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บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงค์: เพื่อศึกษาผลลพัธ์ของการจดัซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (drug and non-drug medical supplies: 
DMS) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 เปรยีบเทยีบกบัปีพ.ศ. 2558-2559 และ พ.ศ. 2560-2561 วิธีการ: การวจิยันี้เป็นการ
วจิยัเชงิพรรณนาในโรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 และ 2558-2559 โรงพยาบาลจดัซือ้ DMS 
โดยยึดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีทางพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2549 ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การจดัซือ้ด าเนินการตามประกาศว่าดว้ยแนวทางการบรหิารจดัการ
ดา้น DMS โดยคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการร่วม หรอืคณะท างานย่อย และประกาศกฎกระทรวงว่าดว้ยแนวทางในการจดัท า
แผนจดัซือ้ DMS พ.ศ. 2557 รวมทัง้เกณฑจ์รยิธรรมการจดัซือ้ยาและส่งเสรมิการขาย DMS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
การจดัซือ้ DMS ด าเนินการตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 (พรบ.การจดัซือ้จด้จา้งฯ 
พ.ศ. 2560) ผลการวิจยั: ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 การจดัซือ้ยาผ่านการสอบราคาระดบัเขตทัง้หมด 54 รายการ ท าให้
โรงพยาบาลทัง้หมดในเขตประหยดัได ้58,126,068 บาท สว่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 การสอบราคายาในระดบัเขต รอบ
ที ่1 ทัง้หมด 30 รายการ ไดส้ญัญาระดบัเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท าใหโ้รงพยาบาลทัง้เขตประหยดัได ้33,078,912 บาท 
และเฉพาะโรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ประหยดัได้ 13,767,074 บาท  การสอบราคายาในระดบัเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จ านวน 5 รายการ ท าให้ราคายาลดลง และประหยดัได้ 418,928 บาท ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 การสอบ
ราคายาในระดบัโรงพยาบาลท าใหป้ระหยดัได ้676,508, 727,909, 2,289,042 และ 37,937 บาท ต่อปีตามล าดบั ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2561 การจดัซือ้ DMS ตาม พรบ.การจดัซือ้จด้จ้างฯ พ.ศ. 2560 โดยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปในวธิปีระกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ทีด่ าเนินการในยา 8 รายการ ช่วยประหยดัค่ายาในโรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ 4,567,267 บาท 
มาตรการก าหนดราคากลางของยาท าใหบ้รษิทัยาทีก่ าหนดราคายาสูงกว่าราคากลางต้องลดราคาลง จ านวน 5 รายการ ท าให้
ประหยดัในโรงพยาบาล 5,648,472 บาท โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ซือ้ยาถูกกว่าราคากลาง จ านวน 14 รายการ ประหยดั 
4,924,650 บาท สญัญาของการสอบราคาเขตรอบ 2 ปี พ.ศ. 2561 ในยา 5 รายการ ท าใหป้ระหยดัในโรงพยาบาลสวรรคป์ระชา
รกัษ์ 418,928 บาท การสอบถามความเหน็ของคณะกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการด าเนินการจดัซือ้ DMS ใน ปีงบประมาณ 2556-
2561 พบว่า วธิกีารจดัซื้อ DMS โดยวธิปีระกาศเชญิชวนในวธิ ีe-bidding ท าให้มกีารแข่งขนัมากขึน้และโรงพยาบาลไดย้าทีม่ี
ราคาเหมาะสม ตลอดจนสามารถด าเนินการไดร้วดเรว็ สรปุ: การจดัซือ้ DMS ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งฯ พ.ศ. 2560 
ดว้ยวธิ ีe-bidding และการก าหนดราคากลางเป็นวธิทีีท่ าใหป้ระหยดั  
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Drug and Non-drug Medical Supplies Purchasing at Sawanprachalux Hospital 

During 2013-2014, Compared to Those of 2015–2016 and 2017-2018  
 

Wanida Nimithpornchai 
 

Pharmacy Department, Sawanprachalux Hospital 

Abstract 
Objective: To study the outcomes of purchasing drugs and non-drug medical supplies (DMS) in the fiscal year 

(FY) 2013-2014 compared with those in the FY 2015-2016 and 2017-2018. Method: This study was a descriptive study 
in Sawanpracharak Hospital (SH). During the FY 2013-2014 and 2015-2016, the hospital purchased DMS based on the 
Regulations of the Prime Minister Office on Procurement 1992 and the Regulations of the Office of the Prime Minister 
on Electronic Procedures 2006.  Later in the FY 2014, the procurement was based on the Declaration on DMS 
Management Guidelines by Committee, Joint Committee, or Sub-Working Group, and the Ministerial Regulations on the 
Guidelines for the DMS Purchasing Plan 2014, including the Ethical Criteria for Purchasing Medicines and Promoting 
DMS.  For the FY 2017-2018,  purchasing of DMS was in accordance with the Government Procurement and Supplies 
Management Act 2017 ( the GPSM Act 2017) . Results:  In the FY 2013-2014, purchasing 54 items of drugs through 
tender at the regional level resulted in saving 58,126,068 baht for all hospitals in the region. In the FY 2015-2016, tender 
for the procurement of 30 drug items in the first round at the regional level resulted in the regional-level contracts in the 
FY 2017 leading to saving 33,078,912 baht for all hospitals, and saving 13,767,074 baht for SH.  Tender for the 
procurement of 5 drug items at the regional level in the FY 2017 lowered drug prices leading to saving 418,928 baht. 
During the FY 2013-2016, tender of drug at the hospital level resulted in saving 676,508, 727,909, 2,289,042 and 37,937 
baht per year respectively. For the FY 2017-2018, purchasing DMS in accordance with the GPSM Act 2017 by general 
invitations using electronic bidding method (e-bidding) in 8 drugs saved 4,567,267 baht for SH. Setting of median drug 
price motivated the companies with drug prices higher than the median to reduce the price of 5 items of drugs, leading 
to 5,648,472 baht in SH.  SH were able to purchase 14 drug items at a price lower than the median price, leading to 
saving 4,924,650 baht. Contract of tender at the regional level in the second round of 2018 for 5 drugs led to cost saving 
in SH for 418,928 baht. The board of directors who participated in the procurement of DMS in the FY 2013-2018 reported 
that purchasing DMS by the method of general invitation using e-bidding enabled more competition and the hospital 
could get drugs with reasonable prices within an appropriate time span. Conclusion: Purchasing DMS under the GPSM 
Act 2017 with e-bidding and setting of median price lead to cost saving. 
Keywords: purchasing drugs and non- drug medical supplies, hospital pharmacy, medical supplies management, 
pharmacy administration 
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บทน า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 การจัดซื้อยา

และ เ วชภัณฑ์ที่ มิ ใ ช่ ย า  (drug and non-drug medical 
supplies: DMS) ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ด าเนิน 
การตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2542 (1) และ
ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอ- 
นิกส์ พ.ศ. 2549 (2)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 กระทรวง
สาธารณสุขไดอ้อกระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยการ
บริห า รจัดกา รด้ านยาและ เ วชภัณฑ์ที่ มิ ใ ช่ ย า โดย
คณะกรรมการ หรอืคณะกรรมการร่วม หรอืคณะกรรมการ
ย่อย ปี พ.ศ. 2557 (3) รวมทัง้ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
ว่าด้วยแนวทางในการจดัท าแผนจดัซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่
มใิช่ยา ปี 2557 (4) รวมทัง้เกณฑจ์รยิธรรมการจดัซือ้ยาและ
ส่งเสรมิการขายยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยา ปี พ.ศ. 2557 (5) 
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.  2558-2559 กระทรวงฯ
ก าหนดให้ส่งแผนจดัซื้อ DMS และการปรบัแผนจดัซื้อให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอนุมตัิก่อนด าเนินการจดัซือ้ 
และก าหนดให้มีการจดัซื้อยาร่วมในระดับเขตร้อยละ 20 
ของมลูค่าจดัซือ้ยาทัง้หมด  

ในช่วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ.  2556-2559 
กระบวนการจดัซื้อ DMS ประกอบด้วยวิธีการตกลงราคา 
วธิสีอบราคายาในโรงพยาบาล วธิคีดัเลอืกยาร่วมในระดบั
จงัหวดั วธิสีอบราคายาในระดบัเขต และวธิสีบืราคายาใน
ระดบัโรงพยาบาล  ต่อมาในวนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2560 มี
การประกาศใช้พระราชบญัญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 (6) (ย่อว่า พรบ. การจดัซือ้
จดัจ้างฯ พ.ศ. 2560) โดยมวีธิจีดัซื้อ 3 วธิ ีคอื วธิปีระกาศ
เชิญชวนทัว่ไป วิธีคดัเลือกยา และวิธีเฉพาะเจาะจง  การ
สมัภาษณ์เชงิลกึในกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งในการจดัซือ้ยาและการ
สนทนากลุ่มในผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านยา กลุ่ม
ผู้ เกี่ยวข้องกับการขายยาให้หน่วยงานของรัฐ ก ลุ่ม
ผู้รบับรกิารทีต่้องได้รบัยาต่อเนื่อง และกลุ่มภาคประชาชน
ของจงัหวดัสกลนคร พบว่า การด าเนินการในช่วงเปลี่ยน
ผ่านไปใช้ พรบ.การจดัซื้อจดัจ้างฯ พ.ศ. 2560 มีความไม่
พรอ้มดา้นบุคคลากร ระบบสารสนเทศ และการตคีวามตาม
กฎหมาย แต่พบขอ้ดคีอืความสามารถตรวจสอบไดโ้ดยภาค
ประชาชน แต่ดว้ยความเร่งรบีในการใชจ้งึมคีวามไม่ชดัเจน
ในการตคีวามตามกฎระเบยีบ ส่วนในดา้นสารสนเทศพบว่า 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e-GP) ยงัไม่พรอ้ม
ใชง้าน (7) 

เมื่อโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ด าเนินการ
จดัซื้อจดัจ้างตาม พรบ.การจดัซื้อจดัจ้างฯ พ.ศ. 2560 มา
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ผู้วจิยัจงึเหน็ว่าน่าจะศกึษาผลของการ
จดัซือ้ DMS ตามกฎหมายดงักล่าว โดยเปรยีบเทยีบกบัผล
การจดัซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในเรื่องมูลค่า
ประหยดัในการจดัซือ้และขอ้ด-ีขอ้เสยีในการด าเนินการ 

  
วิธีการวิจยั 

การศกึษานี้เป็นการวจิยัเชงิพรรณนาทีไ่ดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์แลว้ 

นิยามของราคายา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559  ราคายาใน

การศึกษานี้ คือ ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทาง
ราชการที่ประกาศโดยส านักงานเลขาคณะรัฐมนตรีหรือ
ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครัง้สุดท้ายภายในระยะเวลา 2 
ปีงบประมาณตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ส่วนราคายาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ตาม พรบ.การจดัซือ้จดัจา้ง
ฯ พ.ศ. 2560 คือ “ราคากลาง” เป็นราคาที่ก าหนดไว้ใน
ขัน้ตอนประกาศจดัซือ้ยาเพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรยีบเทยีบ
กับราคาที่มีผู้ยื่นข้อเสนอ คือ 1) ราคาที่ได้มาจากการ
ค านวณตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่
กรมบญัชกีลางจดัท า 3) ราคามาตรฐานทีส่ านักงบประมาณ
หรอืหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 4) ราคาทีไ่ดม้าจากการสบื
ราคาจากท้องตลาด 5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครัง้หลงัสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ และ 6) ราคาอื่นใดตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร หรอืแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานของ
รฐันัน้ ๆ ทัง้นี้ ราคาทีจ่ะใชเ้ป็นราคากลางทัง้หกทีก่ล่าวมามี
มาตรฐานลดหลัน่ตามที่มาของราคาตามล าดับ คือ ถ้ามี
ราคากลางตามขอ้ 1  ใหใ้ชร้าคากลางตามขอ้ 1 แต่หากไมม่ ี
ใหใ้ชร้าคากลางตามขอ้ 2 เป็นตน้ 

การจัดซื้อยาโดยวิธีการต่าง ๆ ตาม พรบ.การ
จดัซือ้จดัจา้งฯ พ.ศ. 2560 ในขัน้ตอนประกาศการจดัซือ้ยา 
จะต้องก าหนดราคาตามกฎหมายดังกล่าว  และเมื่ อ
กระบวนการจดัซือ้ DMS ด าเนินการเสรจ็สิน้ จะไดร้าคายา
ทีม่รีาคาถูกกว่าราคากลางทีต่ัง้ไว ้
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 การศึกษาเอกสาร 
 ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มูลจากเอกสารดงัต่อไปนี้ 1) เอกสาร
การประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 
(Pharmacy and Therapeutic Committee:  PTC) ในปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2556-2561 ในประเด็นต่อไปนี้  ก) แผน
จดัซือ้ DMS ประจ าปี และการจดัซือ้ DMS ทีเ่กดิขึน้จรงิใน
แต่ละปีเปรยีบเทยีบกบัแผนฯ ข) รายการยาที ่PTC มมีตใิห้
ส่งเขา้ร่วมในการสอบราคายาในระดบัโรงพยาบาล หรอืใน
ระดับการจดัซื้อยาร่วมในระดับจงัหวดั หรือในระดบัการ
จดัซื้อยาร่วมในระดบัเขต รายการยาที่จะด าเนินการตาม 
พรบ.การจัดซื้อจดัจ้างฯ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกาศเชิญ
ชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 2)  เอกสาร
ประกอบการประชุม PTC ที่ส าคัญ อาทิเช่น ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบรหิารจดัการด้านยาและ
เวชภณัฑ์ที่มใิช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสงักดั
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ที่ก าหนดให้มกีารจดัซื้อ
ยาร่วมระดับเขต 3)  ค าสัง่แ ต่งตั ้งคณะกรรมการใน
กระบวนการจัดซื้อจัดหายาโดยวิธีสอบราคายาในระดับ
โรงพยาบาล สอบราคายาในระดบัจงัหวดั สอบราคายาใน
ระดบัเขต  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการในการจดัซื้อยาและ
เวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยาตาม  พรบ.การจดัซือ้จดัจา้งฯ พ.ศ. 2560  
ในวิธีการจดัซื้อจดัจ้างทัง้ 3 วิธี 4) เอกสารประชุมในการ
ด าเนินการสอบราคายาในระดบัโรงพยาบาล สอบราคายา
ในระดบัจงัหวดั สอบราคายาในระดบัเขต และสบืราคายาใน
ระดบัโรงพยาบาล ตลอดจนรายงานผลการด าเนินการว่า
บรษิทัยาใดเป็นผูช้นะ และรายงานผลราคายาทีไ่ดจ้ากการ
ด าเนินการ 5) เอกสารด าเนินการจดัซือ้ DMS ในรายการยา
ที่ผ่านกระบวนการสอบราคายาในระดบัโรงพยาบาล สอบ
ราคายาในระดบัจงัหวดั และสอบราคายาในระดบัเขต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 และ 6) เอกสารการ
ด าเนินการจดัซือ้ DMS ตาม พรบ.การจดัซือ้จดัจา้งฯ พ.ศ. 
2560 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
 ความคิดเหน็ของกรรมการ 
 การศึกษานี้ ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นแก่
แพทย์ 50 ท่านและเภสชักร 30 ท่านที่เป็นกรรมการหรอื
เคยเป็นกรรมการเกีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้จดัหายาโดยวธิกีาร
สอบราคายาในระดับโรงพยาบาล สอบราคายาในระดับ
จงัหวดั สอบราคายาในระดบัเขต วธิปีระกาศเชิญชวน วธิี
คัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดจนผู้ที่เคยอยู่ใน
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร จัด ท า คุ ณลั ก ษณ ะ เ ฉพ า ะ ข อ ง ย า 

คณะกรรมการเปิดซองราคายา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2557,  พ .ศ .  2558-2559 และ  พ .ศ .  2560-2561 
แบบสอบถามประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับขัน้ตอนการ
จัดซื้อ  ผลลัพธ์ด้านคุณภาพยา ผลลัพธ์ด้านราคายา 
ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลาด าเนินการ และผลกระทบต่อการ
แขง่ขนัโดยเสร ี 
 ขัน้ตอนการวิจยั 
 ผู้วจิยัรวบรวมขอ้มูลจากรายงานการจดัซื้อ DMS 
ของคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 1) รายงานการ
ด า เนินการจัดซื้อ  DMS โดยวิธีตกลงราคา ในระดับ
โรงพยาบาล การสอบราคายาในระดบัโรงพยาบาล การสอบ
ราคายาในระดบัจงัหวดั การสอบราคายาในระดบัเขต  และ
การสบืราคายาในระดบัโรงพยาบาล ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2557 และ 2558-2559 และ 2) รายงานการ
ด าเนินการจัดซื้อยา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป วิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2561  
 หลงัจากนัน้ ผู้วจิยัเปรยีบเทยีบการจดัซื้อยาโดย
วธิต่ีาง ๆ ในประเดน็กระบวนการจดัซือ้ DMS และราคายา 
ซึ่งจะเปรยีบเทยีบกบัราคายาในช่วงก่อนด าเนินการจดัซือ้
ยาตามวิธีการนั ้น  ๆ  ส าหรับวิธีตกลงราคาในระดับ
โรงพยาบาล การสอบราคายาในระดับโรงพยาบาล การ
สอบราคายาในระดบัจงัหวดั การสอบราคายาในระดบัเขต
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 จะได้ราคาที่ผ่าน
กระบวนการจดัซื้อยาต่าง ๆ ที่มรีาคาถูกกว่าราคาเดมิ ท า
ให้ทราบราคาที่ประหยดั ส่วนการจดัซื้อ  โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ไปใช้วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
         ผู้วิจ ัยน ามูลค่ายามาเปรียบเทียบกันเพื่อหา 1) 
มูลค่าจากการประหยดังบประมาณจัดซื้อ DMS ในระดับ
โรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขตในช่วงเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558-2559 และ 2) มูลค่า  จากการประหยดังบประมาณ
จดัซือ้ DMS โดยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป วธิคีดัเลอืก และ
วธิเีฉพาะเจาะจงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561  
 การวเิคราะหม์ลูค่าการประหยดั ท าโดยน าราคายา
เดมิ/หน่วยทีเ่คยซือ้  ลบดว้ย ราคายาใหม่/ หน่วย ทีไ่ดจ้าก
การจดัซื้อยาโดยวธิกีารต่าง ๆ เมื่อคูณด้วยจ านวนยาทีซ่ือ้ 
ต่อปี จะได้มูลค่าการประหยัด/ปี การวิเคราะห์ข้อมูลใน
การศกึษานี้ใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
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ผลการวิจยั 
กระบวนการจดัซ้ือ 
      การจดัซื้อ DMS ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รกัษ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561 แสดงในตารางที ่1 
สว่นขัน้ตอนการด าเนินการแสดงในตารางที ่2  
พรบ.การจดัซ้ือจดัจ้างฯ พ.ศ. 2560  
 พรบ.การจดัซื้อจดัจ้างฯ พ.ศ. 2560 มขีอ้ก าหนด
ว่า หากผูใ้ดกระท าความผดิจากทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัิ

ฯ จะมโีทษทัง้จ าและปรบั ผูเ้กีย่วขอ้งจงึตอ้งด าเนินการอยา่ง
ถูกต้องและรัดกุมที่สุด การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พรบ.การจดัซื้อจดัจ้างฯ พ.ศ. 2560 ต้องเผยแพร่แผนใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงท าให้
บริษัทผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายยาทราบโดยทัว่กนั ก่อให้เกิด
การแข่งขนัอย่างกวา้งขวาง นอกจากนี้ พรบ.การจดัซือ้จดั
จา้งฯ  พ.ศ. 2560 ก าหนดวธิเีฉพาะเจาะจงไว ้โดยสรุปใหใ้ช้

 
ตารางท่ี 1. รปูแบบการจดัซือ้ DMS ของโรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561 

วธิกีารจดัซือ้ DMS  
(ปีงบประมาณทีด่ าเนินการ) 

คุณสมบตัขิองยา คณะกรรมการ 
ทีม่าของ

คณะกรรมการ 
1. วธิตีกลงราคา  
(พ.ศ. 2556-2559) 

มลูค่าซือ้ยา/เดอืนน้อยกว่า 1 
แสนบาท 

-ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 
-หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ 
-เจา้หน้าทีพ่สัด ุ

ค าสัง่แต่งตัง้จาก
ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล 

2. วธิสีอบราคายาใน
โรงพยาบาล  
(พ.ศ. 2556-2559) 

ยาทีม่มีลูค่าซือ้ยาเกนิ 1 แสน
บาท/เดอืน และไม่เกนิ 2 ลา้น
บาท/ปี 

-คณะกรรมการก าหนด
คุณลกัษณะเฉพาะของยา 
-คณะกรรมการเปิดซองราคายา 

ค าสัง่แต่งตัง้จาก
ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล 

3. วธิสีอบราคายาระดบั
จงัหวดั (พ.ศ. 2556-2561) 

เป็นยาทีม่กีารใชร้ว่มกนัของ
โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์
และ โรงพยาบาลชมุชนในจงัหวดั
นครสวรรค ์

-คณะกรรมการจดัท า
คุณลกัษณะเฉพาะของยา 
-คณะกรรมการเปิดซองราคายา 

ค าสัง่แต่งตัง้จาก
นายแพทย์
สาธารณสขุจงัหวดั 

4. วธิสีอบราคายาระดบัเขต 
(พ.ศ. 2556-2559) 

มลูค่าจดัซือ้ยาเกนิ 2 ลา้นบาท/ปี
และมกีารใชใ้นหลายโรงพยาบาล
ของเขต 

-คณะกรรมการก าหนด
คุณลกัษณะเฉพาะยาระดบัเขต 
-คณะกรรมการเปิดซองราคา 

ค าสัง่แต่งตัง้จาก
ผูต้รวจราชการ
กระทรวงฯ 

5. วธิสีบืราคายา  
(พ.ศ. 2559) 

1. เป็นรายการยาทีม่มีลูค่าจดัซือ้
น้อยกว่า 2 ลา้นบาท/ปี 
2. เป็นรายการยาทีใ่ม่ใช่ยา
ช่วยชวีติ  
3. เป็นรายการยาทีไ่มจ่ าเป็นตอ้ง
ใชย้าตน้แบบตามนโยบาย local  
substitute 

คณะกรรมการคดัเลอืกยา ของ
โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์

ค าสัง่แต่งตัง้จาก
ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล 

6. วธิเีฉพาะเจาะจง  
(พ.ศ. 2560-2561) 

ยาทีผ่ลติ/จ าหน่ายโดยองคก์าร
เภสชักรรม โรงงานเภสชักรรม
ทหาร สภากาชาดไทย และกลุ่ม
ยานวตกรรม 

- ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 
- หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ 
- เจา้หน้าทีพ่สัด ุ

ค าสัง่แต่งตัง้จาก
ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล 

7. วธิปีระกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)  
(พ.ศ. 2560-2561) 

ยาทีม่มีลูค่าจดัซือ้มากกว่า 5 แสน
บาท/ปี 

คณะกรรมการจดัซือ้ยาโดยวธิี
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

ค าสัง่แต่งตัง้จาก
ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล 
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ตารางท่ี 2. กระบวนการจดัซือ้ DMS ชองโรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561 
วธิกีารจดัซือ้ยา 

(ปีงบประมาณทีด่ าเนินการ) 
ขัน้ตอนด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. วธิตีกลงราคา  
(พ.ศ. 2556-2559) 

1. ตรวจสอบยาคงคลงัทีม่ปีรมิาณพอใชน้้อยกว่า 1 เดอืน 
2. เจา้หน้าทีพ่สัดุเสนอหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุด าเนินการขอจดัซือ้ 
3. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลอนุมตั ิ

1 วนั 

2. วธิสีอบราคายาใน
โรงพยาบาล (พ.ศ. 2556-
2559) 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการสอบราคายาโรงพยาบาลประกอบดว้ย 
  -คณะกรรมการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของยาและราคากลาง 
  -คณะกรรมการเปิดซองราคายา 
2. คณะกรรมการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของยา จดัท าคุณลกัษณะเฉพาะ
ของยา 
3. ประกาศเผยแพร่การจดัซือ้ ณ กลุ่มงานเภสชักรรมและบอรด์ของ
โรงพยาบาล 
4. บรษิทัสง่หลกัฐานเอกสารและตวัอย่างยา 
5. คณะกรรมการเปิดซองราคายาพจิารณาคุณลกัษณะเฉพาะของยา ถา้ผ่าน
จะเปิดซองราคายา ผูเ้สนอราคาต ่าสดุเป็นผูช้นะ 

3 เดอืน 

3. วธิสีอบราคายาระดบั
จงัหวดั 
(พ.ศ. 2556-2561) 

1. คณะกรรมการจดัท าคุณลกัษณะเฉพาะของยาและก าหนดแนวทางการ
พจิารณา พรอ้มตรวจสอบยาทีเ่ขา้ร่วมสอบราคาในระดบัจงัหวดัและใหค้ะแนน
คุณภาพ ซึง่ตอ้งเกนิกว่ารอ้ยละ 75 จงึจะผ่านการคดัเลอืก 
2. คณะกรรมการเปิดซองราคายาของบรษิทัทีผ่่านการตรวจสอบดา้นคุณภาพ 
ผูเ้สนอราคายาต ่าสดุจะเป็นผูช้นะทัง้นี้อาจมบีรษิทัยาทีม่รีาคารองลงมาเป็น
บรษิทัทีส่ ารองไวใ้นกรณีบรษิทัทีช่นะขาดสง่ยา 

6 เดอืน 

4. วธิสีอบราคายาระดบัเขต  
(พ.ศ. 2556-2559) 

1. คณะกรรมการจดัท าคุณลกัษณะเฉพาะของยา 
2. ประกาศคุณลกัษณะเฉพาะของยาในการสอบราคาระดบัเขต 
3. ก าหนดยื่นเอกสารการสอบราคาระดบัเขต 
4. กรรมการคุณลกัษณะเฉพาะของยา ตรวจสอบเอกสาร และตวัอย่างยา 
5. คณะกรรมการเปิดซองราคายา บรษิทัทีเ่สนอราคาต ่าสดุเป็นผูช้นะ 

1-1.5 
ปีงบประมาณ 

5. วธิสีบืราคายา  
(พ.ศ. 2559) 

1. คดัเลอืกรายการยาทีเ่ป็นยาทัว่ไปซึง่ไม่ใช่ยาช่วยชวีติ การด าเนินการ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มยาตน้แบบและกลุ่มยาสามญัทีม่มีลูค่าใชส้งู  
2. ประกาศการสบืราคายาโดยปิดประกาศไว ้ณ กลุ่มงานเภสชักรรมและ
บอรด์ของโรงพยาบาล 
3. คณะกรรมการคดัเลอืกตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะและใหค้ะแนน
ผลติภณัฑแ์บบ price-performance  
4. บรษิทัทีไ่ดค้ะแนน price-performance สงูสดุจะเป็นผูช้นะ 

3 เดอืน 

6. วธิเีฉพาะเจาะจง  
(พ.ศ. 2560-2561) 

1. ตรวจสอบยาคงคลงัทีม่ปีรมิาณพอใชน้้อยกว่า 1 เดอืน 
2. เสนอหวัหน้ากลุ่มงานเภสชักรรม 
3. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลอนุมตั ิ

1 เดอืน 

7. e-bidding  
(พ.ศ. 2560-2561) 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการ e-bidding ของรายการยาทีจ่ะด าเนินการ 
2. ประชมุคณะกรรมการจดัซือ้ยาโดยวธิ ีe-bidding-ของรายการยาทีจ่ะ
ด าเนินการ 
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ตารางท่ี 2. กระบวนการจดัซือ้ DMS ชองโรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561 (ต่อ) 
วธิกีารจดัซือ้ยา 

(ปีงบประมาณทีด่ าเนินการ) 
ขัน้ตอนด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 3. จดัท าคุณลกัษณะเฉพาะของยา 
4. ลงขอ้มลูการประกวดราคาดว้ยวธิ ีe-bidding ในเวบ็ไซตข์องกรมบญัชกีลาง 
5. เผยแพร่ออกทางระบบ e-GP พรอ้มก าหนดวนัสง่เอกสาร 
6. บรษิทัสง่เอกสารพรอ้มตวัอยา่งยา 
7. คณะกรรมการตรวจสอบวา่เขา้กบัคุณลกัษณะเฉพาะของยาหรอืไม่ 
8. ก าหนดวนัเสนอราคายา 
9. คณะกรรมการประชุมและดผูลการประมลูจากระบบ e-GP 

1-2 เดอืน 

วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปและวธิคีดัเลอืกก่อน ถ้าไม่มผีูย้ ื่น
ข้อ เสนอหรือ ไม่ มีผู้ ไ ด้ รับการคัด เลือก  จึง จ ะ ใช้วิธี
เฉพาะเจาะจงได ้

อย่างไรกต็าม พรบ.การจดัซือ้จดัจา้งฯ พ.ศ. 2560 
มีข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข (5) คอื ยาที่ผลติโดยองค์การเภสชักรรมหรือ
สภากาชาดไทย เป็นพสัดุทีร่ฐัตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนบัสนุน 
โดยระบุให้จดัซื้อยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาติตามชื่อสามญั
จากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทยที่ได้ผลิต
ออกจ าหน่ายหรือมิได้ผลิตแต่มีจ าหน่าย รวมทัง้ยาที่ขึ้น
ทะเบยีนบญัชนีวตกรรมไทย และวคัซนีที่สภากาชาดไทย
ผลติเอง เพื่อเป็นการสนับสนุนยาที่ผลติโดยองค์การเภสชั
กรรมหรอืสภากาชาดไทยรวมทัง้ยาทีข่ ึน้ทะเบยีนนวตกรรม
ไทยซึง่เป็นบรษิทัยาในประเทศไทย 

 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้
ส่วนราชการกลางและราชการส่วนภูมภิาคจดัซือ้พสัดุทีเ่ป็น
ยาตามชื่อสามญัทางยาโดยวธิเีฉพาะเจาะจงจากองค์การ
เภสชักรรมหรอืสภากาชาดไทยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 เว้น
แต่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสงักัดกระทรวง
สาธารณสขุใหใ้ชง้บประมาณซือ้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
การเปรียบเทียบวิธีการจดัซ้ือ 

การจดัซื้อ DMS ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557, 2558-2559 และ 2560-
2561 แสดงในตารางที ่3 ส่วนการเปรยีบเทยีบขอ้ด-ีขอ้เสยี
ของกระบวนการจดัซือ้ DMS ในแต่ละช่วงเวลาแสดงอยู่ใน
ตารางที ่4 
 

 
ตารางท่ี 3. วธิกีารจดัซือ้ DMS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557, 2558-2559 และ 2560-2561 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
1. วธิตีกลงราคา มูลค่าจดัซื้อไม่เกนิ 1 
แสนบาท/รายการ 
2. วธิสีอบราคายาในโรงพยาบาล 
มลูค่าจดัซือ้ไม่เกนิ 2 ลา้นบาท/รายการ 
3. วธิสีอบราคายาในระดบัจงัหวดั เป็น
การต่อรองราคากบับรษิัทยาซึ่งเป็นยา
ประ เภททัว่ ไป  (generic)  ไม่ ใ ช่ ย า
ต้นแบบ โดยมีการด าเนินการในทัง้ 3 
ช่วงเวลาทีศ่กึษา 
 

1. วธิตีกลงราคา  
2. วธิสีอบราคายาในโรงพยาบาล 
3. วธิสีอบราคายาระดบัจงัหวดั 
4. วธิสีอบราคายาระดบัเขต 
    วิธีการที่  1-4 มีรายละเอียด
เหมือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-
2557 
5. วิธีสบืราคาในปี 2559 เป็นการ
ด าเนินการเฉพาะกิจที่มุ่งเน้นให้
แพทย์เริ่มหันมาใช้ยาชื่อสามัญ 
มากขึ้ น จาก เดิมที่มีก าร ใช้ย า
ตน้แบบเป็นสว่นใหญ่  

1. วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป 
  1.1 วธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส ์
  1.2 วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
  1.3 วธิสีอบราคา  
   โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ก าหนดใช้
วธิทีี่ 1.2 วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้
เพยีงวธิเีดยีว 
2. วธิเีฉพาะเจาะจง 
  2.1 รายการยาที่ผลิตและจ าหน่ายโดย
องคก์ารเภสชักรรม 
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ตารางท่ี 3. วธิกีารจดัซือ้ DMS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557, 2558-2559 และ 2560-2561 (ต่อ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 

4. วธิสีอบราคายาระดบัเขต มลูค่าจดัซือ้
เกิน 2 ล้านบาท/รายการ ด าเนินการ
ร่วมกนัของจงัหวดัต่าง ๆ ในเขต 3  
   ผูอ้นุมตัใินวธิทีี1่-3  คอื ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล  ผูอ้นุมตัวิธิทีี ่4 คอื ผูต้รวจ
ราชการเขต 
 

   ผูอ้นุมตัใินวธิทีี ่1-3 และ 5 คอื 
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล  
ผูอ้นุมตัวิธิทีี ่4 คอื ผูต้รวจ
ราชการเขต 
 

2.2 ยาในบญัชนีวตกรรมโดยจดัซือ้ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 30 ของงบประมาณการจัดซื้อพัสดุ
ดงักล่าว 
  2.3 วคัซนีโรคตบัอกัเสบบ ีและผลติภณัฑอ์ื่น 
ๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตและอยู่ในบัญชียา
หลักแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
งบประมาณเพื่อจดัซือ้พสัดุดงักล่าว  
3. วธิสีอบราคายาระดบัจงัหวดั 
เป็นการต่อรองราคากบับรษิทัยาซึง่เป็นยา
ประเภททัว่ไป ไมใ่ช่ยาตน้แบบ     
    วิธีที่ 1-3 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็น
ผูอ้นุมตัใินวงเงนิไม่เกนิ 5 แสนบาท 

 
ตารางท่ี 4. การเปรยีบเทยีบขอ้ดี-ขอ้เสยีของกระบวนการจดัซือ้ DMS ในรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2561 

กระบวนการจดัซือ้
(ปีงบประมาณทีด่ าเนินการ) 

ขอ้ด ี ขอ้เสยี 

1. วธิตีกลงราคา 
(พ.ศ. 2556-2559) 

ขัน้ตอนไมยุ่่งยากและรวดเรว็ ไม่มแีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการเลอืก
บรษิทัยาทีจ่ะซือ้ 

2. วธิสีอบราคายาใน
โรงพยาบาล 
(พ.ศ. 2556-2559) 

การด าเนินการประชุมคณะกรรมการสะดวก 
เน่ืองจากอยู่ในโรงพยาบาลเดยีวกนั 

ไม่มกีารแขง่ขนัหรอืมน้ีอยเพราะเป็นยาทีม่ี
ผูผ้ลติรายเดยีวเป็นสว่นใหญ่ 

3. วธิสีอบราคายาระดบั
จงัหวดั (พ.ศ.2556-2560) 

ด าเนินการไดร้วดเรว็และไดย้าทีร่าคาถูกลง  

4. วธิสีอบราคายาระดบัเขต 
(พ.ศ.2556-2561) 

ท าใหป้ระหยดัมลูค่าการจดัซือ้ยาไดม้าก ระยะเวลาด าเนินการจนถงึท าสญัญาระดบั
เขตและแตกสญัญาในเขตใชเ้วลานาน
ประมาณ 12-18 เดอืน 

5. e-bidding 
(พ.ศ.2560-2561) 

1. ท าใหป้ระหยดัมลูค่าจดัซือ้ยาไดม้าก 
2. สามารถด าเนินการโดยคณะกรรมการทีม่า
จากบุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลได ้
3. ด าเนินการไดร้วดเรว็ (ประมาณ 1-2 เดอืน/
รายการ) 
4. เผยแพร่การด าเนินการไดก้วา้งขวางทาง
ระบบ e-GP ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัสงู 

ถา้มผีูด้ าเนินการจดัท า     e-bidding น้อย
ท าใหด้ าเนินการไดน้้อยรายการ 

6. วธิเีฉพาะเจาะจง 
(พ.ศ.2560-2561) 

1. เป็นการสง่เสรมิการผลติยาโดยภาครฐั 
2. ก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัดา้นราคาจาก
บรษิทัเอกชนในกรณีองคก์ารเภสชักรรมผลติยา
ไดไ้ม่พอแกค่วามตอ้งการของโรงพยาบาล 

ราคายาบางรายการอาจสงูกว่าของ
บรษิทัเอกชน 
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ผลการด าเนินการจดัซ้ือ 
 ผลการจดัซือ้ DMS ของโรงพยาบาลสวรรคป์ระชา
รกัษ์และมูลค่าที่ประหยดัได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 –
2561 แสดงอยู่ในตารางที ่5  
 การส่งแบบสอบถามให้แก่ผู้ด าเนินการหรือเคย
ด าเนินการจัดซื้อ  DMS ซึ่งเป็นแพทย์ 50 ท่าน (ตอบ
แบบสอบถาม 30 ท่าน) และเภสัชกร 30 ท่าน (ตอบ
แบบสอบถาม 25 ท่าน) พบว่า การจัดซื้อ DMS โดยวิธี
ประกาศเชญิชวนทัว่ไป (e-bidding) เป็นกระบวนการที่ท า

ใหเ้กดิการแข่งขนัโดยเสรมีาก ท าใหไ้ดร้าคายาทีเ่หมาะสม
มาก คุณภาพด ีและเป็นกระบวนการทียุ่่งยากซบัซอ้นปาน
กลาง แม้มผีู้เกีย่วขอ้งจ านวนมาก และสามารถด าเนินการ
ไดแ้ลว้เสรจ็ในเวลาอนัรวดเรว็  
 

การอภิปรายและสรปุผล 
 ในการจดัซื้อ DMS ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ก่อนประกาศใช ้พรบ.การ
จดัซือ้จด้จา้งฯ พ.ศ. 2560 นัน้ การจดัซือ้ยาทีม่มีลูค่าสงูมาก

 
ตารางท่ี 5. จ านวนรายการยาและมูลค่าทีป่ระหยดัไดร้ะหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557, 2558-2559 และ 2560-2561 ของ
โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ 

กระบวนการจดัซือ้ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2561 

จ านวน
รายการ 

มลูค่าประหยดั/
ปี (บาท) 

จ านวน
รายการ 

มลูค่าประหยดั/ปี 
(บาท) 

จ านวน
รายการ 

มลูค่าประหยดั (บาท) 

1. จดัซือ้ยารว่มในระดบั
เขต 

54 58,126,068 
(ทัง้เขต) 

(รอ้ยละ 2.22 
ของมลูค่า) 

- ด าเนินการตน้ปี 
2559 และเสรจ็
ในปลายปี 2559 
ท าใหไ้ดส้ญัญา
ในปี 2560 

ปี 2560= 
30 
 

ปี 2561=  
5 

13,767,074 
(รอ้ยละ 1.15–85.40) 

 
418,928  

(รอ้ยละ 16.24) 
2. จดัซือ้ยารว่มในระดบั
จงัหวดั 

39 ไม่มกีารระบุมลู
ค่าทีป่ระหยดัได ้

ปี 2558 
= 41 

ปี 2559 
= 47 

ไม่มกีารระบุมลู
ค่าทีป่ระหยดัได ้

ปี 2560 
=  13 
ปี 2561 
=  21 

882,612 
(รอ้ยละ 0.14-72.50) 

1,311,396 
(รอ้ยละ 0.14-35) 

3. สอบราคายาในระดบั
โรงพยาบาล 

ปี 2556 
=  36 
ปี 2557 
=  19 

676,508 
(รอ้ยละ 1.18) 

727,909 
(รอ้ยละ 2.02) 

ปี 2558 
= 21 

ปี 2559 
=  26 

2,289,042 
(รอ้ยละ 5.88) 

137,937 
(รอ้ยละ 0.28) 

 - 
 
- 
 

4. e-bidding - - - - ปี 2561= 
8 

4,567,267 
(รอ้ยละ 5.00-50.86) 

5. มาตรการก าหนดราคา
กลาง (ท าใหม้ลูค่าลดลง) 

- - - - ปี 2561= 
5 

5,648,472 
(รอ้ยละ 6.08-70.72) 

6. รายการยาทีซ่ือ้ถูกกว่า
ราคากลาง 

- - - - ปี 
2561=14 

4,924,650 
(รอ้ยละ 1.58-63.64) 

 รวมมลูค่าทีป่ระหยดัไดจ้าก
การสอบราคายาในระดบั
โรงพยาบาล 1,404,417 
(รอ้ยละ 1.18-2.02) 

รวมมลูค่าทีป่ระหยดัไดจ้าก
การสอบราคายาในระดบั
โรงพยาบาล 2,426,980 
(รอ้ยละ 0.28-5.88) 

รวมมลูค่าทีป่ระหยดัได ้
31,520,400 

(รอ้ยละ 0.14-85.40) 
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กว่า 2 ล้านบาท ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได ้จงึต้องใชว้ธิกีารสอบราคายาในระดบัเขต ซึง่
ผู้ตรวจราชการเขตสามารถอนุมตัิและท าสญัญาจะซื้อจะ
ขายได ้อย่างไรกต็าม การสอบราคายาในระดบัเขตใชเ้วลา
ด าเนินการนานในช่วงการท าสญัญาเขตและการแตกสญัญา
เขตใหโ้รงพยาบาลต่าง ๆ ในเขต จงึท าใหร้ะยะเวลาจดัท า
การสอบราคายาในระดบัเขตจนถึงขัน้ได้สญัญาสอบระดบั
เขต และการด าเนินการจดัซื้อยาระดบัเขตได้ ใช้เวลาถึง
ประมาณ 1 ปีครึ่ง แต่เมื่อม ีพรบ. การจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 
ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารกัษ์ ไดจ้ดัซือ้ยาโดยวธิี e-bidding 8 รายการ ท าให้
มีมูลค่าที่ประหยดัได้จากราคายาที่ลดลง 4,567,267 บาท 
โดยยาแต่ละรายการใชเ้วลาด าเนินการประมาณ 1 เดอืน ถา้
ด าเนินการหลาย ๆ รายการยาพร้อมกนัโดยวธิี e-bidding 
จะท าใหป้ระหยดังบประมาณการจดัซือ้ยาไดม้ากขึน้ อกีทัง้ 
e-bidding เป็นวธิกีารจดัซือ้ DMS ทีม่คีวามโปร่งใส บรษิทั
ยาต่าง ๆ สามารถเขา้มาร่วมแขง่ขนัไดอ้ย่างเสร ีและสะดวก
ทางระบบ e-GP  จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูง  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลจะด าเนินการสอบ
ราคายาระดบัเขตโดยใชว้ธิ ีe-bidding  
 นอกจากวธิกีารจดัซือ้ยาโดยประกาศเชญิชวนแลว้ 
มาตรการก าหนดราคากลางของการจดัซือ้ DMS ตาม พรบ.
การจดัซือ้จด้จา้งฯ พ.ศ. 2560 จ านวน 5 รายการ ท าใหซ้ือ้
ยาไดใ้นราคาถูกกว่าเดมิ และท าใหป้ระหยดัถงึ 5,648,472 
บาท (ร้อยละ 6.08-70.72 ขึน้กบัตวัยา)  ทัง้นี้โรงพยาบาล
ได้จดัซื้อยาที่มรีาคาถูกกว่าราคากลาง 14 รายการ ท าให้
ประหยดั 4,924,650 บาท (ร้อยละ 1.58-63.64) ส่วนการ
จดัซื้อ DMS โดยวธิเีฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสชักรรม  
โรงงานเภสชักรรมทหาร  สภากาชาดไทย และยานวตกรรม 
เป็นการส่งเสริมการผลิตยาในประเทศโดยภาครัฐ  และ
ก่อใหเ้กดิการแข่งขนัทางดา้นราคาระหว่างบรษิทัยาเอกชน
ในกรณีทีอ่งคก์ารเภสชักรรมไม่สามารถผลติยาบางรายการ
ไดอ้ย่างเพยีงพอ การศกึษาโอกาสและความทา้ทายในการ
จัดซื้อยาตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ  พ.ศ .  2560 
กรณีศกึษาจงัหวดัสกลนคร  ซึง่ด าเนินการวจิยัในช่วงเดอืน 
พฤศจกิายน-ธนัวาคม 2560 พบความไม่พร้อมในด้านการ
ตีความกฎหมาย ด้านระบบสารสนเทศ และด้านบุคลากร 
(7)  ในช่วงเวลาดงักล่าว โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ก็
ประสบกบัความไม่พรอ้มดงักล่าวเช่นเดยีวกนั จงึไดจ้ดัการ
ประชุมเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรผู้รบัผดิชอบงานพสัดุ

ในเขตสุขภาพที่ 3 (8) โดยเชญิวทิยากรจากกองการพสัดุ
ภาครฐั กรมบญัชกีลางมาบรรยายวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งตาม
กฎหมายนี้ และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งสอบถาม
ในขอ้สงสยั ท าใหบุ้คลากรในโรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์
เขา้ใจและด าเนินการไดถู้กต้อง นอกจากนี้  โรงพยาบาลได้
ตดิตัง้ระบบการเชื่อมทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หม้คีวามเรว็สงู ท า
ใหส้ามารถด าเนินการจดัซือ้ยาทางระบบไดร้วดเรว็ 
 ผู้วจิยัเสนอแนะให้มกีารจดัซื้อยาโดยวธิปีระกาศ
เชิญชวนให้มากขึน้เพื่อร่วมกนัจดัซื้อ DMS ในรายการยา
ต่าง ๆ ใหม้ากขึน้และรวดเรว็ขึน้ ซึง่จะท าใหป้ระหยดัมลูค่า
จดัซือ้ DMS ของโรงพยาบาลมากขึน้ 
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