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บทความวิจยั
การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการบริ หารเวชภัณฑ์จงั หวัดขอนแก่น
ศศิธร เอือ้ อนันต์
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษากระบวนการทางานและวิเคราะห์บทบาทของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัด
ขอนแก่น วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการทบทวนเอกสารรายงานการประชุม หนังสือราชการและ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารเวชภัณฑ์ และวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง หลังจากนัน้ วิเคราะห์การดาเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556-2558 ด้วยกรอบแนวคิดโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ ผลการวิ จยั :
ผูเ้ กีย่ วข้องกับงานบริหารเวชภัณฑ์ของจังหวัดขอนแก่นมีหลายองค์กร คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่นเป็ น
องค์กรหลักทีท่ าหน้าทีต่ ามนโยบายและกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง องค์กรอื่นทีท่ างานในเรื่องนี้ได้แก่ คณะทางานการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพของวิชาชีพต่างๆ (พบส.วิชาชีพ) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น การวิเคราะห์บทบาทและ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ พบว่ายังดาเนินการไม่ครบถ้วนตามบทบาทหน้าทีท่ ก่ี าหนดไว้ คณะกรรมการฯ ทา
หน้ า ที่ก าหนดนโยบาย การจัด ซื้อ ร่ วม และติด ตามผลการดาเนิน งานในประเด็น ที่เ กี่ ยวข้องกับ การตรวจราชการเท่านัน้
นอกจากนี้โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ รวมถึงระบบสนับสนุ นการดาเนินการยังไม่มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การกาหนดยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนนโยบาย การสื่อสารกับหน่ วยงานระดับปฎิบตั ิ อีกทัง้ คณะ
กรรมการฯ ยังไม่มีบทบาทในการวิเคราะห์ความเสีย่ งและปั ญหา และการประเมินผลงาน นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร
เวชภัณฑ์ยงั มีบทบาทน้อยมากในการดาเนินงานบริหารเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา และยังขาดบทบาทในการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
ด้านยาและเวชภัณฑ์ สรุป: คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ควรเร่งรัดพัฒนาความเข็มแข็งโดยทบทวนโครงสร้าง พัฒนาสิง่
สนับสนุ นการดาเนินงาน กาหนดตัวชี้วดั การดาเนินงาน และสร้างเครือข่ายของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดใน
จังหวัดขอนแก่น
คาสาคัญ: คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัด การบริหารเวชภัณฑ์ เภสัชสาธารณสุข การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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บทนา
การบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ ท่ี มี ป ระสิท ธิ ภ าพและมี
ผลลัพธ์ทด่ี นี นั ้ ทาให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณด้านยา
ลดการสูญเสีย และผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงบริการทีด่ ี มี
คุ ณภาพ และเหมาะสม (1) กระทรวงสาธารณสุขจัดทา
หลักการและมาตรการปฎิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ในแผน
แม่บทการพัฒนาสุขภาพดีดว้ ยต้นทุนต่ า (good health at

low cost) มาตัง้ แต่ปี 2542 (2) และได้กาหนดนโยบายและ
แผนยุ ท ธศาสตร์เ พื่อ การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห าร
เวชภัณฑ์และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านยามาอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นมา (3)
องค์การอนามัยโลกระบุให้คณะกรรมการเภสัช
ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร บ า บั ด ( Pharmacy and Therapeutics
Committee; PTC) เป็ นองค์กรที่แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อให้กลุ่มสห

วารสารเภสัชกรรมไทย ปี ที ่ 8 เล่มที ่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559
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สาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลได้ตดั สินใจร่วมกันจัดการคลัง
เวชภัณฑ์ให้มปี ระสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
(4) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้ในคู่มอื
บริหารเวชภัณฑ์ว่า การบริหารเวชภัณฑ์ต้องอยู่ในรูปของ
“คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด ” ซึ่งมีหน้าที่ใน
การวางแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารเวชภัณฑ์ของสถาน
บริการสาธารณสุขให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ประสานงานระหว่ า งผู้ใ ช้ย าและผู้ จ ัด หายา ก ากับ การ
บริหารเวชภัณฑ์ทงั ้ ระบบเพื่อลดการสูญเสียยา ประเมินผล
และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาในการบริห ารเวชภัณฑ์ (5)
ส่ ว นแผนแม่ บ ทการพัฒ นาสุ ข ภาพดีด้ว ยต้ น ทุ น ต่ า ให้
ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ มีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารจัด การด้ า นยาและเวชภั ณ ฑ์ ใ นทุ ก ระดับ โดย
ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการทุกระดับตัง้ แต่ ระดับ
จังหวัด อาเภอ และระดับหน่ วยงาน (โรงพยาบาล) โดย
กรรมการเหล่ า นี้ ร ับ ผิด ชอบในการก าหนดนโยบายด้าน
เวชภัณฑ์ในแต่ละระดับ ติดตามให้มกี ารดาเนินการตาม
ระเบียบและมาตรการ ประเมินผลและร่วมแก้ไขปั ญหาด้าน
เวชภัณฑ์ และรายงานผลการดาเนินการให้ระดับที่เหนือ
ขึน้ ไปและส่วนกลางทราบ (2)
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้
ดาเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยแต่ ง ตัง้ ให้ค ณะกรรมการบริห ารเวชภัณ ฑ์
จัง หวัด ขอนแก่ น ท าหน้ า ที่ต ามที่ก ระทรวงสาธารณสุ ข
ก าหนด (6) แต่ ใ นปี พ.ศ.2558 จัง หวัด ขอนแก่ น ยัง ไม่
สามารถลดต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาให้ได้มากกว่า
ร้อ ยละ 10 ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดเป็ น ตัว ชี้ว ัด
ประสิทธิภาพการดาเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ในปี 25572558 ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นยาและเวชภั ณ ฑ์ มิ ใ ช่ ย ารวมของ
โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.40
และ 3.89 ตามล าดับ นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ในปี 2558
โรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในจังหวัดขอนแก่น 20 แห่งจาก 22 แห่ง มีรอ้ ยละของการ
สังใช้
่ ยาปฎิชวี นะใน 2 กลุ่ม (โรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจและ
โรคอุ จ จาระร่ ว งของหน่ ว ยงาน) มากกว่ า ร้อ ยละ 20 (7)
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจว่าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารเวชภัณฑ์มบี ทบาทอย่างไรต่อการบริหารเวชภัณฑ์
และควรจะพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
คณะกรรมการดังกล่าวในแต่ละระดับอย่างไรเพื่อส่งเสริม
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ให้การบริหารเวชภัณฑ์มปี ระสิทธิภาพและบรรลุเป้ าหมาย

วิ ธีการวิ จยั
การศึ ก ษาครั ้ง นี้ เป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
การศึก ษาอิง นิ ย ามศัพ ท์ต่ า ง ๆ ตามแนวทางการเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพการบริห ารยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข (2) เพื่อให้สอดคล้องกับการนาผลการวิจยั ไป
ใช้ประโยชน์ใน หน่ วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
“เวชภัณฑ์” หมายถึง ยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา ได้แก่ วัสดุ
แพทย์ วัสดุ ท ัน ตกรรม วัสดุ เ อ็ก ซเรย์ วัสดุ วิท ยาศาสตร์
การแพทย์ หรื อ วั ส ดุ ช ั น สู ต ร “การบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ ”
หมายถึง ระบบย่อยต่าง ๆ ได้แก่ การคัดเลือก การจัดหา
การกระจาย และการใช้ “ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
เวชภัณฑ์” หมายถึง ผลลัพธ์ของกระบวนการจัดการทัง้ สี่
ของการบริห ารเวชภัณ ฑ์ คือ ได้ย าดี มีคุ ณ ภาพ ราคา
ประหยัด และมีการสังใช้
่ อย่างสมเหตุผล “คณะกรรมการ
บริหารเวชภัณฑ์” หมายถึง คณะกรรมการระดับจังหวัดที่
รับผิดชอบในการบริหารเวชภัณฑ์ของหน่ วยงานในสังกัด
ทัง้ จังหวัด โดยมีหน้าทีค่ รอบคลุมการจัดการ 4 ด้าน ได้แก่
การคัดเลือก การจัดซือ้ การกระจาย และการใช้ยา ทัง้ ยังมี
หน้าทีก่ าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมกากับ ประเมินผล
และแก้ไขปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องด้านเวชภัณฑ์ของหน่วยงานใน
สังกัด
ผู้ วิจ ัย ทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
บริหารเวชภัณฑ์ และคณะกรรมการเภสัช กรรมและการ
บาบัดจากเอกสารอ้างอิงทัง้ ในและต่างประเทศ การศึกษา
บทบาทของคณะกรรมการบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ จ ั ง หวัด
ขอนแก่นตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2535-2558 ใช้การศึกษาเอกสาร
การประชุม หนังสือราชการ บันทึกหรือรายงานระเบียบที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ และรายงาน
การประชุ ม ของคณะกรรมการฯ ในช่ ว งเวลาที่ศึก ษา
ห ลั ง จ า ก นั ้ น ผู้ วิ จ ั ย วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ด า เ นิ น ง า นข อง
คณะกรรมการฯ ด้ว ยกรอบแนวคิด ตามมิติของคุณภาพ
ของ Donabedian ได้แ ก่ โครงสร้า ง กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ (8-9) โครงสร้าง ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1)
กฎ ระเบี ย บ และนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการบริ ห าร
เวชภัณฑ์ทงั ้ จากภาครัฐ และผู้มีอ านาจในหน่ วยงาน 2)
หน่วยงาน บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารเวชภัณฑ์ และ
คณะกรรมการบริห ารเวชภัณฑ์ และ 3) วัส ดุ อุ ป กรณ์
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ทรัพยากร งบประมาณ และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ของการ
บริหารเวชภัณฑ์ กระบวนการ หมายถึง วิธกี าร กลไก การ
ขับเคลื่อนของส่วนต่างๆ ในการบริหารเวชภัณฑ์ ผลลัพธ์
หมายถึง ผลทีเ่ กิดจากการกระทาของคณะกรรมการบริหาร
เวชภัณฑ์
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
สร้ า งเสริ ม ความเข็ ม แข็ ง ของคณะกรรมการบริ ห าร
เวชภัณ ฑ์ จ ัง หวัด ขอนแก่ น เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการ
บริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดขอนแก่น โดยพิจารณาส่วนขาดที่
พบจากการวิเ คราะห์โ ครงสร้า งและการดาเนิ น งานของ
คณะกรรมการฯ

ผลการวิ จยั
การวิเคราะห์โครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์
ของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดขอนแก่นได้ผล
ดังนี้
โครงสร้าง: การจัดโครงสร้างของคณะกรรมการฯ
การด าเนิ น งานบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ ข องจัง หวัด
ขอนแก่นในระดับจังหวัดมีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เป็ นผู้รบั ผิดชอบ ซึ่งมีเภสัชกร 1 คน เป็ นดาเนินงานทัง้
ด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของจังหวัด โครงสร้างของ
คณะกรรมการที่เ กี่ย วข้อ งในการบริห ารเวชภัณ ฑ์ข อง
จัง หวัด ขอนแก่ น มี 3 ระดับ ตามบทบาท ภารกิจ และ
อานาจการบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
1) ระดับจังหวัด มีคณะกรรมการชื่อ “คณะกรรมการบริหาร
เ ว ช ภั ณ ฑ์ จ ั ง ห วั ด ข อ น แ ก่ น ” 2) ร ะ ดั บ อ า เ ภ อ มี
คณะกรรมการชื่อ “คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับ
อาเภอ” หรือชื่ออื่นตามทีอ่ าเภอกาหนดเอง และ 3) ระดับ
ห น่ ว ย ง า น ( โ ร ง พ ย า บ า ล ) มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชื่ อ
“คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด” หรือชื่ออื่นตามที่
โรงพยาบาลกาหนดเอง
นอกจากคณะกรรมการฯ 3 ระดับดังกล่าวแล้ว ยัง
มี องค์กรอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1) พบส. เภสัช กรรม จัง หวัด ขอนแก่ น หรื อ
คณะทางานการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการ
สุขภาพด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยหัวหน้า
งานเภสัช กรรมโรงพยาบาลทุ ก แห่ ง คณะท างานนี้ มี
บทบาทหลัก คือ ประสานงานกับ ส านั ก งานสาธารณสุ ข

จังหวัดขอนแก่นในการดาเนินงานด้านเภสัชกรรมและการ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสาธารณสุ ข และมี บ ทบาทที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารเวชภัณฑ์ คือ เป็ นทีมวิชาการและ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานบริห ารเวชภัณ ฑ์ข องจัง หวัด
ขอนแก่นด้วย แต่ไม่มกี ารระบุหน้าทีแ่ ละบทบาทของ พบส.
เภสัชกรรม ในคาสังคณะกรรมการบริ
่
หารเวชภัณฑ์ของ
จังหวัดขอนแก่นทีช่ ดั เจน
2) คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัด
ขอนแก่ น (กวป.) ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ คื อ ผู้ บ ริ ห าร
โรงพยาบาลระดับ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลทุ ก แห่ ง
สาธารณสุ ข อ าเภอทุ ก แห่ ง หัว หน้ า กลุ่ ม งานทุ ก กลุ่ ม ใน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้าศูนย์วชิ าการใน
สัง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข ทุ ก แห่ ง ในจัง หวัด ขอนแก่ น
คณะกรรมการชุ ด นี้ มี บ ทบาทในการติ ด ตามผลการ
ด าเนิ น งานบริห ารเวชภัณ ฑ์ ข องจัง หวัด โดยให้ มีก าร
รายงานตัวชี้วดั ในการจัดซื้อ การใช้ และการสารองคลัง
ของโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อสะท้อนให้ผบู้ ริหารหน่วยงาน
ได้รบั ทราบเป็ นประจาในการประชุมของ กวป. ทุกเดือน
และบางครัง้ มีก ารสังการจากที
่
่ป ระชุ ม กวป.นี้ ให้แก้ไข
ปั ญหาในการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ดว้ ย
โครงสร้ า งของคณะกรรมการบริห ารเวชภัณ ฑ์จ ัง หวัด
ขอนแก่นตามคาสังคณะกรรมการบริ
่
หารเวชภัณฑ์จงั หวัด
ขอนแก่นฉบับล่าสุด (คาสังจั
่ งหวัดขอนแก่นที่ 3456/2557)
(6) มีจานวนกรรมการรวมทัง้ สิน้ 49 คน ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 ในค าสัง่ นี้ ร ะบุ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห าร
เวชภัณฑ์จงั หวัด ไว้ 5 ข้อ คือ 1) กาหนดนโยบายในการ
บริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา รวมถึงระบบยาของ
จังหวัดเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และให้เอือ้
ต่ อ การส่ง ต่ อ ผู้ป่ วยและระบบการให้บริก ารตาม service
plan ซึง่ เป็ นนโยบายในการพัฒนาระบบริการของกระทรวง
สาธารณสุ ข 2) จัด ท ากรอบบัญ ชีร ายการยาของสถาน
บริการสาธารณสุขในแต่ละระดับของจังหวัด เพื่อการจัดหา
ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้สามารถเข้าถึงยาได้อย่างเท่า
เทียมกันทุกหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น 3) กาหนดระบบ
การส ารองคลัง เวชภัณ ฑ์ใ นระดับ จัง หวัด และอ าเภอให้
สามารถสนับสนุนซึง่ กันและกันในเครือข่าย 4) ควบคุมการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดขอนแก่นให้เป็ นไปตาม
แนวทางที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด และ 5) ให้
ค าปรึก ษา แนะน า ควบคุ ม ก ากับ และประเมิน ผลการ
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ดาเนินการบริหารยาและเวชภัณฑ์ตามแนวทางการพัฒนา
ระบบธรรมาภิ บ าลด้ า นการบริห ารจัด การด้ า นยาและ
เวชภัณฑ์มใิ ช่ยาของจังหวัดขอนแก่น
การคัดเลือกผูท้ จ่ี ะเป็ นกรรมการบริหารเวชภัณฑ์
จัง หวัด ใช้ก ารคัด เลือ กจากผู้เ กี่ย วข้อ งตามภารกิจ ที่ไ ด้
กาหนดไว้ และแต่งตัง้ โดยผูว้ ่าราชการจังหวัดเนื่องจากมี
กรรมการที่ม าจากหน่ ว ยงานอื่น นอกสัง กัด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วย ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เมื่อพิจารณาหน้าทีต่ ามคาสังที
่ ก่ าหนดไว้ 5 ข้อ
นี้พบมีองค์ประกอบของผู้เกี่ยวข้องเป็ นคณะกรรมการอยู่
อย่างครบถ้วน แต่ไม่พบการกาหนดเงื่อนไขและวาระการ
ดารงตาแหน่งของคณะกรรมการฯ
นอกจากนี้ พ บว่ า ในปี พศ. 2556-2558 ไม่ มีก าร
แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการอื่น หรือ คณะท างานย่ อ ยเพื่อ ท า
หน้าทีภ่ ายใต้การควบคุมกากับของคณะกรรมการฯ ระดับ
จั ง หวั ด เลย แต่ ใ นช่ ว งก่ อ นหน้ า เคยมี ก ารแต่ ง ตั ้ง

คณะกรรมการย่อยเป็ นการเฉพาะคราว เช่น คณะทางาน
จั ด ท าบั ญ ชี ย าจั ง หวั ด ขอนแก่ น (พ.ศ. 2551) (10)
คณะท างานจัด ท าบัญ ชีร ายการยาระดับ PCU (บัญ ชียา
รพ.สต. ฉบับปี 2553) (11)
เมื่อพิจารณาองค์ประชุมในรายงานการประชุม
พบว่ า ผู้ บริห ารองค์ก รที่เ ป็ น ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
จังหวัด โรงพยาบาลทัวไปและโรงพยาบาลชุ
่
มชนที่ไม่มา
เข้าร่วมประชุม จะส่งตัวแทนเป็ นหัวหน้างานเภสัชกรรม
ของโรงพยาบาลมาประชุมแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7080 ของโรงพยาบาลดังกล่าว ในส่วนหัวหน้าหน่วยงานย่อย
ต่าง ๆ ก็ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมหากไม่มวี าระการประชุม
ที่เ กี่ย วข้อ ง ดัง นั น้ จึง มีส ัด ส่ ว นของเภสัช กรที่เ ข้า ร่ ว ม
ประชุมมากกว่าบุคลากรอื่น ๆ ในการประชุมทุกครัง้ คือ
ประมาณร้อยละ 60-70 ขององค์ประชุม ประธานการคณะ
กรรมการฯ คือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เข้า
ร่วมการประชุมด้วยทุกครัง้

ตารางที่ 1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดขอนแก่น
วิ ชาชีพ/สาขา
จานวน
บทบาท
1. แพทย์ (ระดับผูบ้ ริหารองค์กร) ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์เชีย่ วชาญ 24 คน ประธาน และ
กรรมการ
ด้านเวชกรรมป้ องกัน และผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัวไป
่ และโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง
2 คน
กรรมการ
2. นักวิ ชาการ (ระดับผูบ้ ริหารองค์กร) ได้แก่ ผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์เขต
7 จ.ขอนแก่นและตัวแทนสาธารณสุขอาเภอ (1 คน)
16 คน
กรรมการ
3. หัวหน้ าหน่ วยงานย่อยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) หัวหน้ากลุ่มงานภายในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้แก่ กลุ่มงานทันตกรรม/
กลุ่มงานประกันสุขภาพกลุม่ งานบริหาร/งานพัสดุ/งานนิตกิ ร/งานบริหารทางการแพทย์/งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลศูนย์: หัวหน้างานวัสดุแพทย์/หัวหน้างานพัสดุ/หัวหน้ากลุ่ม
งานรังสี
3 คน
กรรมการ
4. เครือข่ายวิ ชาชีพที่เกี่ยวข้อง (เครือข่ายละ 1 คน) ดังนี้ พบส.ทันตกรรม พบส.พยาบาล
พบส.เทคนิคการแพทย์
6 คน กรรมการ และ
5. เภสัชกรดังนี้ เภสัชกรเชีย่ วชาญ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) หัวหน้ากลุ่มงาน
เลขานุการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน เภสัชกรชานาญการ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น)
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วาระประจ าที่มีอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการประชุ ม คือ
รายงานผลการดาเนิน งานบริหารเวชภัณฑ์ประจาเดือ น
(การซื้อ การใช้ และปริม าณคงคลัง ) และตัว ชี้ว ัด ตาม
ประเด็นตรวจราชการทีเ่ กี่ยวข้องกับงานบริหารเวชภัณฑ์
ได้แก่ การลดต้นทุนและการจัดซือ้ ร่วม วาระประจาของที่
ประชุ ม ไม่ ไ ด้ก าหนดให้ค รอบคลุ ม บทบาททัง้ 5 ข้อ ของ
คณะกรรมการฯ และยัง พบว่ า ผู้มีบ ทบาทหลัก ในการ
ประชุมคือ ประธาน ผู้อานวยการโรงพยาบาลที่เข้า ร่ ว ม
ประชุม และเลขานุ การ ส่วนกรรมการอื่น ๆ มีบทบาทใน
การประชุมน้อยมาก นอกจากนี้ยงั มีขอ้ สังเกตจากรายงาน
การประชุมว่า วาระที่เกี่ยวข้องกับ “เวชภัณฑ์มิใช่ยา” มี
น้อยมาก ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้ระบุว่าเป็ นหน้าทีข่ องคณะกรรมการฯ
และกระทรวงสาธารณสุขได้มกี ารเน้นในเรื่องนี้เป็ นประเด็น
สาคัญในการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขตัง้ แต่
ปี 2556-2558 เรื่องการลดต้นทุนเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา และการ
จั ด ซื้ อ ร่ ว มเวชภั ณ ฑ์ มิ ใ ช่ ย าโดยเฉพาะประเภทวั ส ดุ
วิทยาศาสตร์ (12)
เมื่ อ พิ จ ารณาจ านวนครั ง้ ในการประชุ ม ของ
คณะกรรมการฯตัง้ แต่ ปี 2556-2558 พบว่ า มีก ารประชุม
เฉลี่ย ปี ละเพีย ง 1 ครัง้ โดยในปี พ.ศ. 2556 ไม่ มีก าร
ประชุ ม แม้ว่ า แนวทางการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห าร
เวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้มกี ารประชุม
อย่างน้ อยปี ละ 3 ครัง้ หรือทุกไตรมาส นอกจากนี้ในการ
จัดทาบันทึกและส่งรายงานการประชุมทุกครัง้ ไม่กาหนด
กรอบเวลาการให้จดั ส่งให้ทุกหน่ วยงานทราบ กรณีการ
ประชุ ม ที่มีข้อ สัง่ การหรือ สรุ ป แนวทางการปฎิ บ ัติห รือ
นโยบายในการดาเนินงานในแต่ละเรื่อง ก็ไม่มี การจัดทา
หนังสือสังการภายหลั
่
งการประชุม (12)
โครงสร้าง: กฎ ระเบียบ และแนวปฎิ บตั ิ ในการบริ หาร
เวชภัณฑ์
ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ได้ มี ม าตรการที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์มา
ตั ง้ แต่ ปี พ.ศ. 2542 จนถึ ง การออกระเบี ย บกระทรวง
สาธารณสุข ว่ า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด หายาเวชภัณฑ์ฯ พ.ศ.
2557 พบว่ามีมาตรการ ระเบียบ และประกาศทีส่ นับสนุ น
การบริหารเวชภัณฑ์ในรูปแบบคณะกรรมการตามระดับ
อ านาจการบริ ห ารราชการของกระทรวงสาธารณสุ ข
ลดหลัน่ กัน ไปตามระดับ หน่ ว ยงาน พร้อ มก าหนดแนว

ปฎิบตั ิครอบคลุมใน 2 ส่วนหลัก ดังปรากฏในหนังสือสัง่
การจากส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ส ธ.
0228.07.2/4214 เรื่อ ง มาตรการในการด าเนิ น การและ
ก ากับ ดูแ ลในการบริหารจัดการด้านยาของโรงพยาบาล
(13) ได้แก่ 1) ระบบบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์
ได้ แ ก่ การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของคณะกรรมการที่
เกีย่ วข้อง การทาแผนจัดซือ้ การควบคุมกากับ (การตรวจ
รับ/ระบบการตรวจสอบ/ระบบรายงาน) และจริยธรรมการ
ส่ ง เสริม การขายยา และ 2) แนวปฎิ บ ัติ ใ นการบริห าร
เวชภัณฑ์ทค่ี รอบคลุมการดาเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ทงั ้ 4
ด้า น ได้แ ก่ การคัด เลือ ก การจัด ซื้อ/จัด หา การเบิกจ่าย
และการใช้
จังหวัดขอนแก่นให้หน่ วยงานทุกแห่งดาเนินการ
ตามมาตรการทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนดครอบคลุมทัง้
2 ด้ า นดั ง กล่ า วนี้ ด้ ว ย โดยจะได้ ก ล่ า วถึ ง ในหั ว ข้ อ
“กระบวนการ” ถึ ง แม้ ว่ า ในปี 2556-2558 ที่ ก ระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข เ ริ่ ม เ ข้ ม ง ว ด ต่ อ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่อง
การลดต้นทุนยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา และคณะกรรมการ
บริห ารเวชภัณ ฑ์จ ัง หวัด ขอนแก่ น ได้ก าหนดเป้ า หมาย
กลไกการดาเนินการ และมาตรการในการลดต้นทุนด้าน
เวชภัณฑ์ของจังหวัดในที่ประชุม คณะกรรมการฯ แล้วก็
ตาม แต่ ไม่มีการสังการเป็
่
นหนังสือราชการในนามของ
คณะกรรมการฯ ให้ใ ช้ม ติด ัง กล่ า วเป็ น แนวทางในการ
ดาเนิ น งานของจัง หวัด อย่ า งไรก็ตาม แนวทางดังกล่าว
ปรากฎในคู่มอื การตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอของจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ใช้
แนวทางดัง กล่ า วด าเนิ น การและประเมิน ผลการตรวจ
ราชการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลมา
ตลอดทัง้ 3 ปี (14) นอกจากนี้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัช สาธารณสุ ข ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด
ขอนแก่นได้มกี ารสื่อสารนโยบายและกลไกต่าง ๆ นี้ผ่านที่
ประชุม พบส. เภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้าง: สิ่ งสนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์
สิง่ สนับสนุ นการบริหารเวชภัณฑ์ในทีน่ ้ีหมายถึง
ระบบข้อมูลสารสนเทศและงบประมาณ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ: สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคได้พฒ
ั นา
โปรแกรมรายงานผลการด าเนิ น งานบริห ารเวชภัณ ฑ์
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จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดรายงาน
ผลการบริหารเวชภัณฑ์ทงั ้ ด้า นยาและเวชภัณฑ์ตัง้ แต่ ปี
พ.ศ. 2555 ทุกหน่ วยงานต้องรายงานข้อมูลตามทีก่ าหนด
ทุกเดือน (รายงานประจาเดือน) ได้แก่ มูลค่าการจัดซือ้ ยา
และเวชภัณ ฑ์ มิใ ช่ ย าทัง้ หมด มู ล ค่ า การจัด ซื้อ ยาและ
เวชภัณ ฑ์มิใ ช่ ย าร่ ว มระดับ จัง หวัด มู ล ค่ า การใช้ย าและ
เวชภัณฑ์มใิ ช่ยา และมูลค่าการสารองคลังยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยา ข้อมูลทัง้ หมดถูกรวบรวมเป็ นเอกสารประกอบการ
ประชุ ม กวป. ทุ ก เดื อ น ข้ อ มู ล ถู ก ใช้ เ ป็ นตั ว ชี้ ว ัด การ
ดาเนิ น งานบริหารเวชภัณฑ์ของจังหวัด เพื่อ รายงานให้
คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดทราบด้วย ดังจะ
เห็นว่ามีการกาหนดวาระประจาของการประชุมในเรื่องการ
แจ้ ง ผลการด าเนิ น งานบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดทุกครัง้ ทัง้ นี้มขี อ้ สังเกตว่า
ลัก ษณะของรายงานเป็ น ข้อ มู ลที่ไ ม่ มีก ารวิเ คราะห์ เ พื่อ
ประมวลผลงาน เมื่อ พิจ ารณาตัว โปรแกรมที่พ ัฒ นาขึ้น
พบว่าเป็ นเพียงโปรแกรมทีร่ บั ข้อมูลรายงานอย่างเดียว ไม่
สามารถวิเคราะห์ผลได้ หากต้องวิเคราะห์ผลเจ้าหน้าทีต่ อ้ ง
ดึงข้อมูลจากโปรแกรมมาวิเคราะห์เอง จึงจัดว่าเป็ นระบบ
สนับสนุนทีต่ อ้ งพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ต่อไป
งบประมาณ: กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองผู้บ ริโ ภคและ
เภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เป็ นผูด้ าเนินการเกีย่ วกับงานบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี โดย ซึ่ ง มี ง บประมาณ 239,900,
197,800 และ 169,650 บาท ในปี 2556-2558 ตามลาดับ
โครงการทีข่ ออนุมตั ทิ งั ้ 3 ปี นนั ้ เกีย่ วข้องกับการดาเนินการ
3 ส่วนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การควบคุมกากับและบริหาร
จัดการความเสีย่ งในการบริหารเวชภัณฑ์ตามหลักธรรมาภิ
บาลและระเบีย บกระทรวงสาธารณสุขว่ าด้วยการจัดซื้อ
จัดหายาฯ การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านยาซึ่งประกอบด้วย
แผนงาน/กิจ กรรม และ การส่ ง เสริม การใช้ย าอย่ า งสม
เหตุ ผ ล ทัง้ นี้ ไ ม่ พ บว่ า คณะกรรมการบริห ารเวชภัณฑ์
จังหวัดมีส่วนในการพิจารณาจัดทาแผนขออนุ มตั ิใ ช้เ งิน
และไม่เคยมีการติดตามการใช้งบประมาณในส่วนนี้ จึงจะ
เห็นว่า คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดมีบทบาท
น้ อ ยในการวางแผนงาน การบริห าร การติด ตามการใช้
งบประมาณของการบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ จ ั ง หวั ด แต่
ผูด้ าเนินการและบริหารจัดการงบประมาณนี้ คือ กลุ่มงาน
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คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและเภสั ช สาธารณสุ ข ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (15)
กระบวนการ: การคัดเลือก
จากการศึ ก ษาพบว่ า ในปี พศ. 2556-2558
คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัด ยังไม่มบี ทบาทใน
การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาโดยตรง อย่างไรก็ตาม
พบว่าในปี พศ.2557 ได้มกี ารจัดทา “บัญชีรายการยาและ
เวชภัณ ฑ์ ใ นสุ ข ศาลาจัง หวัด ขอนแก่ น ” ประกอบด้ ว ย
รายการยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาทัง้ สิน้ จานวน 26 รายการ
แต่ เ ป็ นการด าเนิ น งานโดย พบส.เภสัช กรรมจัง หวัด
ขอนแก่น ซึ่งได้รบั มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒ นาระบบบริก ารปฐมภู มิจ ัง หวัด ขอนแก่ น ให้จ ัด ท า
เพื่อให้ใช้ใน “สุขศาลา” โดยมี อสม. เป็ นผู้จดั จ่ายยาและ
ควบคุมกากับใช้ได้เองเพื่อเป็ นการปฐมพยาบาลและรักษา
โรคเบือ้ งต้นอย่างง่ายของชุมชน (16)
ในปี พศ. 2551-2553 คณะกรรมการบริ ห าร
เวชภัณ ฑ์จ ัง หวัด จัด ท า “บัญ ชีย าจัง หวัด ขอนแก่ น พศ.
2551” และ “บัญ ชีร ายการยา PCU พศ. 2553” ซึ่ง เป็ น
รายการยาบัญชียาขัน้ ต่ า (common drug list) เพื่อให้ทุก
โรงพยาบาลและ รพ.สต. ทุกแห่งจัดหายาในบัญชียาเพือ่ ให้
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเป็ นการประกันการเข้าถึง
ยาโดยเท่าเทียมของผู้รบั บริการ บัญชียาดังกล่าวจัดทา
โดยคณะท างานที่ แ ต่ ง ตั ง้ โดยคณะกรรมการบริ ห าร
เวชภัณฑ์จงั หวัด ปั จจุบนั สถานบริการสุขภาพทุกแห่งใน
จังหวัดขอนแก่นยังคงใช้บญ
ั ชียาทัง้ 2 นี้อยู่ ในปี 25562558 ไม่พบว่ามีการปรับปรุง เพิม่ เติม รายการยาบัญชียา
ทัง้ สอง
กระบวนการ: การจัดซื้อ/จัดหา
หน่ ว ยงานทุ ก แห่ ง มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด หายาและ
เวชภัณฑ์ท่ีไ ม่ ย าตามระเบีย บพัสดุ ฯ ปี 2535 ข้อ 60-62
(17) ได้ แ ก่ ข้อ ก าหนดในการจัด ซื้อ ยาในบัญ ชีย าหลัก
แห่งชาติจากองค์การเภสัชกรรมในรายการทีอ่ งค์การเภสัช
กรรมเป็ นผูผ้ ลิต และการจัดซือ้ จัดหายาร่วมในระดับจังหวัด
ตามมาตรการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารเวชภัณ ฑ์ท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดและมีการจัดซือ้ เวชภัณฑ์มใิ ช่
ย า ร่ ว ม ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด ด้ ว ย ใ น ปี พ ศ . 2556-2558
คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดได้ให้มกี ารจัดซือ้ ยา
และเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาร่วมระดับจังหวัด โดยได้มอบให้ พบส.
แต่ละวิชาชีพเป็ นผูด้ าเนินการ ได้แก่ พบส.เภสัชกรรม ทัน
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ตกรรม และเทคนิคการแพทย์ ในการจัดซื้อ/จัดหาร่ ว ม
ดังกล่าวนัน้ เป็ นการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาใน
รายการทีใ่ ช้ร่วมกันมากของจังหวัดขอนแก่น แล้วใช้ “วิธี
สืบราคายาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา” จากผูจ้ าหน่ ายหลายราย
เพื่อ ก าหนด “ราคาอ้า งอิง ” ไว้ใ ห้เ ป็ น ราคากลางในการ
อ้างอิงเพื่อจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาของสถาน
บริก ารสุข ภาพทุก แห่งในสังกัด สานัก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่น (7)
กระบวนการ: การกระจาย
จากการศึกษาพบว่า จังหวัดขอนแก่นมีรูปแบบ
การกระจายยาในลักษณะที่เป็ นระบบการสารองคลังร่วม
ของสถานบริการเครือข่าย 3 ระบบ ได้แก่ 1) การสารอง
ร่วมยาต้านพิษและเซรุ่ม 2) การสารองยาโครงการใกล้
บ้านใกล้ใจ และ 3) โรงพยาบาลขอนแก่นเป็ นหน่วยสารอง
ยาให้โรงพยาบาลชุมชนในรายการที่หาซื้อยาก และกรณี
ระบบส่งต่อกลับไปรักษาใกล้บา้ น การสารองยาทัง้ 3 ระบบ
นี้ยงั ไม่ได้อยู่ในการควบคุมกากับของคณะกรรมการบริหาร
เวชภัณฑ์จงั หวัด เพราะไม่ปรากฏในระเบียบวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการฯ ในปี 2556-2558 เลย ทัง้ นี้การ
ด าเนิ น การทั ้ง 3 ส่ ว นมี โ รงพยาบาลขอนแก่ นเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบดาเนินการและบริหารจัดการ หากพิจารณา
ตามบทบาทหน้ าที่ท่รี ะบุในคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการฯ
และมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการฯ ควรเป็ นผู้บริหาร
จัดการการสารองคลังร่วมและกากับติดตามการดาเนินงาน
ด้วย
กระบวนการ: การใช้
จากการศึก ษาพบว่ า ในการบริห ารเวชภัณ ฑ์
จังหวัดขอนแก่นมีการควบคุม “การใช้ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่

ยา” ทัง้ ในด้านปริมาณ คุณภาพ ความปลอดภัย ดังนี้
1) ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา: มูลค่าการ
จัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาของจังหวัดขอนแก่นตัง้ แต่ปี
2556-2558 มีแ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น เล็ก น้ อ ยทุ ก ปี และยัง ไม่
บรรลุ เ ป้ าหมายที่ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดให้เ ป็ น
ตัวชี้วดั การตรวจราชการตลอด 3 ปี ผ่านมา (ลดต้นทุนค่า
ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยามากกว่าร้อยละ10) ดังตารางที่ 2
ถึงแม้คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดจะได้กาหนด
นโยบายและมาตรการในการลดต้นทุนแล้วก็ตาม (7)
ข้อ มูลดัง กล่ า วบ่ ง ชี้ว่ า การลดต้น ทุ น อาจยัง ไม่
บรรลุ เ ป้ า หมาย ในปี 2556-2557 คณะกรรมการบริห าร
เวชภัณฑ์ มีการประชุมเฉลีย่ เพียงปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ แสดงให้
เห็นว่า ยังไม่มกี ารติดตามผลการลดต้นทุน การประชุมทุก
ครั ง้ ในปี 2557-2558 จะเป็ นช่ ว งไตรมาสที่ 1-2 ของ
ปี งบประมาณ ซึ่ง ยังไม่มกี ารสรุปผลการดาเนินงาน และ
อาจเป็ นเพราะยังไม่มกี ารวิเคราะห์ถึงปั ญหา และสาเหตุ
ของต้นทุนค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างแท้จริง จึงไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไข หรือกาหนดกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้
2) การส่ง เสริม การใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล: จาก
ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ ปี 2556-2558
พบว่า โรงพยาบาลทุกแห่งมีการประเมินผลการใช้ยา และ
มีกจิ กรรมในการส่งเสริมการใช้ยาปฎิชวี นะอย่างสมเหตุผล
(ASU) ใน 2 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจและ
อุ จ จาระร่ ว ง นอกจากนี้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวัด
ขอนแก่ น ได้มีแ ผนงาน/กิจ กรรมอบรมบุ ค ลากรทางการ
แพทย์เ รื่อ งการใช้ย าปฎิชีวนะอย่ า งสมเหตุ ผ ลในปี พ.ศ.
2556 เมื่ อ พิ จ ารณาผลลั พ ธ์ ใ นการด าเนิ น งาน ASU
ถึงแม้ว่าจะมีผลการดาเนินงานที่ดีข้นึ อย่างต่ อเนื่องในปี
พ.ศ. 2557-2558 แต่ ก็ยงั พบว่ามีโรงพยาบาลถึง 20 แห่ง
จากจานวน 22 แห่ง ที่มรี ้อยละการสังใช้
่ ยาปฎิชวี นะมีค่า
มากกว่าเป้ าหมาย (ไม่มากกว่าร้อยละ 20) (คิดเป็ นร้อยละ

ตารางที่ 2. ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาของโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ปี
2556-2558
ปี งบ
มูลค่าซือ้ ยาทัง้ หมด
มูลค่าซือ้ เวชภัณฑ์มใิ ช่ยา มูลค่าซือ้ ยาและเวชภัณฑ์
ร้อยละของการ
ประมาณ
(บาท)
ทัง้ หมด (บาท)
ทัง้ หมด (บาท)
เปลีย่ นแปลง
2556
691,968,222
354,967,420
1,302,074,354
-ไม่มรี ายงาน2557
720,728,616
583,740,879
1,304,469,495
+3.40
2558
775,663,866
579,544,829
1,355,208,695
+3.89
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90 ของโรงพยาบาลในสังกัดทัง้ หมด) (7) การศึกษาไม่
พบว่า คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดมีบทบาทใน
การกาหนดนโยบาย ดาเนินงาน รวมถึงประเมินผลการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (12)
3) การติดตามการใช้ยา: ถึงแม้โรงพยาบาลทุก
แห่งจะมีระบบการติดตามการใช้ยา โดยเฉพาะการแพ้ยา
ซ้า และอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา แต่จากบันทึก
รายงานการประชุมและระเบียบวาระประชุม คณะกรรมการ
บริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดยังไม่มบี ทบาทสนับสนุนหรือกากับ
ติดตามการดาเนินงานด้านนี้ (12)
4) จริย ธรรมว่ า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด หา และการ
ส่ ง เสริม การขายและเวชภัณ ฑ์มิใ ช่ ย า: ถึง แม้ก ระทรวง
สาธารณสุขได้กาหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ
ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาในปี พ.ศ. 2557 และโรงพยาบาล
ทุ ก แห่ ง ในจัง หวัด ขอนแก่ น ก็ไ ด้ ร ับ ทราบนโยบายและ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบ และมีการประกาศเกณฑ์
จริยธรรมฯ ในโรงพยาบาลทุกแห่งแล้วนัน้ แต่กย็ งั ไม่มี
การประเมินและติด ตามการดาเนิน งานว่า สอดคล้องกับ
ระเบียบหรือไม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์

จังหวัดยังไม่ได้แสดงบทบาทในเรื่องนี้อย่างชัดเจน (12)
ผลลัพธ์
ในปี 2556-2558 สานัก งานสาธารณสุข จัง หวัด
ขอนแก่นได้กาหนดตัวชี้วดั ในการบริหารเวชภัณฑ์ โดยมี
การควบคุ ม ก ากั บ ใน 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ การก าหนดให้
โรงพยาบาลส่ง รายงานประจ าเดือ น และเสนอรายงาน
ประจาเดือนต่อทีป่ ระชุม กวป. และกาหนดให้การบริหาร
เวชภัณฑ์มุ่งเน้นตามตัวชีว้ ดั ในการตรวจราชการประจาปี
และนิ เ ทศการด าเนิ น งานสาธารณสุ ข ระดับ อ าเภอตาม
ตัวชีว้ ดั ทีบ่ ่งบอกระดับความสาเร็จในการดาเนินงานบริหาร
เวชภัณฑ์ระดับอาเภอ (14) ตัวชี้วดั ในการควบคุมกากับ
งานบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดขอนแก่นแสดงในตารางที่ 3
ตัวชี้วดั ทีป่ รากฎในรายงานการประชุมทุกครัง้ ของ
คณะกรรมการบริห ารเวชภัณฑ์ใ นวาระการติด ตามการ
บริหารเวชภัณฑ์ในช่วงปี 2556-2558 ได้แก่ รายการที่ 13 ของตัวชี้วดั รายงานประจาเดือน และรายการที่ 4.1-4.2
ของตัวชี้วดั การตรวจราชการฯ จะสังเกตได้ว่า ตัวชี้วดั ที่
ติ ด ตามยั ง ไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
เวชภัณฑ์ทค่ี รอบคลุมทัง้ ระบบ (การคัดเลือก การจัดซือ้

ตารางที่ 3. ตัวชีว้ ดั ในการควบคุมกากับงานบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดขอนแก่น
ตัวชีว้ ดั ทีต่ อ้ งรายงานประจาเดือน
ตัวชีว้ ดั การนิเทศและตรวจราชการสาธารณสุขระดับอาเภอ
1. มูลค่าการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาทัง้ หมด 1. มีคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑ์ระดับอาเภอ
2. มูลค่าการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาร่วม
2. มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและความเสีย่ งในการบริหาร
3. มูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาทัง้ หมด
เวชภัณฑ์ของหน่วยงาน
4. มูลค่าคงคลังยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา
3. มีแผนการดาเนินงาน ได้แก่
5. อัตราการสารองคลังยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา
3.1) แผนจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา
3.2) แผนการส่งเสริมการใช้ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา
3.3) แผนการตรวจสอบภายในระดับโรงพยาบาลและ รพ.สต.
4. มีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ ตัวชีว้ ดั ดังนี้
4.1) ร้อยละการลดต้นทุน > 10
4.2) ร้อยละการจัดซือ้ ร่วม > 20
4.3) มูลค่าการซือ้ ยาจากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อยกว่าปี ทแ่ี ล้ว
4.4) ผลงาน ASU ได้คะแนนมากกว่า 3
4.5) ผลการตรวจสอบภายในระดับโรงพยาบาลได้คะแนน>ร้อยละ 80
4.6) ผลการตรวจสอบภายในระดับ รพ.สต. มีรพ.สต. ผ่านเกณฑ์ >
ร้อยละ 80
4.7) มีผลงานหรือนวตกรรม
351

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 8 No 2 Jul-Dec 2016

จัด หา การกระจาย และการใช้ และระบบสนับสนุ นการ
บริห ารจัด การ) นอกจากนี้ มีข้อ สัง เกตเพิ่ม เติม พบว่ า
ผลงานตามตัวชีว้ ดั การตรวจราชการฯ จะถูกนาไปพิจารณา
ในการประชุม พบส.เภสัชกรรมจังหวัดขอนแก่นด้วย เพื่อ
สื่อสารให้ผู้ปฎิบตั ิงานรับทราบและปรับปรุงผลงาน การ
ประชุม พบส.เภสัชกรรม ยังเป็ นเวทีท่ปี รึกษาปั ญหาและ
แลกเปลี่ยนในการดาเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ของจังหวัด
ด้วย

การอภิ ปรายและสรุปผล
โครงสร้างและบทบาทหน้ าที่คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารเวชภัณฑ์
ระดับจังหวัดของจังหวัดขอนแก่นมีหลายองค์กร ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ จ ั ง หวั ด
ขอนแก่ น ซึ่ ง เป็ นองค์ ก รหลั ก ในการด าเนิ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ตามนโยบาย กฎ และ
ระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งของกระทรวงสาธารณสุ ข ในระดับ
จังหวัด
2) พบส. วิชาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พบส.
เภสัช กรรม มีบ ทบาทในส่ว นการขับ เคลื่ อ นและเป็ นทีม
วิช าการในการบริห ารเวชภัณ ฑ์ ตัง้ แต่ ก ารขับ เคลื่อ น
นโยบาย การจัดทาราคาอ้างอิง การสนับสนุ นข้อมูลในการ
ดาเนินการจัดซือ้ ร่วม การแจ้งปั ญหา และการร่วมเป็ นทีม
ประเมินตรวจสอบภายในด้านเวชภัณฑ์ของจังหวัด ทัง้ นี้
ในส่ ว น พบส.วิ ช าชี พ อื่ น ๆ ยัง มี บ ทบาทน้ อ ยในการ
ดาเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ของจังหวัด จะมีเพียง พบส.
ทัน ตกรรม และ พบส. เทคนิ ค การแพทย์ท่ีจ ัด ท าราคา
อ้างอิงวัสดุทนั ตกรรมและวัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ โดย
ไม่มีบทบาทในการดาเนินงานเรื่องอื่น ๆ เหมือน พบส.
เภสัชกรรม
3) คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัด
ขอนแก่น (กวป.) เป็ นองค์กรของผู้บริหารระดับสูงของ
หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด
ขอนแก่ น มีบ ทบาทในการสัง่ การเพื่อ แก้ไ ขปั ญ หาด้า น
เวชภัณ ฑ์ ท่ีรุ น แรงเร่ ง ด่ ว นในกรณี ท่ีไ ม่ มีร ะเบีย บวาระ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัด จัดว่า
เป็ นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในด้านการจัดการกรณีเร่งด่วน
4) กลุ่ ม ง า นคุ้ ม ค รอง ผู้ บ ริ โ ภ ค ส า นั ก ง า น
สา ธ า รณสุ ข จั ง ห วั ด เป็ นที ม เลข า นุ กา รข องคณะ

กรรมการบริห ารเวชภัณ ฑ์จ ัง หวัด ขอนแก่ น มีบ ทบาท
ขับ เคลื่อ นงานบริห ารเวชภัณ ฑ์ข องจัง หวัด จัด ท าและ
ติ ด ตามแผนงบประมาณด้ า นการบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์
อานวยการในเรื่องการสื่อสารและประสานงานกับองค์กรที่
เกี่ย วข้อ งในการบริห ารจัด การด้ า นยา ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงานบริหารเวชภัณฑ์
ของจังหวัด
จากการทีม่ ผี เู้ กีย่ วข้องกับการบริหารเวชภัณฑ์
ในระดับจังหวัดหลายส่วนนี้ จึงควรจัดบทบาทและหน้าที่
ของแต่ ละองค์ก รที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทาให้การดาเนินงาน
บริหารเวชภัณฑ์ของจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า จ า ก โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดขอนแก่น จะเห็นว่าเป็ น
โครงสร้างทีม่ ขี นาดใหญ่ แต่มผี มู้ บี ทบาทในการดาเนินการ
เพีย งบางกลุ่ ม เท่ า นัน้ ได้แ ก่ กลุ่ ม ผู้บ ริห ารและเภสัช กร
นอกจากนี้ยงั มีการดาเนินการในส่วนของ “เวชภัณฑ์มใิ ช่
ยา” น้อยมาก ถึงแม้จะเคยมีการกาหนดผู้รบั ผิดชอบด้าน
วัสดุต่าง ๆ เช่น พบส.ทันตกรรมพบส.วัสุดการแพทย์ แต่
ยัง ไม่ มีก ารขับ เคลื่อ นและท างานอย่ า งเต็ม ที่ ทัง้ นี้ อ าจ
เนื่ อ งจากในโครงการของคณะกรรมการฯ มีสดั ส่ว นผู้ท่ี
เกีย่ วข้องในด้านนี้น้อยมากนันเอง
่
ในประเด็ น ของระบบสนั บ สนุ น ในการบริ ห าร
เวชภั ณ ฑ์ ร ะดับ จัง หวัด พบว่ า ระบบสารสนเทศด้ า น
เวชภั ณ ฑ์ ย ั ง ไม่ ท ั น สมั ย หรื อ ไม่ ท ั น เวลา แม้ ว่ า จะมี
งบประมาณสนับสนุ นในการดาเนินงานบริหารเวชภัณฑ์
อย่ า งเพีย งพอและต่ อ เนื่ อ ง แต่ ค ณะกรรมการฯ ยัง ไม่มี
บทบาทในการจัด ทาแผนและติด ตามการดาเนิ น งานให้
เป็ นไปตามแผน แต่กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเป็ นผูจ้ ดั ทา
และติดตามแผน ทัง้ นี้จะเห็นว่ามีแผนงานหลายอย่าง เช่น
การทบทวนบัญชีรายการยาจังหวัดที่ไม่ได้ดาเนินการให้
เป็ นไปตามเป้ าหมาย ซึ่งอาจมีสาเหตุ มาจากการบริหาร
จัด การงบประมาณส าหรับ งานบริห ารเวชภัณ ฑ์ท่ีค วร
ปรับปรุง
ดั ง นั ้ น ก า ร ท บ ท ว น โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริห ารเวชภัณฑ์จงั หวัด และระบบสนับ สนุ นที่
เกี่ย วข้อ งจึง มีค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ง โดยปรับ ให้จ านวน
กรรมการมีไม่มากเกินไป โดยเลือกกลุ่มคนหรือตัวแทนที่
มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการบริหารเวชภัณฑ์และ
การบริห ารองค์ก ร จ านวนคณะกรรมการฯ ที่ไ ม่ ม าก
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เกินไปจะทาให้เกิดความคล่องตัว และสามารถประชุมได้
สม่ าเสมอต่อเนื่อง การแต่งตัง้ คณะทางานเฉพาะนัน้ ควร
ครอบคลุมภารกิจ ทุกด้าน เช่น คณะทางานจัดทากรอบ
รายการบัญ ชีย า คณะท างานจัด ซื้ อ ร่ ว ม คณะท างาน
ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล คณะทางานติดตามประเมินผล
การศึกษาพบว่าไม่เคยมีการกาหนดวาระการประชุมหลักที่
ครอบคลุ ม หน้ า ที่แ ละภารกิจ อื่น ๆ ของคณะกรรมการฯ
ตามทีร่ ะบุในคาสัง่ การระบุบทบาทหน้าทีแ่ ละให้อานาจใน
การดาเนินงานกับคณะกรรมการย่อยตามกรอบทีเ่ หมาะสม
รวมถึงการกาหนดวาระการประชุมหลักทีช่ ดั เจนก็เป็ นอีก
ทางเลือ กหนึ่ ง เพื่อ ให้ก ารดาเนิ น งานบริห ารเวชภัณ ฑ์มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (4)
นอกจากหน้าทีข่ องคณะกรรมการฯ ตามทีไ่ ด้ระบุ
ในค าสัง่ แต่ ง ตัง้ แล้ ว บทบาทที่ส าคัญ ใน 4 ด้ า นตามที่
องค์การอนามัยโลกได้เสนอไว้กย็ งั ไม่ได้ดาเนินการอย่าง
ครบถ้วน ได้แก่ 1) การกาหนดมาตรฐานงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานทัวทั
่ ง้ องค์กร 2) การประเมินผลการ
ดาเนินงาน 3) การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และผลการ
ดาเนินงาน 4) การกาหนดยุทธศาสตร์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน หากคณะกรรมการฯ ดาเนินการตามบทบาท
ดัง กล่ า วทัง้ 4 อย่ า งเข้ ม แข็ง ต่ อ เนื่ อ ง ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ดว้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่
บทบาทในการวิเคราะห์ปัญหาและความเสีย่ งในการบริหาร
เวชภั ณ ฑ์ แ ละการประเมิ น ผลการบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ ท่ี
ครอบคลุมการคัดเลือก การจัดซือ้ จัดหา การกระจาย และ
การใช้ คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดขอนแก่น
แสดงบทบาทและท าหน้ า ที่ใ น 2 ส่ ว นนี้ ค่ อ นข้ า งน้ อ ย
บทบาทเหล่ า นี้ เ ป็ นปั จ จัย น าเข้า ที่ส าคัญ ในการพัฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ (4)
การดาเนิ นงาน
การดาเนินงานบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดส่วนใหญ่
คือ การดาเนินการใน “ด้านยา” และมีการดาเนินการด้าน
“เวชภัณฑ์มใิ ช่ยา” น้อยมาก ในด้านการคัดเลือกยา คณะ
กรรมการฯ มีบ ทบาทโดยก าหนดรายการยาขัน้ ต่ า ของ
สถานบริก ารทุ ก แห่ งในจัง หวัด เพื่อ ให้สามารถเข้าถึงได้
อย่ า งเท่ า เที ย ม โดยการจัด ท ากรอบบัญ ชี ย าจั ง หวั ด
ขอนแก่ น พศ. 2551 และบัญ ชีย า PCU พศ.2553 แต่ ก็
ไม่ได้ดาเนินการอย่างต่ อเนื่ องและไม่ได้ปรับปรุงให้เ ป็ น
ปั จจุบนั การวางแผนของบประมาณในการปรับปรุงบัญชี
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ยาจังหวัดขอนแก่นมีอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2556-2558 แต่
ก็ไม่ได้มีการดาเนินการแต่ อย่างใด จึงพบว่าในกระบวน
“การคัด เลื อ ก” คณะกรรมการฯ ไม่ มี บ ทบาทในการ
ดาเนินงานมาตลอด 3 ปี น้ี
ในด้านการจัดซื้อจัดหา คณะกรรมการบริหาร
เวชภัณฑ์จงั หวัด มีส่วนในการกาหนดนโยบายของวิธกี าร
จัดซือ้ จัดหา โดยกาหนด “ราคาอ้างอิง”ด้วย “วิธสี บื ราคา”
ของยาและเวชภัณ ฑ์มิใ ช่ ย าที่มีก ารใช้ร่ ว มกัน มากของ
จังหวัดขอนแก่น วิธกี ารดังกล่าวปรับปรุงจากหลักเกณฑ์
การจัด ซื้อ ยาร่ ว มของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติข อง
คณะรัฐมนตรี เพราะการจัดซือ้ ยาร่วมในระดับจังหวัดทีเ่ คย
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวฯ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 25492553 พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคจากคณะกรรมการจัดซือ้
ยาร่วมจังหวัดในเรื่องทรัพยากรบุคคล ทัง้ ด้านความรูค้ วาม
เชีย่ วชาญในการกาหนดคุณลักษณะ กาลังคน และขัน้ ตอน
การดาเนินงานใช้เวลานาน ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
เวชภัณฑ์จงั หวัดจึงได้มมี ติให้ใช้วธิ กี ารจัดซื้อยาร่วมโดย
การอ้างอิงราคาแทนตัง้ แต่ปี พศ. 2554
ทัง้ นี้คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัด ยังไม่
เคยประเมินผลการดาเนินการ ค้นหาปั ญหา และติดตาม
การจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาร่วมระดับจังหวัดว่าได้มี
การจัดซือ้ ตามเจตนารมณ์ของมาตรการดังกล่าวหรือไม่ ทัง้
ในเรื่องความโปร่งใสในการกาหนดคุ ณลักษณะและการ
จัดซื้อตามระเบียบฯ มีแต่เพียงการติดตามว่า การจัดซื้อ
ร่ ว มบรรลุ เ ป้ า หมายตามเกณฑ์ท่ีก ระทรวงสาธารณสุข
กาหนดไว้หรือไม่ คือ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ร่วมระดับจังหวัดต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 20 ของมูลค่าการ
จัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาทัง้ หมด ซึง่ จังหวัดขอนแก่น
“ผ่ า นเกณฑ์ ” ดั ง กล่ า ว ในปี 2557-2558 โดยมี มู ล ค่ า
ดังกล่าวเป็ นร้อยละ 35.39 และ 38.16 ตามลาดับ ส่วนใน
ปี 2556 มีขอ้ มูลเฉพาะการจัดซือ้ ร่วมยาเป็ นร้อยละ 31.93
แต่คณะกรรมการฯ ไม่ได้ประเมินหรือติดตามคุณภาพยาที่
ได้จากการจัดซือ้ ร่วม
ในด้ า นการกระจาย คณะกรรมการฯ ยัง ไม่ มี
บทบาทในการก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การกระจาย
เวชภัณฑ์ และการจัดระบบการสารองคลังเวชภัณฑ์ร่วม
ของจังหวัด ส่วนในด้านการใช้ คณะกรรมการฯ มีบทบาท
ในการควบคุมการใช้ยาในเชิงปริมาณ จะเห็นได้จากการ
ก าหนดนโยบายการลดต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นยาและ
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เวชภัณฑ์มใิ ช่ยาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556-2558 แต่การลดต้นทุน
ค่ า ใช้จ่ า ยก็ย ัง ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมาย ในส่ ว นการใช้ใ นเชิง
คุ ณ ภาพ คณะกรรมการฯ ยัง ไม่ มีบ ทบาทในเรื่อ งการ
ส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผลทัง้ ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา
ตลอดจนความปลอดภัยด้านยา ถึง แม้ว่าในช่วงปลายปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด
ขอนแก่ น ได้วางแผนให้ง บประมาณ และเริ่ม ดาเนิ นการ
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล แต่คณะ
กรรมการฯ ยังไม่มสี ว่ นร่วมในโครงการนี้
ในส่วนกระบวนการ สรุปได้ว่าการระบุหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัดในปี พ.ศ. 25562558 ในค าสัง่ แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการฯ นั ้น ครอบคลุ ม
กระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ทงั ้ 4 ด้าน ตัง้ แต่การคัดเลือก
การจัดซือ้ จัดหา การกระจาย และการใช้ แต่จากการศึกษา
พบว่าได้มีการดาเนินการตามหน้ าที่เพียงด้า นเดียว คือ
การจั ด ซื้ อ จั ด หาโดยการก าหนดนโยบายและการ
ดาเนินการจัดซือ้ ร่วมระดับจังหวัดและมีบทบาทในเรื่องการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั การตรวจราชการของ
กระทรวงสาธารณสุขเท่านัน้ การดาเนินการดังกล่าวนี้ยงั
ต้องได้รบั ศึกษาเชิงลึกถึงระดับของประสิทธิภาพทีเ่ กิดจาก
การดาเนินงานต่อไป กระบวนการในส่วนทีค่ ณะกรรมการ
ฯ ยังไม่ได้ทา มี 3 ด้าน ดังนี้ 1) การคัดเลือก ได้แก่ การ
ทบทวนกรอบบัญชีรายการยาของสถานบริการในแต่ ละ
ระดับ ให้เ อื้อ ในการดู แ ลและส่ ง ต่ อ ผู้ป่ วยของระบบการ
ให้บ ริก ารตาม service plan 2) การกระจาย ได้แ ก่ การ
จัดระบบการสารองคลังร่วม และ 3) ด้านการใช้ คือ การ
ส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยด้านยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา นอกจากนี้ยงั รวมถึงการจัดระบบ
ธรรมมาภิบาลด้านการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ดว้ ย
สาเหตุ ท่คี ณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัด
ขอนแก่นไม่ ได้ดาเนินการให้ครอบคลุม ตามบทบาทและ
หน้ า ที่อ าจเกิด จากสาเหตุ หลายประการ ตามที่อ งค์การ
อนามัยโลก (4) และ พัชราภรณ์ สุดชาฎา และคณะ (18)
ได้ระบุไว้ ได้แก่ การไม่ตระหนักถึงขนาดของปั ญหาในการ
ใช้ยา การไม่ตระหนักว่าเป็ นบทบาทหน้าทีข่ องตนในการ
แก้ไ ขจัด การปั ญ หา คณะกรรมการฯ ไม่ มีเ วลาประชุ ม
หรือ ไม่ มีแ รงจู ง ใจในการปฎิบ ัติห น้ า ที่ ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการ การขาดความเชี่ยวชาญด้านการบริห าร
เวชภัณฑ์ การขาดการก าหนดหน้ า ที่ข องแต่ ละบุ คคลที่

ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการอย่างชัดเจน การสือ่ สารกับ
หน่ วยงานผูป้ ฎิบตั ยิ งั ไม่มปี ระสิทธิภาพ เป็ นต้น ดังนัน้ จึง
ควรค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาในการทาหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการฯ และทบทวนบทบาทหน้ า ที่ท่ีเ กี่ย วข้อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งในการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ ต่อไป
ผลลัพธ์
ดังที่กล่าวไว้ในผลการศึกษาว่า ตัวชี้วดั ที่มีการ
ติดตามในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จงั หวัด
ไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารเวชภัณฑ์ท่ี
ครอบคลุมทัง้ ระบบ ทัง้ การคัดเลือก การจัดซื้อจัดหา การ
กระจาย การใช้ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ และผล
การปฎิบตั ิการของคณะกรรมการฯ ผลลัพธ์ท่ตี ิดตามซึ่ง
สอดคล้อ งกับ ประเด็น การตรวจราชการที่ส าคัญ ได้แ ก่
มูลค่าการจัดซือ้ ร่วม ผลลัพธ์น้ีผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด แต่ยงั
เป็ นการดาเนินการในรูปแบบราคาอ้างอิงทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
แนวทางการจัดซือ้ ร่วมทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด ส่วน
ต้ น ทุ น ค้า ใช้จ่ า ยด้า นยาและเวชภัณ ฑ์มิใ ช่ ย ายัง ไม่ ผ่ า น
เกณฑ์
ดังนัน้ การกาหนดตัวชี้วดั ทีส่ าคัญเพื่อติดตามผล
การงานบริหารเวชภัณฑ์ทงั ้ 4 ด้าน ตัวชีว้ ดั ระบบสนับสนุ น
การบริห ารจัด การ และตัว ชี้ว ัด ผลการปฏิบ ัติก ารของ
คณะกรรมการฯ เป็ น สิ่ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการฯ ด้วย (19)
ข้อเสนอแนะ
การศึก ษานี้ มีข้อ เสนอเชิงนโยบายในการสร้าง
เสริม ความเข้ม แข็ง ของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์
จังหวัด ดังนี้ 1) ควรทบทวนโครงสร้างและการจัดองค์กร
และบทบาทหน้ า ที่ข องคณะกรรมการฯ ให้ ค รอบคลุ ม
ภารกิจทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดของมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริห ารเวชภัณ ฑ์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข และ
บทบาทการดาเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การกาหนดมาตรฐาน
งานที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ใช้เ ป็ น มาตรฐานทัว่ ทัง้ องค์ก ร การ
ประเมินผลการดาเนินงาน การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
และผลการดาเนินงาน และการกาหนดยุทธศาสตร์ และ
ปรับปรุงผลการดาเนินงาน 2) ควรจัดให้มรี ะบบสนับสนุ น
การบริหารงานของคณะกรรมการฯที่ มีประสิทธิภาพอย่าง
ครบถ้วน ได้แก่ การบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ
ย่ อ ย งบประมาณที่เ หมาะสมเพีย งพอ ระบบฐานข้อ มูล
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สารสนเทศทีท่ นั สมัย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3)
ควรพัฒ นาและก าหนดตั ว ชี้ว ัด ในการประเมิน ผลและ
ติด ตามการดาเนิ น งานของคณะกรรมการฯ รวมถึง การ
ก าหนดตัว ชี้ว ัด ประสิท ธิภ าพในการด าเนิ น งานบริห าร
เวชภัณฑ์ด้วย และ 4) ควรสร้างเครือข่ายคณะกรรมการ
เภสัช กรรมบ าบัด ของจัง หวัด ขอนแก่ น เพื่อ ให้เ กิด การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการ
ดาเนินการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลเครือข่ายใน
จังหวัดขอนแก่น
การวิจยั ในอนาคตควรวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
และความคาดหวังของผูเ้ กีย่ วข้องต่อคณะกรรมการบริหาร
เวชภัณฑ์จงั หวัด ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและความเสีย่ ง
ในการดาเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด เพื่อ เป็ น
ข้อมูลให้คณะกรรมการฯ สร้างเสริมความเข็มแข็งของการ
ทางานต่อไป
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Study on Roles of the Medical Supply Management Committees in Khon Kaen
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Health Consumer Protection and Public Health Pharmacy Department, Khon Kaen Public Health Office

Abstract
Objective: To study work process and analyze the roles of the Medical Supply Management Committees at
Khon Kaen. Methods: The research was a qualitative study conducted by reviewing meeting minutes, official
documents and regulations regarding drug and medical supply management and related literatures. Subsequently, the
researchers analyzed the performance of the Committee 2013–2015 with the framework of structure, process, and
outcome. Results: There are several parties related to drug and medical supply management in Khon Kaen. The
Medical Supply Management Committees at Khon Kaen was the major functional body according to policy, rules and
regulations. The other bodies included Working Committee on Developing Management System of Health Service
Network among Various Health Professionals. Health consumer Protection and Public Health Pharmacy Department
of Khon kaen Provincial Health Office, and Khon Kaen Health Planning and Evaluation Committee. Analysis of roles
and functions of the Committees revealed that the they did not cover all of the roles specified in the regulations. The
roles of the Committee were setting the policies, arranging joint purchasing, and monitoring of the performance in the
areas being inspected by the central agencies. Moreover, the structure of the Committee and supporting system were
not fully efficient such as information technology, strategic planning, policy implementation, communication with the
working units. Furthermore, the Committees had no roles in problem and risk analysis, and performance evaluation.
In addition, the Committees had minor roles on non-drug supply management and showed no roles on promoting good
governance in drug and medical supply. Conclusion: Khonkaen’s Medical Supply Management Committee should be
strengthened by reviewing organizational structure, developing supporting systems, setting key performance indicators
of the Committee, and building a network between Pharmacy and Therapeutic Committee of hospitals in Khon Kaen.
Keywords: medical supply management committees, medical supply management, public health pharmacy, rational
drug use
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