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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
(การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) 

รอบที ่2 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  และการจัดซื้อร่วมระดับ

จังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   

ข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน แยกตามประเภทของเวชภัณฑ์ (ยา วัสดุ
การแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ วัสดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการจัดซื้อ (จัดซื้อเอง และจัดซื้อร่วม) และวิธีการ
จัดซื้อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และสอบราคา/e-market/e-bidding) ผ่านระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ 
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข/กองบริหารการสาธารณสุข) 
 

2. สถานการณ์ 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560  

มีผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัด ซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข สามารถด าเนินการ ตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ร่วมในระ ดับเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัด
ปริมาณ จึงได้หารือแนวทางปฏิบัตเิรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมในระดับเขตสุขภาพ ที่ถูกต้อง ภายใต้
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ซ่ึงคณะกรรมการวินจิฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ตอบข้อหารือดังกล่าวว่าสามารถด าเนินการได้ โดยได้อนุมัติยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 6 และ
ข้อ 7 รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด  
ที่ กค (กวจ) 0405.2/018296 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกค าสั่งมอบ
อ านาจการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2561 รายละเอียดตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 761/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ดังนั้น การ
จัดซื้อร่วมระดับเขตสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2561 โดยวิธี e-bidding จะเริ่มด าเนินการได้ล่าช้า ผลการ
ด าเนินการจัดซื้อร่วมในปีงบประมาณ 2561 เป็นสัญญาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ที่ทยอยหมดอายุ 
หรือการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด 

จากการตรวจราชการ ในภาพรวมทั้ง 12 เขต ผลการด าเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาร่วมระดับเขต เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2560- มิถุนายน  2561) คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของ
มูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด โดยที่มีการจัดซื้อร่วมยา คิดเป็นร้อยละ  29.42 และการจัดซื้อ
ร่วมเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาคิดเป็นร้อยละ 29.39 
ตารางแสดงผล : ข้อมูลร้อยละด าเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขต 

แบบ ตก. ๒ 
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                     (1 ตุลาคม 2560- 30 มิถุนายน 2561) 
 

เขตสุขภาพ มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด ร้อยละการจัดซื้อร่วม 
เขตสุขภาพท่ี 1  1,121,038,758.99   4,319,707,612.98  25.95 
เขตสุขภาพท่ี 2  634,590,262.80   2,048,532,503.04  30.98 
เขตสุขภาพท่ี 3  310,270,003.35   1,126,977,978.60  27.53 
เขตสุขภาพท่ี 4  735,956,060.11   2,932,390,634.46  25.10 
เขตสุขภาพท่ี 5  803,778,355.30   2,907,576,124.45  27.64 
เขตสุขภาพท่ี 6  897,275,280.49   3,151,612,743.75  28.47 
เขตสุขภาพท่ี 7  745,873,744.08   1,958,830,256.49  38.08 
เขตสุขภาพท่ี 8  1,242,047,420.88   3,164,163,202.83  39.25 
เขตสุขภาพท่ี 9  548,160,228.84   2,233,414,595.85  24.54 
เขตสุขภาพท่ี 10  918,212,826.75   3,059,012,072.21  30.02 
เขตสุขภาพท่ี 11  838,975,598.56   2,608,063,827.71  32.17 
เขตสุขภาพท่ี 12  562,980,153.60   2,307,427,864.07  24.40 

รวม  9,359,158,693.75   31,817,709,416.44  29.41 

            จากตาราง พบว่าในภาพรวมทุกเขตมีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขต ผ่านเกณฑ์  
ที่ก าหนด ร้อยละ 20 โดยเป็นการจัดซื้อร่วม ตามสัญญาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ที่ทยอยหมดอายุ 
หรือการต่อรองร่วมกันระดับจังหวัด หรือการใช้ราคาอ้างอิงระดับเขต/จังหวัด 

3. การด าเนินการ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถตรวจสอบได้ กระทรวงสาธารณสุขจึง
ก าหนดใหก้ารจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการระดับต่างๆ มกีารจัดท าบัญชีรายการ
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานที่สอดคล้องกับกรอบรายการยาระดับจังหวัด/เขต และลดหลั่นตามศักยภาพ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และเสนอแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา
ประจ าปตี่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติ (กรณีท่ีมี
ความจ าเป็นต้องเสนอขอปรับแผนจัดซื้อ ให้เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
การปรับแผน) โดยทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัด  เขต ต้องควบคุมและก ากับติดตามการบริหารจัดการด้านยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานในจังหวัดและเขตให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ โดยให้สรุปรายงานเป็นรายไตร
มาส และรายงานให้กระทรวงสาธารณสุขทราบปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งต้องรายงานผลการด าเนินงานจัดซื้อ การใช้
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมและสรุปผลการด าเนินการ 
ในการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และจัดท าราคาอ้างอิงยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการด าเนินการจัดซื้อ ) นอกจากนี้ยัง ต้อง มีการ ประกาศ และจัดท า แนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นลายลักษณ์อักษร  ไว้ในที่
เปิดเผย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
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ตารางแสดงผล : ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

เขตสุขภาพ มี คกก. มีกรอบ
รายการยา 

มีแผน
จัดซื้อ 

จัดซื้อตาม
ระเบียบ 

จัดบริการ
ร่วม 

การรายงาน จริยธรรมใน
การจัดซื้อ 

เขตสุขภาพท่ี 1        

เขตสุขภาพท่ี 2        

เขตสุขภาพท่ี 3        

เขตสุขภาพท่ี 4        

เขตสุขภาพท่ี 5        

เขตสุขภาพท่ี 6        

เขตสุขภาพท่ี 7        

เขตสุขภาพท่ี 8        

เขตสุขภาพท่ี 9        

เขตสุขภาพท่ี 10        

เขตสุขภาพท่ี 11        

เขตสุขภาพท่ี 12        

            จากตาราง พบว่าทุกเขตมีการ ด าเนินการบริหารจัดการ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในประเด็นต่างๆ 
โดยเฉพาะประเด็นที่ก าหนดให้มีการด าเนินการโดยคณะกรรมการระดับอ าเภอ จังหวัด เขต การจัดท าแผนการ
จัดซื้อและได้รับการอนุมัติแผนจัดซื้อจากนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด  มีการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ  มีการ
จัดบริการร่วม และมีการปิดประกาศเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในโรงพยาบาลทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม ในประเด็น การจัดท ากรอบรายการยาและเวชภัณฑ์  
ที่มิใช่ยา ส่วนใหญ่ยังเป็นการอิงกรอบตามโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัด  และการรายงานการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าสู่ส่วนกลางไม่ครบถ้วน การก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยายังไม่ครอบคลุมทุกแห่ง  

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม และข้อเสนอเชิงนโยบาย 

จากการตรวจติดตาม และข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ประเดน็ปัญหา ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . 
2560 

การประกาศใช้ พรบ .การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 
2560 มีผลให้ยกเลิกบทบัญญัติ
เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริหารพัสดุในกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อก าหนดใดๆ ที่ผ่านมา ท าให้เกิด
ความไม่ชัดเจนในการด าเนินการ

กระทรวงสาธาร ณสุขได้หารือ
แนวทางปฏิบัติเร่ืองการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ร่วมในระดับเขต
สุขภาพภายใต้ พรบ . การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้
อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
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ประเดน็ปัญหา ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
จัดซื้อร่วมระดับเขต ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณ 2561 การจัดซื้อร่วม
ระดับเขต จึงยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้ อาจท าให้การจัดซื้อร่วมไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 6 และ
ข้อ 7 และกระทรวงสาธารณสุขได้
ออกค าสั่งมอบอ านาจให้เขตสุขภาพ
ด าเนินการ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งอยู่
ระหว่างการ ปรับปรุง ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
บริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วน
ราชการและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ . ศ . 
2557 ให้สอดคล้องต่อไป 

2. บุคลากร 1. ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินการตาม  พรบ .การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 และการจัดซื้อ
ร่วมระดับเขต  
2. บุคลากรยังมีความรู้และทักษะใน
การด าเนินการตามระบบ e-GP และ
มีจ านวน ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3. การหมุนเวียนเข้า- ออกของ
เจ้าหน้ าที่ด้านพัสดุ ท าให้ขาด
ประสบการณ์ และความรู้ด้านการ
จัดซื้อร่วม 
 

1. เพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบแต่ละ
ประเภทวัสดุที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตาม พรบ .การจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพถูกต้องอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเกิดความเข้าใจเรื่อง
การจัดซื้อร่วมที่ตรงกันในการปฏิบัติ 
และการรวบรวมข้อมูลให้ เป็นไปใน
ทิศ ทางเดียวกัน โดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบกฎหมาย  
2. จัดท าคู่มือ e-gp และ ควรมี
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการ
จัดซื้อร่วมด้านระเบียบข้อปฏิบัติ
และข้อกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะ 
3 . ควรเพิ่มบุคลากรในการ
ด าเนินการจัดซื้อร่วมระดับเขต  เพื่อ
ปฏิบัติงานในต า แหน่งหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุระดับเขตและ
เจ้าหน้าที่พัสดุระดับเขต  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทางที่
ชัดเจน เป็นระบบ ประหยัดเวลา 

3. ระบบการรายงาน 1 . การรายงานข้อมูลบริหาร
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในบางโรงพยาบาล
ยังขาดผู้รับผิดชอบหลักที่จะรวบรวม
ข้อมูลส่งให้ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด /รายงานต่อกระทรวง
สาธารณสุข ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก และ
กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบ
ข้อมูลการรายงานระดับเขตให้ทุก
หน่วยงานเข้าถึงได้ง่ายและ
ตรวจสอบผลงานได้อย่างรวดเร็ว  
2. ควรเพิ่มรายละเอียดมูลค่าการจัด
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ประเดน็ปัญหา ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและเกิด
ความล่าช้า 
 

จ้างทางห้องปฏิบัติการ  เอกซเรย์
และทันตกรรมในรายงานบริหารงาน
เวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
3. กระทรวงฯ  ควรมีระบบการ
รายงานผลการจัดซื้อร่ว มให้
โรงพยาบาลรายงานตรง  
เช่นเดียวกับระบบรายงานผลการ
จัดซื้อรายงานไตรมาส  ทางเว็บไซต์  
DMSIC และเปิดให้จังหวัด  / เขต
สุขภาพ  น าข้อมูลมาใช้ในการ
ควบคุมก า กับได้  เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนของการรายงาน  
4. การรายงานบริหารเวชภัณฑ์และ
รายงานทางการเงินการบัญชี ควร
เป็นข้อมูลชุดเดี ยวกัน เช่น การแบ่ง
ประเภทเวชภัณฑ์ การรายงานแผน
จัดซื้อ ต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง 
มูลค่าคงคลัง มูลค่าการบริโภค 

4. การด าเนินการจัดซื้อร่วม 1. การจัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ยังด าเนินการไม่ครอบคลุมในทุก
ประเภท 
2. วัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่มักจะมีมูลค่าสูง และไม่
ระบุในรายการราคาอ้างอิงหรือ
รายการจัดซื้อร่วม เช่น วัสดุห้อง
ผ่าตัด วัสดุไตเทียม ข้อเข่า เป็นต้น 
ท าให้มูลค่าการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
ทั้งหมดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่มี
มูลค่าสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าการจัดซื้อ
ร่วม 
3. ราคาอ้างอิงระดับเขตบางรายการ 
เช่น วัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ไม่สามารถจัดซื้อร่วมได้ 
4. การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต ผู้ขาย
มียาขาดคราวบ่อย และไม่มีผู้ขาย
ล าดับรองให้เลือกซื้อทดแทน 
5. ยัง ไม่มีระบบการควบคุมก ากับ
การด าเนินการจัดซื้อร่วมตามสัญญา
และราคาอ้างอิงในระดับจังหวัด/เขต 

1. จัดท าคู่มือรายละเอียดวิธีการ
ปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม และมีคว าม
ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นทาง
ปฏิบัติเดียวกันทั้งประเทศ 
2. ก าหนดfocal point/ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา ระดับจังหวัด /
เขต เพื่อเป็นผู้ขับเคลื่อนและพัฒนา
งานด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
3. ควรมีการจัดท าราคากลาง  ราคา
อ้างอิง หรือราคามาตรฐาน ของวัสดุ
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์  วัสดุ
การแพทย์  วัสดุทันตกรรม  เพื่อให้
โรงพยาบาลน าไปใช้เป็นราคาอ้างอิง
ในการจัดซื้อ ให้เป็นปัจจุบัน  ซึ่ง
อาจจะด าเนินการได้เพิ่มข้ึน 
4. ประสานกรมบัญชีกลางปรับ
ระบบ e–gp ให้รองรับการ
ด าเนินงานจัดซื้อร่วมของยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  โดยเฉพาะการ
แตกสัญญา 
5. บูรณา การระบบการควบคุม
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ประเดน็ปัญหา ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
และการรายงานผลการจัดซื้อร่วม 
6. โปรแกรม E-GP ไม่เอื้อต่อการ
ด าเนินงานจัดซื้อร่วม ท าให้เกิด
ความล่าช้า รวมทั้งความไม่เสถียร
ของระบบ e-GP ท าให้ไม่สามารถลง
ข้อมูลได้ต่อเนื่อง 
7. ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง  
ยังไม่รองรับกับการจัดซื้อร่วมทั้งระดับ
เขตและระดับจังหวัด ท าให้แผนการ
จัดซื้อร่วมด้วยวิธี  e-bidding ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ 
8. ปัญหาสถานะทางการเงินการคลัง
ของโรงพยาบาล ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อ
จากบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ต้อง
จัดซื้อจากบริษัทอ่ืน 
9. การด าเนินการซื้อร่วมโดยวิธี
ประกวดราคาใช้ระยะเวลานานในการ
ด าเนินการจนแล้วเสร็จ  ท าให้คาบเกี่ยว
ปีงบประ มาณ มีความสิ้นเปลือง
ก าลังคน /ทรัพยากรและเวลาในการ
ด าเนินงาน  และหากประกวดราคาแล้ว
ไม่มีบริษัทผ่านเงื่อนไข spec ต้อง
ยกเลิกการประกวดราคา  จะ ท าให้
สิ้นเปลืองก าลังคน /ทรัพยากรและเวลา
ในการด าเนินการเพิ่มขึ้น 

ก ากับงานบริหารเวชภัณฑ์ร่วมกับ
การตรวจสอบภายในของจังหวัด /
เขต ในการควบคุมก ากับการจัดซื้อ 
การบริหารคลัง  และการปฎิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรม 
6. ในกรณีของยา อาจใช้วิธีการตกลง
ราคาร่วมกัน ทั้งจังหวัด  เพื่อคัดเลือก
บริษัทแ ละราคาในการจัดซื้อ และ
น ามาเป็นข้อมู ลในการรายงานการ
จัดซื้อร่วมของจังหวัด 

5. การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ยังไม่มี ระบบก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล การปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรม ของโรงพยาบาลและ
จังหวัด 
 

พัฒนาเกณฑ์การติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมใน
การจัดซื้อจัดหาฯระดับกระทรวงฯ
ให้ใช้กับทุกหน่ว ยงาน และก ากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

6. อื่นๆ   1. จัดซื้อร่วมรายการ monopoly 
ระดับกระทรวงฯ และประกาศราคา
กลางเวชภัณฑ์มิใช่ยาเพิ่มมากขึ้น 
2. ควรเพิ่มรายการยาที่ซื้อจากบัญชี
นวัตกรรม นับรวมเป็นซื้อร่วมด้วย 
เนื่องจากซื้อบริษัทเดียวกัน 
3 . จัดท า แผนพัฒนาศักยภาพ
บุคล ากรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คกก .  
PTC จนท .พัสดุ และบุคลากรที่
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ประเดน็ปัญหา ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
เก่ียวข้องในการจัดการระบบยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายบุคลากรให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
4. วิเคราะห์ FTE เสนอผู้บริหาร 
เพื่อจัดท ากระบวนการจัดหา
ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม และ สร้าง
แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้าง เช่น การจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
5. ส่วนกลางแก้ไขปัญหาในส่วนของ
องค์การเภสัชกรรม ที่ไม่สามารถส่ง
ของตามใบสั่งซื้อให้กับหน่วยงานได้ 
ท าให้การปฏิบัติงานยุ่งยากซ้ าซ้อน 
6. ราคายาที่ปรับเพิ่มขึ้นเกินราคา
กลาง ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ตาม
ระเบียบฯ 
7. มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การจัดซื้อยาร่วม ที่เป็น Best 
Practice  

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
1. จังหวัดนนทบุรี  
 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้สร้างแบบตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของยาและแบบให้คะแนนใน
การพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิค ในการจัดซื้อยาด้วยวิธี e-Bidding ที่ใช้หลักเกณฑ์ Price-Performance 
ขึ้นใช้ ท าให้สะดวกในการพิจารณาผลในการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดและระดับเขต 
2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ระบบเตือนควบคุมอุณหภูมิวัคซีนแบบอัตโนมัติของโรงพยาบาลศูนย์ 
3. จังหวัดอ่างทอง  

มีการจัดท าบัญชียาจังหวัดออนไลน์ (google drive) ส าหรับการสืบค้นข้อมูลรายการยาของรพ .
ทุกแห่งเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการยาของผู้ป่วยที่ refer back และผู้ป่วยไม่ขาดยา 
4. จังหวัดนครนายก  

การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดใช้วิธี e-bidding 
5. จังหวัดขอนแก่น 

ระบบเติมยา (refill) ที่ sub stock ของรพ.ขอนแก่นด้วยระบบสารสนเทศ สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านยา และจัดซื้อได้แม่นย าตามแผนจัดซื้อ และการจัดท ากรอบบัญชียาจังหวัดขอนแก่น 
6. จังหวัดมหาสารคาม  
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1. ควบคุมให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจัดท ากรอบบัญชีรายการยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาเสนอต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ ซึ่งเป็นการก ากับ ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามจริยธรรมและการสั่งใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

2. การจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ /เวชภัณฑ์มิใช่ยา ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการบริหารด้าน
วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่รับผิดชอบชัดเจนและมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็น
ผู้ด าเนินการจัดซื้อร่วมด้วยวิธีการประกวดราคา (e-bidding) 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการยาภายในเครือข่ายรพ .ระดับจังหวัด เพื่อการบริหาร
จัดการยาร่วมกัน (ราคาซื้อ/การส ารอง/จัดซื้อ/รายงาน) 

4. จัดท ากรอบรายการยาส ารองร่วมเพ่ือสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลชุมชนในกลุ่มยา Antidote 
และ ยาเภสัชต ารับที่โรงพยาบาลชุมชนไม่มีศักยภาพในการผลิตเอง เพ่ือช่วยลดต้นทุนในการผลิตและมียาที่ได้
มาตรฐานเดียวกันใช้ทั้งจังหวัด 
๗. จังหวัดอุบลราชธานี 

ประกาศใช้นโยบาย Smart LAB used จังหวัดอุบลราชธานี  ครอบคลุมทั้งจังหวัด  เพ่ือให้มีการ
สั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม ลดการสั่งตรวจที่ไม่มีความจ าเป็น หรือจัดล าดับของการสั่งตรวจที่
น่าจะสามารถวินิจฉัยโรคได้ โดยจัดท าแนวทางในการสั่งตรวจทางห้อปฏิ บัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับให้แพทย์    
ในโรงพยาบาลชุมชนใช้ จากผลการด าเนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๕๗,๒๕๕๘,๒๕๕๙และ๒๕๖๐ สามารถลด
ค่าใช้จ่ายด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้ ๑๐.๒๘/๑๑.๙๗/๑๕.๗๓/๑๓.๐๖ ล้านบาท 
ตามล าดับ แต่ยังพบปัญหาการด าเนินงาน กรณีโรงพยาบาลบางแห่งที่มีแพทย์หมุนเวียนบ่อย  
8. จังหวัดศรีสะเกษ 

มีการสร้างนวัตกรรมในการติดตามก ากับการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมจังหวัดศรีสะเกษเป็นรายไตร
มาสในระดับจังหวัด โดยพัฒนาเป็นโปรแกรมการบันทึกข้อมูล และสามารถน าข้อมูลจากโปรแกรมไปกรอกใน
ระบบรายงานของกระทรวงสาธารณสุขได้ โดยใช้ชื่อ DMSIC 
9. จังหวัดเชียงราย 

โปรแกรมบริหารจัดการคลังยา (INV-C) จังหวัดเชียงราย 
10. จังหวัดล าปาง 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปางมีการพัฒนาระบบใหม่ ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ผลข้อมูล
บริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาส เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการประเมินผล (สามารถดูตั วอย่างไฟล์
วิเคราะห์ข้อมูลได้ท่ี https://goo.gl/PNLy5e) โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปางได้เก็บข้อมูลรายไตรมาส    
ที่โรงพยาบาลรายงานในเว็บไซต์ส านักบริหารการสาธารณสุข ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส จากนั้นน าข้อมูล
มาแสดงผลแบบกราฟเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจั ดการของแต่ละโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์        
ในการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูล และสามารถเข้าดูข้อมูลโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ 
 11. จังหวัดชลบุร ี

โรงพยาบาลบางละมุง ผลงานเรื่อง การพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
INVC และระบบวัด บันทึก และ Alam เมื่ออุณหภูมินอกช่วงมาตรฐาน และก าลังจะขยายสู่โรงพยาบาลต่างๆ
ทั้งจังหวัด 
12. จังหวัดเพชรบุรี 
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ระบบส ารองร่วม  มีระบบการจัดการส ารองยาร่วมระดับจังหวัดในกลุ่มยาช่วยชีวิต ยาจิตเวช 
หรือยาที่มีความจ าเป็นต้องใช้แต่มีอัตราการใช้น้อย และยาส าหรับผู้ป่วยในระบบส่งต่อ โดยมี โรงพยาบาลพระ
จอมเกล้าเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ใช้แบบฟอร์มคลังยาร่วมจังหวัด และเรียกเก็บเงินด้วยระบบตามจ่าย 
13. จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๑.การพัฒนาโปรแกรมบริหารยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถน าไปใช้ในการวาง
แผนการบริหารเวชภัณฑ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในการก ากับ/ติดตาม  

๒. รายการทดสอบของสิ่งส่งตรวจน้อยหรือรายการที่ไม่มีการท าการควบคุมคุณภาพภายในให้
โรงพยาบาลลับแลเป็น Node ในรายการทดสอบ ๑๒ รายการ เพื่อความคุ้มทุน 

๓. การต่อรองราคาการจัดจ้างส่ง Out lab ของโรงพยาบาลชุมชนในราคาเดียวกับ โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์จ านวน 14 รายการ เพื่อลดต้นทุน 
14. จังหวัดบุรีรัมย ์

1. มีการจัดท าราคากลางของจังหวัดส าหรับวัสดุทันตกรรมและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ
ใช้อ้างอิงในการจัดซื้อร่วมในปี 2561  

2. ใช้โปรแกรม  INV ในการควบคุมก ากับการเบิกจ่ายยาในหน่วยบริการต่างๆ ใน โรงพยาบาล
และ รพ.สต. (รพ.สตึก รพ.นางรอง รพ.บุรีรัมย์) 
 
 


