasing, Key success factors
บทนา
การจัดซื้ อยา เป็ นหนึ่งในกระบวนการบริ หารเวชภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยบริ การมียาที่ถูกต้องใช้ ใน
ปริ มาณที่เหมาะสม ทันเวลา ราคาสมเหตุสมผล และได้มาตรฐาน (Ombaka, 2009) โรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยได้มี
การจัดซื้ อยาจากหลายช่องทาง ซึ่ งการจัดซื้ อจากบริ ษทั ยาเอกชน ยังพบความผันแปรในด้านของราคา และคุณภาพ
จากประเด็นหลักเรื่ องค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่ายาเป็ นหนึ่ งในองค์ประกอบหลัก การจัดซื้ อยา
ร่ วมจึงเป็ นหนึ่งในกระบวนการที่หน่วยงานด้านสุ ขภาพทั้งในและต่างประเทศดาเนิ นการมาอย่างยาวนาน โดยมีลกั ษณะ
การดาเนิ นงานที่ แ ตกต่ างกันออกไปตามระดับความร่ วมมื อของหน่ วยงาน ซึ่ ง American Society of Health System
Pharmacists (ASHP, 2008) ได้ระบุประโยชน์ของการจัดซื้ อยาร่ วมด้านราคา เช่น มีความประหยัดจากขนาด, ต้นทุนด้าน
ยาลดลง, การเข้าถึงยาเพิ่มขึ้น, มีการประกันราคาให้แก่ผซู ้ ้ื อในระยะเวลาที่ทาสัญญา, มีการทาสัญญาร่ วมกัน ซึ่ งช่วยลด
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ต้นทุนในการบริ หารจัดการ และประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคา เช่น ลดภาระงานจากการที่มีหน่วยจัดซื้ อหลายหน่วย,
มีการประกันคุณภาพยา, มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพยา มาตรฐานในการรักษา และการให้บริ การของผูค้ า้ , ช่วย
ในการค้นหาทางเลือกในกรณี ที่ประสบปัญหายาขาด เป็ นต้น
สาหรั บประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุ ขได้มีมาตรการปฏิ รูประบบบริ หารเวชภัณฑ์ ในแผนแม่บทการ
พัฒนาสุ ขภาพที่ดีดว้ ยต้นทุนต่า (good health at low cost) ปี 2542 โดยได้ระบุให้การจัดซื้ อยาร่ วมเป็ นหนึ่ งในมาตรการ
การดาเนิ นงานเพื่อลดต้นทุนด้านยา ซึ่ งการจัดซื้ อยาร่ วมระดับจังหวัดได้มีการดาเนิ นงานมาก่อนหน้านั้นแล้ว (กิ ตติ,
2555) ในปี 2546 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เรื่ อง การพัฒนาประสิ ทธิภาพระบบบริ หารเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุ ข โดย
ได้มีนโยบายให้มีการจัดซื้ อยาร่ วมในระดับเขตสุ ขภาพ ซึ่ งได้ทดลองดาเนิ นการใน 5 เขตสุ ขภาพ จากนั้น ในปี 2550 ได้
มีการขยายการดาเนินงานให้ครอบคลุมทุกเขตสุ ขภาพ
ในปี 2557 กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีการกาหนดให้สัดส่ วนมูลค่าการจัดซื้ อยาร่ วม เป็ นตัวชี้วดั ของกระทรวง
สาธารณสุ ขเป็ นปี แรก โดยกาหนดเป้ าหมายให้มีการจัดซื้ อยาร่ วม ร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้ อยาทั้งหมด โดยการ
ดาเนินงานของแต่ละเขตสุ ขภาพมีรูปแบบแตกต่างกัน ในการศึกษาที่ผา่ นมาส่ วนใหญ่เป็ นการนาเสนอผลการดาเนินงาน
ในแง่งบประมาณ ซึ่ งในปั จจุ บนั ยังไม่พบการศึ กษาที่ นาเสนอรายละเอี ยดของวิธีการดาเนิ นงานในการจัดซื้ อยาร่ วม
ระดับเขต ดังนั้นในการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั ได้อธิ บายวิธีการดาเนิ นการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต นาเสนอผลการจัดซื้ อยาร่ วม
และระบุปัจจัยแห่ งความสาเร็ จของการจัดหายาร่ วมระดับเขต โดยเขตสุ ขภาพที่ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษานี้ มีสัดส่ วนการจัดซื้ อ
ยาร่ ว ม ในปี 2558 และ 2559 สู ง ที่ สุ ด ในประเทศ และเป็ นเขตสุ ข ภาพแรกที่ ไ ด้มี ก ารน าเกณฑ์ ก ารประเมิ น ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพต่อราคา (Price/Performance) มาใช้ในการคัดเลือกผูค้ า้ ในการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต
วัตถุประสงค์ การวิจัย
อธิ บายวิธีการในการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขตของเขตสุ ขภาพแห่ งหนึ่ ง วิเคราะห์ผลการจัดซื้ อยาร่ วม และระบุ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต
วิธีการวิจัย
การศึ กษานี้ ใช้การสัม ภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง โดยเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญ แบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) ซึ่ งพิจารณาจากบทบาท และความมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกระบวนการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต
ประกอบด้วย ตัวแทนผูบ้ ริ หาร ตัวแทนคณะกรรมการจัดซื้ อยาร่ วม เภสัชกรจากกลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัช
สาธารณสุ ข สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาล
ชุมชน และได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต ในช่วงปี งบประมาณ 2556-2559
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ถูกนามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ เนื้ อหา (content analysis) โดยผูว้ ิจยั ได้ทา
รหัสข้อความ (coding) และถอดรหัสข้อความจากบทสัมภาษณ์ จากนั้น ได้จดั กลุ่มข้อมูลตามประเด็นย่อย และสรุ ป
ความเป็ นประเด็นหลักที่ได้จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยสอบทานระหว่างผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญ และเปรี ยบเทียบกับการวิเคราะห์เอกสาร นอกจากนี้ มีการนาสถิติเชิงพรรณนามาใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการ
จัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต
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สถานทีแ่ ละระยะเวลาในทาการเก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลการจัดซื้ อยาร่ วมในปี งบประมาณ 2556-2559 ในเดือนสิ งหาคม 2560 ถึงเดือน
มีนาคม 2561 โดยเก็บข้อมูล ณ สถานที่ที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญสะดวกในเขตสุ ขภาพที่ศึกษา รวม 7 จังหวัด
ผลการวิจัย
งานวิ จัย นี้ มี ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ ทั้ง สิ้ น 19 ราย โดยผู ้วิ จัย ได้ค ัด เลื อ กผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ ง
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร 3 ราย หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคฯ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด 2 ราย หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุมชน 10 ราย และเภสัชกรที่เป็ นคณะกรรมการจัดซื้ อ
ยาร่ วม 4 ราย ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลที่ ผูว้ ิจยั คัดเลื อกมานี้ มีอายุมากกว่า 40 ปี ทุ กราย และส่ วนใหญ่ มี ประสบการณ์ การท างาน
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อยาทั้งในระดับโรงพยาบาล หรื อการจัดซื้ อยาร่ วม มากกว่า 10 ปี สาหรับบทบาทของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
โดยมากแล้วคณะกรรมการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต เป็ นเภสัชกรจากโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทัว่ ไป ซึ่ งบทบาท
หลักของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน คือเป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ ทาให้เภสัชกรจากโรงพยาบาลชุมชนมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการจัดซื้ อยาระดับเขตน้อย
เขตสุ ขภาพที่ศึกษา ได้มีการจัดซื้ อยาร่ วมที่มีการดาเนินงานชัดเจน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็ นต้นมา โดยมี
วิธีการจัดซื้ อยาร่ วม 2 วิธี คื อ วิธีประกวดราคา และวิธีต่อรองราคา (สื บราคา) ซึ่ งปั จจัยสาคัญที่ ผลักดันให้เกิ ดการ
ดาเนิ นงาน คือ นโยบายของผูต้ รวจราชการ ผนวกกับวิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาลเป็ นปั จจัยหนุน โดยมีการกากับ
ติดตามจากผูต้ รวจราชการอย่างสม่าเสมอ กลไกสาคัญที่ทาให้การดาเนิ นงานขับเคลื่อนไปได้ คือ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัช
กรรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคฯ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็ น
ประเด็นที่จาเป็ นต้องดาเนินการ ประกอบกับการกาหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน
วิธีการในการจัดซื้อยาร่ วมระดับเขต และโอกาสพัฒนา
วิ ธี ก ารในการจัด ซื้ อ ยาร่ ว มระดับ เขตมี ข้ นั ตอนหลัก คื อ การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการและการวางแผนการ
ดาเนินงาน การคัดเลือกยาและการกาหนดปริ มาณ การกาหนดราคาตั้ง การกาหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ และ
การกาหนดเกณฑ์คดั เลือกผูช้ นะการเสนอราคา กระบวนการประกวดราคา การบริ หารสัญญา และการกากับติดตาม
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการและการวางแผนการดาเนินงาน
ระบบจัดซื้ อยาร่ วมของเขตสุ ขภาพที่ศึกษามีหน่วยจัดซื้ อหลัก คือ โรงพยาบาลศูนย์แห่ งหนึ่ งในเขต โดยมี
เภสัช กรเป็ นผู บ้ ริ ห ารจัด การหลัก ในหน่ ว ยนั้น มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร โดย
คณะกรรมการประกอบด้วยแพทย์ และเภสัชกร ซึ่ งปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และมีการ
จ้างเจ้าหน้าที่ 1 คน ซึ่ งมีบทบาทในการจัดเตรี ยมเอกสารในขั้นตอนการประกวดราคา การกระจายสัญญา และบริ หารสัญญา
ปั ญหาที่ พบในการดาเนิ นงาน ระหว่างปี 2556-2257 คือ การลงนามในเอกสารของคณะกรรมการใช้ระยะ
เวลานาน เนื่องจากคณะทางานมาจากหลายจังหวัด ดังนั้น ในปี ถัดมา จึงปรับจานวนลง ดังคากล่าว
“เขตพืน้ ที่เครื อข่ ายบริ การใหญ่ จึ งมีอุปสรรคในการเสนอเอกสาร และทาให้ คณะกรรมการตามคาสั่ งเดิมขาด
ความคล่ องตัวในการดาเนินงาน”
โอกาสพัฒนา คือ แม้จะมีการดาเนิ นงานในรู ปแบบคณะกรรมการ แต่การบริ หารจัดการทั้งระบบยังขึ้นอยูก่ บั
ตัวบุคคล และยังไม่มีการจัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทาให้ผอู ้ ื่นไม่สามารถดาเนินการแทนได้
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2. การคัดเลือกรายการยาและการกาหนดปริ มาณ
เขตสุ ขภาพที่ศึกษา ใช้รายการยาของโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่ งเป็ นหน่ วยจัดซื้ อหลัก เป็ นรายการยาตั้งต้นในการ
คัดเลือกรายการยา โดยให้หน่วยบริ การอื่น ๆ รายงานแผนการจัดซื้ อยาแต่ละรายการเข้าไปสมทบ โดยในการจัดซื้ อยา
ได้พิจารณาจากมูลค่าการใช้ยาในรอบปี ที่ผา่ นมา ดังคากล่าว
“...กรรมการก็เลื อกเอารายการยาอิ งจาก draft ของโรงพยาบาล (หน่ วยจั ดซื ้อ ) มาเป็ นหลัก เพราะว่ าเป็ น
เจ้ าภาพในการทา เพื่อความสะดวกของเจ้ าภาพด้ วย”
โอกาสพัฒนา คือ การคัดเลือกรายการยาเพื่อนามาจัดซื้ อร่ วมนั้น ควรมีการพิจารณาต้นทุน-ประสิ ทธิ ผลของยา
โดยใช้หลักฐานเชิ งวิชาการเป็ นพื้นฐาน อีกทั้ง รายการยาที่นามาจัดซื้ อเป็ นรายการที่มีมูลค่าการใช้สูงในโรงพยาบาล
ศูนย์ ซึ่ งแนวทางการพัฒนา คือ แบ่งรายการยาที่จะจัดซื้ อเป็ น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็ นรายการที่มีมูลค่าการจัดซื้ อสู งใน
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป และกลุ่มที่สองเป็ นรายการที่มีการจัดซื้ อสู งในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้รายการยา
ที่จดั ซื้ อมีความครอบคลุมมากขึ้น
3. การกาหนดวงเงินในการจัดซื้ อยา และราคาตั้ง
แนวทางการกาหนดราคา และวงเงินในการจัดซื้ อ ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 25562559 เพื่อแก้ไขปั ญหาที่ พบในปี ก่อนหน้า โดยในปี 2559 คณะอนุ กรรมการกาหนดราคา ได้กาหนดเกณฑ์การตั้งราคา
ดังนี้
- ราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ
- หากรายการยานั้นมีราคาซื้ อล่าสุ ดถูกกว่าราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ให้ใช้ราคากลางตามประกาศฯ
- หากราคาที่เคยซื้ อครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ ถูกกว่าราคาตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ เกินร้อยละ 15 ให้ใช้ราคาที่เคยซื้ อหลังสุ ด
โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญให้เหตุผลว่า การกาหนดเกณฑ์ขา้ งต้น สามารถทาให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด ดังคากล่าว
“ที่ทาแบบนีเ้ พราะถ้ าเลือกราคากลางอย่ างเดียว รั บรองว่ า performance กระฉู ด เพราะว่ าซื ้อลดราคาได้ เยอะ
แต่ มนั ไม่ สะท้ อนภาพความเป็ นจริ ง แต่ ถ้าเราเอาราคาล่ าสุดอย่ างเดียว...เราก็จะไม่ เป็ น good boy คือว่ ากระทรวงชอบดู
ว่ าลดได้ กี่บาท เขตก็ซื้อร่ วมทุกปี อยู่แล้ ว ถ้ าเอาราคาซื ้อหลังสุด มันแทบจะไม่ ลดเลย เพราะงั้นก็เอา performance กึ่งนึง
ความเป็ นจริ งกึ่งนึง”
4. การกาหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ และการกาหนดเกณฑ์คดั เลือกผูช้ นะการเสนอราคา
มีการดาเนิ นงานโดยคณะอนุ กรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา ซึ่ งทาหน้าที่ในการกาหนดเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 5 ส่ วน ได้แก่ ชื่ อยา คุณสมบัติทว่ั ไป คุณสมบัติทางเทคนิ ค เงื่อนไขอื่น ๆ และการประเมินค่า
ประสิ ทธิ ภาพต่อราคา (Price Performance) โดยอ้างอิงตามแนวทางการกาหนดคุ ณลักษณะเฉพาะของยาที่จดั ทาโดย
กระทรวงสาธารณสุ ข
ส่ วนการกาหนดเกณฑ์คดั เลือกผูช้ นะการเสนอราคา ประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
พิจารณาคุ ณสมบัติของผูเ้ สนอราคา 2) การพิจารณาผลิ ตภัณฑ์ ว่ามี คุณลักษณะเฉพาะ (specification) ถูกต้องตามที่
ประกาศหรื อไม่ 3) กาหนดเกณฑ์และสัดส่ วนในการประเมิ น แบ่งเป็ น หลักเกณฑ์ราคา (Price) และหลักเกณฑ์การ
ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพต่อราคา (Price Performance) โดยในปี งบประมาณ 2556-2558 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาผูช้ นะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) และในปี งบประมาณ 2559 ใช้หลักเกณฑ์การประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพต่อราคา (Price Performance) ซึ่ งการที่คณะกรรมการฯ นาเกณฑ์ดงั กล่าวมาประเมินในสัดส่ วน 60:40 นี้
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สะท้อนให้เห็นว่าคานึ งถึงประเด็นด้านคุณภาพยา ทั้งนี้ การกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวซึ่ งยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลจาก
แพทย์ผสู ้ ั่งใช้ยาอย่างเป็ นระบบที่โปร่ งใส ชัดเจน อาจทาให้เกิดอคติในการจัดทาเกณฑ์ฯ ได้
5. กระบวนการประกวดราคา
การจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขตของเขตสุ ขภาพที่ ศึกษานี้ เป็ นการดาเนิ นงานรวมซื้ อรวมจ้าง โดยที่ หน่ วยจัดซื้ อ
หลัก ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (e-GP) จนถึงกระบวนการทาสัญญาแล้ว
เสร็ จ ซึ่ งมีข้ นั ตอนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พสั ดุ, การจัดทาร่ างประกาศประกวดราคา และเปิ ดให้วิจารณ์
ร่ างฯ, เสนอผูต้ รวจราชการลงนามในเอกสารประกวดราคา, เผยแพร่ ประกาศฯ, รั บซองเสนอราคา, ตรวจสอบการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน, ตรวจสอบคุ ณลักษณะทางเทคนิ ค, ประกาศผูจ้ าหน่ ายที่ ผ่านตามเกณฑ์, เปิ ดซองเสนอราคา,
รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบ, เสนอผูต้ รวจราชการลงนามในประกาศ, ประกาศรายชื่อผูช้ นะการ
ประกวดราคา, ทาสัญญาจะซื้ อจะขายราคาคงที่ไม่จากัดปริ มาณ ซึ่ งในการทาสัญญาดังกล่าวนี้ จะมีท้ งั รายการยาที่ ทา
สัญญากับผูค้ า้ เพียงรายเดียว และรายการยาที่ตกลงจะซื้ อกับผูค้ า้ มากกว่า 1 ราย
โอกาสพัฒนา คือ ในกรณี ที่มีการทาสัญญากับผูค้ า้ มากกว่าหนึ่ งบริ ษทั ในสัดส่ วน 60:40 ซึ่ งเป็ นการทาสัญญา
จะซื้ อจะจ้างกับผูค้ า้ ที่ชนะการประกวดราคา ในสัดส่ วนร้อยละ 60 ของวงเงินการจัดซื้ อ และทาสัญญากับผูค้ า้ รายอื่น ๆ
รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินการจัดซื้ อนั้น หากยารายการใดคณะกรรมการพิจารณาว่าควรมีการประกาศผูช้ นะ
การประกวดราคามากกว่า 1 ราย ควรแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวในขั้นตอนของการประกาศประกวดราคา เพื่อให้เกิดความ
โปร่ งใสมากยิง่ ขึ้น
6. การบริ หารสัญญา
มีการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สาหรับบริ หารสัญญา โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่ งจัดส่ งข้อมูลการซื้ อผ่าน
ทางเว็บไซต์ ซึ่ งปั ญหาที่พบ คือ หน่วยจัดซื้ อระดับเขตไม่สามารถบริ หารสัญญาได้ เนื่องจาก โรงพยาบาลไม่จดั ส่ งข้อมูล
การจัดซื้ อไปยังหน่วยจัดซื้ อ โดยในระยะเวลาที่ผา่ นมา พบข้อร้องเรี ยนในกรณี ที่มีการทาสัญญากับผูค้ า้ มากกว่า 1 ราย
ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมองว่าสาเหตุที่โรงพยาบาลไม่ลงข้อมูลดังกล่าว เนื่ องจากความไม่เข้าใจว่าการบริ หาร
สัญญามีความจาเป็ นอย่างไร, ไม่ทราบว่าต้องมีการรายงานข้อมูลดังกล่าว, ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมองว่าการเป็ นการเพิ่มภาระงาน,
หน่วยจัดซื้ อไม่ได้การกากับติดตาม ดังคากล่าว
“ไม่ คีย์ครั บ และไม่ เคยคีย์เลย คือคนคิดระบบน่ ะมันไม่ ยากหรอก แต่ คุณลองมาอยู่ระดับคนที่ดาเนินการจัดซื ้อ
ดู...มันจะเป็ นการเพิ่มภาระงานเปล่ าๆ”
“คีย์ไม่ คีย์แล้ วได้ อะไร คีย์ไม่ คีย์กไ็ ม่ เห็นเป็ นไง ก็เลยไม่ คีย์ ไม่ ค่อยสนใจกันเพราะหั วใจสาคัญคือ ทายังไงให้
มันมียาใช้ ”
7. การกากับติดตาม
กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีการกากับติดตามการจัดซื้ อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่ วมของหน่วยบริ การผ่านทาง
เว็บไซต์ http://203.157.3.54/hssd1 ซึ่ งเป็ นการจัดส่ งข้อมูลรวมมูลค่าการจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารายไตรมาสโดย
โรงพยาบาลรายงานข้อมูลโดยตรง สามารถประมวลผลรายโรงพยาบาล รายจังหวัด รายเขตสุ ขภาพได้ ซึ่ งข้อมูลจาก
เว็บไซต์น้ ี จะนามาใช้ในการตรวจราชการประจาปี ของทุ กจังหวัด นอกจากนี้ ยังมี การพัฒนาระบบรายงานปั ญหา
คุณภาพยาจากการจัดซื้ อร่ วม ซึ่ งปั ญหาด้านคุณภาพยาที่มีการรายงานเข้ามา โดยมากแล้วเป็ นปั ญหาทางด้านกายภาพ
ของยา โดยได้มีโรงพยาบาลทัว่ ไปแห่งหนึ่งในเขตเป็ นหน่วยหลักในการรวบรวมข้อมูล
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MMP10-7
ผลการจัดซื้อยาร่ วมระดับเขต
ในปี งบประมาณ 2556-2559 เขตสุ ขภาพที่ ศึกษา มีการจัดซื้ อยาร่ วมคิดเป็ นร้อยละ 18.33, 33.06, 35.43, และ
41.81 ตามลาดับ ซึ่ งบรรลุตามตัวชี้วดั ของกระทรวงสาธารณสุ ข (ร้อยละ 20) (ภาพที่ 1)
ร้ อยละมูลค่ าการจัดซื้อยาร่ วม ปี งบประมาณ 2556 - 2559
เขตที่ศึกษา

50
40

ค่าเฉลี่ยประเทศ
41.81
35.43

33.06

30
20
10
0

18.33
18.23

2556

22.6

22.19

2557

2558

25.59

2559

ภาพที่ 1 สัดส่ วนการจัดซื้ อยาร่ วมของโรงพยาบาลในเขตสุ ขภาพที่ศึกษา เปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยโรงพยาบาลทุกแห่ง
ตารางที่ 1 ภาพรวมของผลการจัดซื้ อยาร่ วม ปี งบประมาณ 2556 – 2559 (ไม่นบั รวมมูลค่าบริ จาค แถม ชดเชย)
ปี งบประมาณ
ประเด็น
2556
2557
2558
2559
จานวนรายการยาที่ประกาศจัดซื้ อร่ วม
187
254
244
190
จานวนรายการยาที่ทาสัญญา
158
231
217
157
จานวนรายการยาที่ยกเลิก
29
23
27
33
วงเงินจัดซื้ อ (ตามราคาตั้ง)
801,784,900
989,076,174
938,856,686 636,587,817
วงเงินจัดซื้ อ (ตามราคากลาง/อ้างอิง)
801,784,900 1,238,556,426 1,162,976,439 970,985,037
ผลการเสนอราคา
665,266,383
863,922,172
877,294,664 581,625,010
มูลค่าที่ประหยัดได้ (เทียบราคาตั้ง)
136,518,517
125,154,003
61,562,022
54,962,807
ร้อยละมูลค่าที่ประหยัดได้ (เทียบราคาตั้ง)
17.03
12.65
6.56
8.63
มูลค่าที่ประหยัดได้ (เทียบราคากลาง/อ้างอิง) 136,518,517
374,634,255
285,681,775 389,360,027
ร้อยละมูลค่าที่ประหยัดได้ (เทียบราคากลาง/
17.03
30.25
24.56
40.10
อ้างอิง)
หมายเหตุ : มูลค่ายาพิจารณาเฉพาะรายการยาที่มีผชู ้ นะการประกวดราคา
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MMP10-8
ตารางที่ 2 มูลค่าการจัดซื้ อยาร่ วม ปี งบประมาณ 2556-2559 จาแนกตามกลุ่มยา (ATC)
ปี งบประมาณ 2556
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กลุ่มยา
เลือดและอวัยวะสร้างเลือด
สารต้านการติดเชื้อสาหรับทัว่ ร่ างกาย
ระบบประสาท
ทางเดินอาหารและเมแทบอลิซึม
ระบบหัวใจหลอดเลือด
ระบบทางเดินหายใจ
อวัยวะรับความรู ้สึก
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
อื่นๆ (Various)
สารต้านมะเร็งและสารปรับระบบ
ภูมิคุม้ กัน
ระบบสื บพันธุ์และทางเดินปัสสาวะและ
ฮอร์โมนเพศ
ยาเตรี ยมฮอร์โมนทัว่ ร่ างกาย ไม่รวม
ฮอร์โมนเพศและอินซูลิน
ตจวิทยา
สารต้านปรสิ ต สารฆ่าแมลง และสารไล่
แมลง
รวม

ปี งบประมาณ 2557

ปี งบประมาณ 2558
%diff
มูลค่า
ปี 56
24.28% 227,099,003
7.75% 133,968,821
24.34% 123,059,646
39.29% 99,384,523
24.45% 74,903,573
83.82% 62,108,849
78.30% 24,878,910
46.53% 24,200,892
25.36% 30,509,134
102.75% 17,395,700

%diff
มูลค่า
ปี 57
10.68% 118,249,906
-9.88% 127,141,557
3.00% 77,876,410
-11.45% 64,638,243
-10.52% 44,522,219
-1.32% 27,432,295
-18.82% 16,533,524
10.18% 23,685,779
67.64%
9,813,912
-25.58% 30,426,818

20.33%
21.86%
13.39%
11.11%
7.65%
4.72%
2.84%
4.07%
1.69%
5.23%

%diff
ปี 58
-47.93%
-5.10%
-36.72%
-34.96%
-40.56%
-55.83%
-33.54%
-2.13%
-67.83%
74.91%

15,861,988

2.73%

-46.48%

27.17%

18,982,634

3.26%

7.62%

131.32%
2.60%

4,884,308
1,575,418

0.84%
0.27%

-58.49%
112.11%

1.55% 581,625,010 100.00%

-33.70%

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

165,105,103
137,962,052
96,086,150
80,581,354
67,264,817
34,240,254
17,188,708
14,989,938
14,517,603
11,529,266

24.82%
20.74%
14.44%
12.11%
10.11%
5.15%
2.58%
2.25%
2.18%
1.73%

205,189,234
148,658,793
119,477,844
112,239,497
83,707,923
62,940,213
30,646,710
21,964,475
18,199,598
23,375,028

23.75%
17.21%
13.83%
12.99%
9.69%
7.29%
3.55%
2.54%
2.11%
2.71%

11,021,987

1.66%

17,843,569

2.07%

61.89%

29,639,177

3.38%

66.11%

8,459,539

1.27%

13,869,087

1.61%

63.95%

17,637,830

2.01%

6,319,613
-

0.95%
0.00%

5,086,296
723,905

0.59%
0.08%

-19.52%
-0.08%

11,765,864
742,743

1.34%
0.08%

100.00% 863,922,172

100.00%

665,266,384

1102

ร้อยละ

ปี งบประมาณ 2559

25.89%
15.27%
14.03%
11.33%
8.54%
7.08%
2.84%
2.76%
3.48%
1.98%

29.86% 877,294,665 100.00%

ร้อยละ

MMP10-9
ตารางที่ 3 รายการยาที่มีมูลค่าซื้ อมากที่สุด 20 ลาดับแรก ปี งบประมาณ 2559
ลาดับ

33,058,613
25,488,006
22,271,429
17,872,843
17,005,916
15,018,900

5.68%
4.38%
3.83%
3.07%
2.92%
2.58%

5.68%
10.07%
13.90%
16.97%
19.89%
22.47%

alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion
valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet, 1 tablet

EPREX®
penem® M.H.
albutein 20%
CEFTIME®
CESOLINE® W
Dianeal low Ca with
1.5% dextrose
ACTILYSE®
Depakine® chrono

มูลค่ าประหยัด
เทียบราคากลาง
208,585,515
7,297,447
8,716,595
5,062,644
-

13,708,305
13,627,372

2.36%
2.34%

24.83%
27.17%

-

phenytoin 100 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule
phenytoin sodium 250 mg/5 mL solution for injection, 5 mL vial
rabies immunoglobulin (horse) 200 iu/1 mL solution for injection, 5 mL vial
sitagliptin 100 mg film-coated tablet, 1 tablet
insulin human 30 iu/1 mL + isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for inj, 10 mL vial
alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet, 1 tablet
methylprednisolone 1 g powder for solution for injection, 1 g vial
ceftriaxone 1 g powder for solution for injection/infusion, 1 vial
fenoterol 50 mcg/1 dose + ipratropium bromide 20 mcg/1 dose pressurised inhalation,
solution, 200 dose actuation
calcium carbonate 1 g tablet, 1 tablet
brimonidine 1.5 mg/1 mL eye drops, solution, 5 mL bottle
clindamycin 600 mg/4 mL solution for injection/infusion, 4 mL vial

Dilantin®
UTOIN-250®
VINRAB®
JANUVIA®
Mixtard® 30 MH
XATRAL® XL
SOLU-MEDROL®
ZONTRIXONE®
AEROBIDOL®
INHALER
Caltab®
ALPHAGAN®-P
Clindavid®

12,992,636
12,838,000
1,790,820
11,686,425
10,809,868
10,623,816
9,980,960
9,884,105
9,771,689

2.23%
2.21%
2.03%
2.01%
1.86%
1.83%
1.72%
1.70%
1.68%

29.41%
31.62%
33.64%
35.65%
37.51%
39.34%
41.05%
42.75%
44.43%

3,814,196
304,935
4,551,555
1,481,726
24,435,703
5,033,901

9,226,333
8,357,050
8,220,084

1.59%
1.44%
1.41%

46.02%
47.46%
48.87%

63,630
259,582

รายการยา

1
2
3
4
5
6

epoetin alfa 5000 iu/500 mcL sol for inj in pre-filled syringe, 500 mcL prefilled syr
meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion, 1 vial
human serum albumin 20 g/100 mL solution for infusion, 50 mL vial
ceftazidime 1 g powder for solution for injection, 1 vial
hydralazine hydrochloride 25 mg film-coated tablet, 1 tablet
perioneal dialysis solution (low cal) 1.5%, 5 L bag

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่ อการค้ า
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มูลค่ ายา

%มูลค่ ายา

%มูลค่ ายาสะสม

MMP10-10
แม้วา่ ในปี 2559 จากผลการดาเนินงาน 4 ปี ที่ผา่ นมา พบว่า เขตสุ ขภาพที่ศึกษามีมูลค่ายาที่ประหยัดได้เมื่อเทียบ
กับราคากลาง และราคาอ้างอิง คิดเป็ นร้อยละ 17.03, 30.25, 24.56 และ 40.10 ในปี งบประมาณ 2556-2559 ตามลาดับ
(ตารางที่ 1) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าววงเงินการจัดซื้ อ และมูลค่าที่ประหยัดได้ ไม่เห็นแนวโน้มที่ชดั เจน โดยขึ้นอยูก่ บั
การเลื อกรายการยาสาหรั บจัดซื้ อในแต่ละรอบ ทั้งนี้ พบว่า ร้ อยละมู ลค่ายาบริ จาค, แถม, ชดเชย เที ยบมู ลค่าสัญญา
ทั้งหมด มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาการจัดซื้ อยาตามกลุ่มการออกฤทธิ์ (ตารางที่ 2) พบว่า ในปี งบประมาณ 2556-2558 กลุ่มยาที่มีการ
จัดซื้ อร่ วมมากที่ สุด คือ ยากลุ่มที่ เกี่ ยวกับเลือดและอวัยวะสร้ างเลือด, สารต้านการติดเชื้ อสาหรั บทัว่ ร่ างกาย, และยา
เกี่ยวกับระบบประสาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ในปี งบประมาณ 2559 กลุ่มยาที่มีการจัดซื้ อร่ วมมากที่สุด คือ สารต้านการติด
เชื้อสาหรับทัว่ ร่ างกาย ยากลุ่มที่เกี่ยวกับเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และยาเกี่ยวกับระบบประสาท ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายการยาที่มีวงเงินการจัดซื้ อมากที่สุด 20 ลาดับแรก ในปี งบประมาณ 2559 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ
12.74 ของจานวนรายการยาที่ มีการจัดซื้ อทั้งหมด พบว่า รวมมูลค่ายาดังกล่าวสู งถึงร้อยละ 48.87 ของการจัดซื้ อร่ วม
ทั้งหมดในปี งบประมาณ 2559 โดยมียา 8 รายการ ที่ไม่สามารถลดราคาลงจากราคาตั้งได้ (ตารางที่ 3)
ผลกระทบของการจัดซื้อยาร่ วม
จากการสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้ อยาร่ วม พบผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบของการจัดซื้ อยาร่ วม
ใน 6 ประเด็น ได้แก่ การส่ งต่อผูป้ ่ วยระหว่างหน่วยบริ การ ภาระงาน ความโปร่ งใส คุณภาพการให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วย การ
ให้บริ การของผูค้ า้ และการเติบโตของอุตสาหกรรม
1. การส่ งต่อผูป้ ่ วยระหว่างหน่วยบริ การ
การจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขตเป็ นการเพิ่มความสะดวกในการส่ งต่อผูป้ ่ วยระหว่างโรงพยาบาล และระหว่าง
จังหวัด โดยเฉพาะการส่ งต่อผูป้ ่ วยกลับไปรักษาในโรงพยาบาลใกล้บา้ น เนื่ องจาก ยาที่ได้จากโรงพยาบาลต้นทาง และ
ปลายทางเป็ นยาชื่อการค้าเดียวกัน ซึ่ งยาบางกลุ่ม การเปลี่ยนยีห่ อ้ ยาอาจมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการรักษา เช่น ยากันชัก
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
“การ refer back กลับมาที่ โรงพยาบาลชุ มชน มันสามารถที่ จะทาได้ เพราะว่ า ที่ โรงพยาบาลชุ มชน ก็มียา
เหมือนกัน”
“การ identify ยา การทา med reconcile มันก็ง่ายขึน้ ในการให้ บริ การคนไข้ เรื่ องงานคุณภาพมันก็จะดู smooth
ขึน้ พูดจาภาษาเดียวกัน เคยใช้ ยายังไง เช่ นเม็ดสี นีก้ จ็ ะรู้ เลยว่ าคือยาตัวไหน การที่จะเพิ่ม compliance คนไข้ กจ็ ะง่ ายขึน้ ”
2. คุณภาพการให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วย
การจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต อาจทาให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริ การผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง เนื่ องจาก การจัดซื้ อยา
เป็ นการดาเนิ นการรอบละ 1 ปี หากยีห่ อ้ ที่ใช้อยูเ่ ดิมไม่ชนะการประกวดราคา โรงพยาบาลจะต้องมีการเปลี่ยนยีห่ อ้ ยาใน
รอบการจัดซื้ อถัดไปทุกปี ซึ่ งจะส่ งผลต่อความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย นอกจากนี้ ยงั อาจทาให้เกิดยาชื่อพ้องมอง
คล้าย (Look Alike Sound Alike: LASA) ซึ่ งอาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้านยาได้
“สุ ดท้ ายเราก็อยากให้ คนไข้ หายจากโรคภัย ดังนั้นการที่จะหายจากโรคภัย มันก็ต้องมี compliance ในการใช้
ยา กินยา ทีนีก้ ารที่ยามันโดนเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา มันก็จะมีผลต่ อ compliance คนไข้ ”
ตัวอย่างยาที่เกิด LASA จากการจัดซื้ อยาร่ วมในโรงพยาบาลชุ มชนแห่ งหนึ่ ง เช่น simvastatin 20 mg tab กับ
amlodipine 5 mg tab, glibenclamide 5 mg tab กับ glipizide 5 mg tab เป็ นต้น
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3. ภาระงาน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่ งวงเงินในการจัดซื้ อจะเป็ นตัวกาหนดวิธีการ
ซึ่ งหากวงเงิ นจัดซื้ อเกิ นกว่า 1 แสนบาท จะต้องดาเนิ นการสอบราคา และวงเงิ นเกิ นกว่า 2 ล้านบาท จะต้องมี การ
ประกวดราคา ดังนั้น การรวมจานวนและมูลค่าที่จะจัดซื้ อเข้าด้วยกัน โดยมีการบริ หารจัดการภายใต้หน่วยจัดซื้ อเดียว
จึงสามารถลดภาระงานในภาพของหน่วยบริ การได้
“ลด operation คือแทนที่แต่ ละที่กส็ อบ ก็เป็ น (หน่ วยจัดซื ้อ) สอบที่เดียว แล้ วก็ใช้ ร่วมกัน”
“ลดภาระงานของเภสั ชไปได้ พอสมควร ถ้ าให้ โรงพยาบาลชุมชนมาทา e-bidding เอง ยังไงก็ไม่ ไหว”
ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยจัดซื้ อระดับเขต ไม่ได้เป็ นหน่วยที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการจัดซื้ อยาเพียงอย่างเดียว แต่เป็ น
การรวมตัวของคณะกรรมการจากทุกจังหวัดในเขตสุ ขภาพเข้าด้วยกัน ซึ่ งคณะทางานดังกล่าวต่างมีงานประจา ซึ่ งการ
จัดซื้ อยาร่ วมระดับเขตจึงเป็ นการเพิ่มภาระงานในมุมมองของคณะกรรมการได้
“กรรมการที่ทาอยู่ในขณะนี ้ ไม่ เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบนะ เราเป็ นการทางานฟรี นะ คนที่จะ
เห็นก็คือหั วหน้ า คนอื่นไม่ เห็น”
4. ความโปร่ งใส
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ เชื่ อว่าการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขตมีความโปร่ งใส เนื่ องจากมีการดาเนิ นงานในรู ปแบบ
คณะกรรมการ สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมีช่องทางให้ผคู ้ า้ โต้แย้งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะเฉพาะของ
ยา และ price performance ด้วย
“พี่ว่าช่ วยได้ เยอะนะ เพราะว่ ามันมีหลายคน เหมือนกับว่ าถ้ าโรงพยาบาลหนึ่งมีแค่ คนเดียว งุบงิบอะไรกัน คุย
อะไรกันแค่ สองคน แต่ นีม้ ันเป็ นในรู ปแบบของคณะกรรมการ มันมีขั้นตอนของการทางาน เขาสามารถตรวจสอบ
สามารถฟ้องร้ อง สามารถทาได้ หลายอย่ าง พี่ว่ามันมีส่วนมากเลยนะ”
ทั้งนี้ มี ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลซึ่ งเป็ นเภสัชกรโรงพยาบาลชุ มชน 1 ราย ไม่ทราบว่าการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขตมี ค วาม
โปร่ งใสหรื อไม่ เนื่องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่ได้มีส่วนร่ วมในการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต ดังคากล่าว
“อันนีพ้ ี่ไม่ ร้ ู เพราะว่ าพี่ไม่ เคยเห็นกระบวนการการคัดเลือก เพราะว่ าเราเป็ น รพช. เราไม่ ได้ มีบทบาทที่เข้ าไป
ร่ วมตรงนั้น เราเป็ นปลายทางที่รอผลสรุ ปสาเร็ จรู ป”
5. การให้บริ การของผูค้ า้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึ่ งเป็ นคณะกรรมการในการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต มองว่าการจัดซื้ อยาร่ วมทาให้หน่ วยบริ การ
ได้รับการบริ การที่ดีข้ ึน เนื่องจากมีเงื่อนไขของสัญญาจะซื้ อจะขายมาบังคับ ดังคากล่าว
“เขาระวังมากขึน้ แน่ นอน ทั้งในด้ านคุณภาพ เขาต้ องระวังในด้ านจัดส่ ง ช้ า ไม่ ช้า เขาจะต้ องถูกปรั บ ถูกอะไร
อีกนะ คือมันเข้ มงวดขึน้ น่ ะ มันก็ทาให้ ทางบริ ษัทมันก็มี responsibility ที่ดีขึน้ นะในภาพรวม”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากโรงพยาบาลชุมชน ซึ่ งไม่ได้เป็ นคณะกรรมการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต กล่าวว่า
“ผู้ซื้อ ผู้ขายอย่ างน้ อย ๆ มันต้ องได้ พูดคุยกันบ้ าง บางทีปีนึงพี่ไม่ เคยเจอผู้แทนยาเลย ก็มนี ะ”
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้วา่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละรายให้ขอ้ มูลที่แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่า คณะกรรมการ
ที่มีบทบาทในการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต มีมุมมองด้านการให้บริ การของผูค้ า้ เป็ นไปในทิศทางที่พึงพอใจ อาจเนื่องมาจาก
คณะกรรมการดังกล่ าวมี ส่ วนเกี่ ย วข้องในกระบวนการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต โดยมี ส่ วนในกระบวนการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของยา การคัดเลือกผูค้ า้ ซึ่ งความคิดเห็นของบุคคลกลุ่มนี้ อาจส่ งผลต่อการจัดซื้ อยาร่ วมในรอบปี ถัดไป
ซึ่ งจะแตกต่างจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากโรงพยาบาลชุมชน ซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการคัดเลือกผูค้ า้
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6. การเติบโตของอุตสาหกรรม
การจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต มีเป้ าหมายหลักในการเพิ่มอานาจในการต่อรองราคากับผูค้ า้ เพื่อลดต้นทุนในการ
จัดซื้ อยา ส่ งผลให้บริ ษทั ยาใช้ปัจจัยด้านราคามาเป็ นกลยุทธ์สาคัญในการแข่งขัน ผูผ้ ลิ ตเองจึ งมี ความจาเป็ นต้องลด
ต้นทุนในการผลิตให้ต่าที่ สุด ซึ่ งอาจส่ งผลต่อคุณภาพยา รวมถึงงบประมาณในการวิจยั และพัฒนายา นอกจากนี้ การ
จัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต ซึ่ งผูค้ า้ ต้องจัดซื้ อยาให้เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยบริ การทุกแห่ งในเขต อาจทาให้ผผู ้ ลิต
ที่มีกาลังการผลิตต่า ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลมองว่าประเด็นดังกล่าวเป็ นเรื่ องของผูผ้ ลิตที่ตอ้ งปรับตัว
เพื่อให้สามารถอยูใ่ นตลาดได้ ดังคากล่าว
“อันนีเ้ ป็ นเรื่ องที่บริ ษัทยาทั้งหลายต้ องปรั บตัวนะ เพราะว่ าถ้ าบริ ษัทยาเล็ก ๆ แต่ ว่าถ้ าเค้ ามี know-how หรื อมี
ยาดี ๆ ที่ขาย มันก็สามารถที่จะสู้ ได้ นะ”
“ต้ องพัฒนาตัวเองขึน้ มาเพื่อให้ แข่ งขันได้ ไม่ งั้นเค้ าก็เสร็ จรายใหญ่ ตลอด”
ทั้งนี้ เห็นได้วา่ นโยบายการจัดซื้ อยาร่ วมอาจขัดขวางกลไกทางการตลาด และการเติบโตของอุตสาหกรรมยา
ซึ่ งจะส่ งผลถึงความมัน่ คงด้านยาของประเทศในอนาคตได้ ดังนั้น ดังนั้น ควรมีการพิจารณาจัดทานโยบายที่จะช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั อุตสาหกรรมยาในประเทศควบคู่กนั ไปด้วย
ปัจจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จต่ อการจัดซื้อยาร่ วม
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ การมีผรู ้ ับผิดชอบหลัก
และคณะทางานที่ มีประสบการณ์ การยอมรั บจากเครื อข่ายการดาเนิ นงานแต่ละระดับ และระบบสารสนเทศ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การมีผรู ้ ับผิดชอบหลัก และคณะทางานที่มีประสบการณ์
ผูร้ ับผิดชอบหลักในที่น้ ี คือ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลที่เป็ นหน่วยจัดซื้ อ ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างของคาสั่ง
ที่ เภสัชกรกรจากโรงพยาบาลดังกล่าวมี บทบาทเป็ นเลขานุ การ คณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการ ทุ กชุ ด มี การ
ดาเนินงานเสมือนเป็ นศูนย์กลางของระบบ นับเป็ นองค์ประกอบหลักที่ทาให้ระบบขับเคลื่อนไปได้
“ของเรามีจุดแข็งคือ มีคนอยากทา ซึ่ งเขตอื่นไม่ มี อันนีถ้ ือว่ าเป็ นปั จจัยที่ช่วยให้ ประสบความสาเร็ จนะ ก็คือมี
ทีมที่อยากทา แล้ วมีประสบการณ์ มันก็จะทาให้ ทางานได้ เร็ วขึน้ ”
“คนที่เป็ น key man หลัก ของเราก็คือโรงพยาบาล...(หน่ วยจัดซื ้อ) อีกอย่ างหนึ่งก็คือถ้ าแค่ เวิร์คคนเดียว แต่ ไม่
มีทีม มันก็ไม่ ได้ ”
ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ สังเกตจากการสัมภาษณ์ว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ มีการกล่าวถึงบุคคลที่ทาหน้าที่หลัก ซึ่ งรู ปแบบ
การดาเนินงานที่มีผรู ้ ับผิดชอบที่ทราบถึงกระบวนการดาเนินงานทั้งหมดเพียงผูเ้ ดียวนี้ อาจมีความเสี่ ยงต่อความยัง่ ยืนต่อ
การดาเนินงานในอนาคต
2. การยอมรับจากเครื อข่ายการดาเนินงานแต่ละระดับ
เครื อข่ายการดาเนิ นงาน ไม่วา่ จะเป็ นระดับสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป
และโรงพยาบาลชุมชน มีการยอมรับในหลักการและให้ความร่ วมมือที่จะจัดซื้ อตามรายการยาที่เขตประกวดราคาได้
“เป็ น commitment เครื อข่ ายที่ต้องช่ วยกันผลักดัน”
“กระทั่ง รพช. เอง เค้ ายังไงก็ได้ ว่ าแต่ ซื้อมา ไม่ ค่อยได้ มาล้ วงอะไรมากมาย ผมว่ าบางเขตมีการล้ วงอะไรพวกนีเ้ ยอะ”
3. ระบบสารสนเทศ
การดาเนินการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต ได้มีการนาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริ หารจัดการในขั้นตอนต่าง ๆ
เช่น การสารวจความต้องการ การประเมินการให้บริ การของผูค้ า้ การบริ หารสัญญา การติดตามปั ญหาด้านคุณภาพยา
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การยืม-คืนยาผ่านระบบ เป็ นต้น ซึ่ งการมีระบบสารสนเทศโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งเขต ทาให้สะดวกต่อการรายงาน
ได้ขอ้ มูลชุดเดียวกัน ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับติดตาม และผูบ้ ริ หารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง โรงพยาบาลสามารถ
เปรี ยบเทียบกับโรงพยาบาลระดับใกล้เคียงกันในเขตได้ ดังคากล่าว
“เราออกแบบระบบสารสนเทศเฉพาะของเราในการจัดซื ้อยาร่ วม ... ล้ มลุกคลุกคลานหลายเวอร์ ชั่น
แต่ ทั้งหมดคือเรามีความพยายามที่จะนาระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ ทั้งในเรื่ องของการ monitor ติดตาม
ซึ่ งสิ่ งที่เราทามันก็ได้ ผลดีเนาะ เราทาเป็ นแห่ งแรก ๆ ของประเทศก็ว่าได้ ที่ผ้ ูบริ หารสามารถเห็นข้ อมูลการจัดซื ้อร่ วม
ร้ อยละต่ าง ๆ ของหน่ วยบริ การ ทางเขตก็เอาข้ อมูลเหล่ านีไ้ ป feedback ทั้งภาพของเขต และจังหวัด ก็ใช้ ข้อมูล เดียวกัน
อันนีก้ เ็ ป็ นประโยชน์ ในเชิ งของการบริ หารติดตาม”
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
รู ปแบบการจัดซื้ อยาร่ วมของเขตสุ ขภาพที่ศึกษา มีวิธีการในการดาเนิ นงาน 2 วิธี คือ การประกวดราคา ซึ่ งใช้
เป็ นแนวทางหลัก ดาเนิ นการในปี 2556-2559 และการต่อรองราคา ซึ่ งมีการดาเนิ นการเฉพาะปี งบประมาณ 2557-2558
โดยรู ปแบบของการประกวดราคาสอดคล้องกับลักษณะการดาเนิ นงานแบบ Group contracting ตามนิ ยามขององค์การ
อนามัยโลก (WHO, 2007) กล่าวคือ มีการต่อรองราคา และคัดเลือกผูค้ า้ ร่ วมกัน โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่ งมีการจัดซื้ อ
ยาแยกจากกัน ซึ่ งมีการตรวจสอบคุณสมบัติผคู ้ า้ ก่อนการพิจารณาด้านราคา (prequalification of suppliers) ทาให้สมาชิก
มีความเชื่อมัน่ ในคุณภาพยา และผูค้ า้ มากขึ้น ซึ่ งกระบวนการจัดซื้ อดังกล่าวมีลกั ษณะที่สอดคล้อง หรื อแตกต่างจากแนว
ปฏิบตั ิที่ดีในการจัดซื้ อยา (WHO, 1999) ดังนี้
1. มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละชุดทาหน้าที่แยกจากกัน ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดซื้ อยาที่กล่าวว่า บทบาท ความรับผิดชอบในขั้นตอนของการจัดซื้ อยาที่แตกต่างกัน ควรมี
สถานที่ปฏิบตั ิงาน และคณะกรรมการแยกออกจากกัน
2. การพิจารณารายการยาที่นามาจัดซื้ อร่ วมระดับเขตได้นารายการของโรงพยาบาลศูนย์เป็ นตัวตั้ง ทาให้ยา
มูลค่าสู งในโรงพยาบาลชุมชนบางรายการอาจไม่อยูใ่ นรายการจัดซื้ อร่ วมระดับเขต ซึ่ งแตกต่างจากข้อเสนอขององค์การ
อนามัยโลก ที่ได้กล่าวว่า การจัดซื้ อยาในหน่วยงานของรัฐบาลควรจัดซื้ อรายการยาที่จาเป็ น โดยอ้างอิงตามบัญชียาหลัก
แห่งชาติ และการคัดเลือกยาที่นามาจัดซื้ อควรมีการพิจารณาถึงต้นทุน-ประสิ ทธิผลของยา
3. กระบวนการประกวดราคา ในขั้นตอนของการประกาศประกวดราคา มีขอ้ กาหนดในเรื่ องการประกัน
คุณภาพยา เงื่อนไขของสัญญา และเงื่อนไขในการจัดส่ ง เป็ นไปตามรู ปแบบของการจัดทาเอกสารการประกวดราคาของ
ยา กระทรวงสาธารณสุ ข มีการประเมินคุณสมบัติของผูค้ า้ และคุณลักษณะทางเทคนิ คของยา ก่อนการเสนอราคา ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดซื้ อยา ทั้งนี้ ในยาบางรายการเขตสุ ขภาพที่ศึกษามีการทาสัญญากับผูค้ า้ มากกว่า
หนึ่ งราย ซึ่ งไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดหายาขององค์การอนามัยโลก ที่มีขอ้ เสนอให้มีการทาสัญญากับ
ผูค้ า้ เพียงหนึ่งราย เพื่อให้ได้ราคาที่ต่าที่สุด
4. จากข้อเสนอขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า การจัดซื้ อแบบรวมกลุ่ม สมาชิ กในกลุ่มควรจัดซื้ อยาทุ ก
รายการที่ได้ทาสัญญาไว้กบั ผูค้ า้ โดยการจัดซื้ อยาร่ วมของเขตสุ ขภาพที่ศึกษามีการจัดทาช่องทางในรายงานการจัดซื้ อยา
ซึ่ งหน่วยจัดซื้ อได้นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการบริ หารสัญญา ทั้งนี้ พบปั ญหาว่าโรงพยาบาลไม่รายงานข้อมูลการจัดซื้ อ
ยา ทาให้ไม่สามารถบริ หารสัญญาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. เขตสุ ขภาพที่ ศึกษา ได้มีการกากับติดตาม สัดส่ วนมูลค่ายาจัดซื้ อร่ วมต่อมูลค่าการจัดซื้ อยาทั้งหมด ราย
ไตรมาส ซึ่ งไม่มีการประเมินการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขตจากหน่วยงานภายนอก อีกทั้ง แม้จะมีการพัฒนาระบบติดตาม
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ปั ญหาด้านคุณภาพยา แต่มีการรายงานปั ญหาดังกล่าวน้อย ซึ่ งผูร้ ายงานเป็ นผูใ้ ช้ยาจากโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาล
ทัว่ ไป โดยโรงพยาบาลชุมชนส่ วนใหญ่ไม่ทราบแนวทางในการบริ หารจัดการเมื่อพบปั ญหาในการจัดซื้ อยาร่ วม จะเห็น
ได้ว่า แม้จะมีการจัดทาระบบรายงานปั ญหาด้านคุณภาพยา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในการจัดซื้ อยาที่ดี แต่ระบบ
รายงานดังกล่าว ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
เมื่อพิจารณาวิธีการดาเนิ นการจัดซื้ อยาของเขตสุ ขภาพที่ ศึกษา ผูว้ ิจยั ได้เสนอแนะแนวทางการเลือกวิธีการ
จัดซื้ อยา โดยประเด็นที่ควรคานึ งถึงนอกจากด้านราคา คุณภาพยา รวมถึงการให้บริ การแล้ว ควรพิจารณาประเด็นของ
ความครอบคลุมของรายการยาในโรงพยาบาลเครื อข่ายจัดซื้ อเดี ยวกัน สถานะของยาในตลาด จานวนผูค้ า้ ตลอดจน
ความยัง่ ยืนของอุตสาหกรรมในประเทศประกอบด้วย โดยผูว้ จิ ยั เสนอให้มีแนวทางในการคัดเลือกยาสาหรับนามาจัดซื้ อ
ร่ วม โดยแบ่งรายการยาออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
- ยาที่มีผจู ้ าหน่ายรายเดียว (monopolistic drugs) ซึ่ งโดยมากจะเป็ นยาใหม่ ติดสิ ทธิ บตั ร ที่มีราคาสู ง การนา
ยาที่มีผจู ้ าหน่ายรายเดียว มาจัดซื้ อร่ วมอาจไม่ได้ทาให้เกิดการแข่งขันด้านราคา แม้วา่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะเล็งเห็นถึงประโยชน์
ในด้านอื่น เช่น การบรรลุตามตัวชี้วดั ร้อยละการจัดซื้ อยาร่ วม แต่หากพิจารณาถึงผลลัพธ์ หรื อคุณค่าของการปฏิบตั ิงาน
แล้ว อาจใช้วิธีประกวดราคาตามกลุ่มการรักษา (therapeutic class tendering) โดยพิจารณาถึงต้นทุน-ประสิ ทธิ ผลของยา
ตามที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนาในแนวปฏิบตั ิในการจัดซื้ อยาที่ดี (WHO, 1999) ซึ่ งอยูภ่ ายใต้สมมุติฐานว่า ยาที่อยู่
ใน therapeutic class เดี ย วกันสามารถใช้แ ทนกัน ได้ (interchangeable) ให้ป ระโยชน์ ใ นการรั กษาเหมื อ นกัน (same
therapeutic benefits) โดยยังเป็ นการแข่งขันกับยารายการอื่ น ซึ่ งอาจเพิ่มจู งใจให้ผูค้ า้ ลดราคาได้ หรื อวิธีอื่นที่ มีการ
พิจารณาต้นทุน-ประสิ ทธิ ผลของยา ความคุม้ ค่า เช่น value-based purchasing และ risk sharing เป็ นต้น
- ยาที่ มีผูจ้ าหน่ ายน้อยราย (oligopolistic drugs) ประเด็นที่ ตอ้ งคานึ งถึ ง คื อ ความสามารถในการจัดหา
สิ นค้า ซึ่ งผูค้ า้ ต้องสามารถจัดหายาให้เพียงพอต่อความต้องการ สาหรั บยากลุ่มนี้ ควรมี การจัดซื้ อยาร่ วมโดยการทา
สัญญากับผูค้ า้ มากกว่า 1 ราย เนื่ องจาก เป็ นการประกันว่าผูค้ า้ สามารถจัดหายามาให้โรงพยาบาลทุกแห่ งได้ นอกจากนี้
ยังเป็ นการลดความเสี่ ยงที่จะเกิดจากผูช้ นะการประกวดราคารายเดียวมีอานาจเหนื อตลาด ซึ่ งอาจส่ งผลให้ผูค้ า้ รายอื่น
ออกจากตลาด ทาให้เกิดปั ญหายาขาดคราวได้
- รายการยาที่ มี ย าชื่ อ สามัญ แข่ ง ขัน ในตลาดหลายราย (Generic competitive drugs) ประเด็น ที่ ต ้อ งให้
ความสาคัญ คือ การประกันคุณภาพยา โดยอรอนงค์ และคณะ (2555) ได้เสนอว่ายาที่มีผูจ้ าหน่ ายหลายรายควรมี การ
จัดซื้ อร่ วมระดับเขต เนื่ องจากผูใ้ ช้ไม่รู้สึกว่ามีความแตกต่างด้านคุณภาพยา ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่ายาชื่อสามัญที่มีผคู ้ า้
หลายราย โรงพยาบาลควรมี การจัดซื้ อเอง โดยให้เป็ นไปตามกลไกการตลาด ซึ่ งต้องมี การควบคุ มด้วยราคากลาง
เนื่ องจาก หากนารายการยาในกลุ่มนี้ มาจัดซื้ อร่ วม แม้วา่ ผลที่เกิดขึ้นในระยะแรก จะทาให้ราคายาต่าลงอย่างมาก แต่ใน
ระยะยาวอาจส่ งผลให้บริ ษทั ยาขนาดเล็กในประเทศ ซึ่ งยังไม่มีความพร้อมในการจัดหายาให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่ งใน
เขต ปิ ดตัวลง เหลือเพียงผูค้ า้ รายใหญ่ในตลาดไม่กี่ราย ซึ่ งอาจส่ งผลให้ราคายาสู งขึ้นในอนาคตได้ นอกจากนี้ ศรี เพ็ญ
(2550) เสนอว่า ผูซ้ ้ื อควรมีบทบาทในการกระตุน้ ให้บริ ษทั ยามีการพัฒนาคุณภาพการผลิต เพื่อให้ยาเกิดความเชื่อมัน่ ใน
การใช้ยาทดแทน ซึ่ งจะสามารถลดการยึดติดกับชื่อการค้าได้
จากผลการจัดซื้ อยาร่ วมของเขตสุ ขภาพที่ศึกษา เมื่อพิจารณาการจัดซื้ อยาตามกลุ่มการออกฤทธิ์ พบว่า กลุ่มยา
ที่มีการจัดซื้ อร่ วมมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ยากลุ่มที่เกี่ยวกับเลือดและอวัยวะสร้างเลือด, สารต้านการติดเชื้อสาหรับทัว่
ร่ างกาย และยาเกี่ ยวกับระบบประสาท โดยการศึกษาเรื่ องการจัดซื้ อยาร่ วมของเขตสุ ขภาพที่ 4 พบว่า กลุ่มยาที่ มีการ
นามาจัดซื้ อ ร่ วมมากที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ยาต้านการติ ดเชื้ อ , ยาระบบหัวใจและหลอดเลื อด และยาระบบทางเดิ นหายใจ
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ตามลาดับ (จรัสพร, 2546) ซึ่ งจะเห็นได้วา่ รายการที่มีการจัดซื้ อเหมือนกัน คือ ยาต้านการติดเชื้อ ซึ่ งเป็ นกลุ่มยาที่มีมูลค่า
การจัดซื้ อรวม และมูลค่าต่อหน่วยสู ง กลุ่มยาดังกล่าวจึงเป็ นกลุ่มยาเป้ าหมายของการจัดซื้ อยาร่ วมระดับเขต
การศึกษาครั้งนี้ พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการจัดซื้ อยาร่ วม สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าใน
ประเด็น ดังนี้ ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุ น , การยอมรั บจากเครื อข่ายการดาเนิ นงานแต่ละระดับ, การกากับติดตามและ
สะท้อนข้อมูลกลับ ซึ่ งในมีประเด็นที่สอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้านี้โดยระบุวา่ ปั จจัยที่ทาให้การจัดซื้ อยาร่ วมประสบ
ความส าเร็ จ คื อ ความมุ่ ง มั่น ที่ จ ะด าเนิ น การ (MSH, 2012) การมี ภ าวะผูน้ าที่ เ ข้ม แข็ง ผลการด าเนิ น งานสามารถ
ตอบสนองความต้อ งการของผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย และความร่ ว มมื อ จากโรงพยาบาลทุ กแห่ ง (Na Songkhla, 1998)
นโยบาย และความร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงาน (Huff-Rousselle and Burnett, 1996) ซึ่ งในการศึกษานี้ พบว่า ปั จจัยอื่น
ที่ส่งผลต่อความสาเร็ จด้านอื่น ๆ ของเขตสุ ขภาพที่ศึกษา คือ การมีผรู ้ ับผิดชอบหลักและคณะทางานที่มีประสบการณ์
และระบบสารสนเทศ
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