
การจัดซื้อยา ตาม พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และความมุ่งหวังต่อการรักษาทางการแพทย์ของ

เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(UHOSNET)

โดย เภสัชกรหญิงพัชรินทร์ สุวรรณกูฏ

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหดิล



2

เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัที่มุ่งสรา้งสรรค์การดูแลสุขภาพ

ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  

วิสัยทัศน์

ประสงค์เชิงกล

ยุทธ์
เพิ่มการดูแลสุขภาพของ

ผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อน

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งสร้าง

ผลการดําเนินงาน

ที่เป็นเลิศ

สร้างความผูกพันและเสริมพลัง

ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และ

สังคม ในการดูแลสุขภาพ

สร้างบรรยากาศ

และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการพัฒนา

โยบาย/

ผนการ

เนินงาน

- เพิ่มการให้ความรูแ้ละเสริม

พลังผู้ป่วยและครอบครัวใน

การดูแลสุขภาพของตนเอง

-จัดตั้งศูนย์ประสานงาน

ผู้ป่วยและการดูแลรักษา

เบื้องต้น
- การใช้ประสบการณ์ของผู้ป่วย

ในการพัฒนาคุณภาพ

- บูรณาการการเรียน

การสอนเรื่อง

คุณภาพและความ

ปลอดภัย รวมทั้ง

การบริหารจัดการ

ด้านการดูแล

สุขภาพในหลักสูตร

ต่างๆ

- สนับสนุนการ

พัฒนางานประจําสู่

งานวิจัย

- พัฒนากระบวนการสร้างความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร (2 

P Safety) 

- พัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพอย่าง

บูรณาการ

- ผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

- ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต

- ผู้ป่วยแบบประคับประคอง

- การผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก

- การดูแลสุขภาพที่บ้าน

- เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพที่วิทยา

เขตพญาไทและสถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์

- วางเส้นทางสู่การขอการรับรองขั้น

ก้าวหน้าในปี 2562 

- เพิ่มบทบาทองค์กรวิชาชีพในการ

พัฒนาคุณภาพ

- จัดตั้งศูนย์คุณภาพระบบดูแล

สุขภาพแบบบูรณาการ

- พัฒนากระบวนการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

- ส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์

สนับสนุนพันธกิจและศูนย์ความเป็น

เลิศ

- การจัดหาและปรับปรุงพื

เพิ่มเติม

- การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการดูแล

สุขภาพและที่เอื้อต่อการ

ทํางาน

- สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขอ

บุคลากร

- สร้างรายได้พอเพียงเพือ่

พัฒนาพันธกิจต่างๆ ของ

คณะฯ

- ทบทวนโครงสร้างองค์ก

และบริหารด้านการดูแล

สุขภาพ

บูรณาการดูแล

สุขภาพกับการศึกษา

และวิจัย

พนัธกิจ ให้การดูแลสุขภาพที่มีความเป็นเลศิในระดับสากล ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อนสนับสนนุการศึกษาและวิจัย

วิสัยทัศน์คณะฯ 

“เป็นสถาบันทางการแพทย์

ชั้นนําในระดับสากล”

เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยใน

กระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่าง

บูรณาการ

- พัฒนาการดูแลรักษา    

ผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อนให้มี

ผลการรักษาที่ดีในระดับ

สากล

- ส่งเสริมให้ทีมนําคลินิกขอการ

รับรองเฉพาะโรค



1. เพื่อเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กรให้เกิดความคุ้นเคย

   ไว้วางใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

3. เพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่รวดเร็ว

   พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น และร่วมกันหาวิธีการแก้ไข

4. เพื่อร่วมกันทํางานประสานกับภาครัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน

   หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานประกันสังคม  กรมบัญชีกลาง 

   ตลอดถึงองค์กรอิสระอื่นๆ

วัตถุประสงค์การทํางานของ UHOSNETวัตถุประสงค์การทํางานของ UHOSNET



 เพื่อพัฒนางานด้านคุณภาพของบริการโรงพยาบาลร่วมกัน เช่น 

  โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาลระดับประเทศ (Thailand Hospital Indicator 

roject, THIP),    ระบบประกันคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพยา (Pharmaceutical Quali

ssurance ),    การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Used, RDU) 

  Hospital Accreditation to Advanced HA , JCI  รวมถึงการบรรเทาสาธารณภัย เป็นตน้

(ต่อ) วัตถุประสงค์การทํางานของ UHOSNET(ต่อ) วัตถุประสงค์การทํางานของ UHOSNET



พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สิ่งที่ชื่นชม

 1. หลักการดี “คุ้มค่า โปร่งใส่ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้

    ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรฐั

2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ

3. มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง



กระบวนการพิจารณาคัดเลือกยา

Original Generic

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เสนอยาเข้าร.พ. ผู้บริหาร / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เภสัชกรที่ได้รับมอบหมาย

คณะทํางานตามกลุ่มยา / Generic

คณะกรรมการที่รับผิดชอบตัดสิน / กําหนดกฎเกณฑ์

ต่อรองราคา

จัดซื้อยา



ข้อมูล

ไม่เป็นระบบ ไม่มี
ไม่จริง

ไม่นิ่ง
ไม่แน่

เสื่อมสภาพได้

แทนไม่ได้
รอไม่ได้

มูลค่าสูง
ซับซ้อน

ไม่กล้า ซ้ําซ้อน

ไม่พอ

ไม่ชํานาญ
ช้า

ไม่สมบูรณ์

ไม่เสถียร

ยุ่งยาก

ใช้ทุกเรื่อง

เยอะแยะ

เข้าใจยาก

ลักษณะวัสดุ

(ยา)

บุคลากร
ระบบปฏิบัติการ พ.ร.บ./กฎ/ระเบียบ

การจัดซื้อยา

ปัญหา



ผลกระทบจากปัญหาการจัดซื้อยา

อัตราคงคลัง

ยาขาดคราว

ยายืม

ปริมาณงาน / เอกสาร

โอกาสเกิดความผิดพลาด

คุณภาพยาที่จัดซื้อ

ความโปร่งใส่

ราคายา

, ?

, ?



UHOSNET        ข้อเสนอ กรณีจัดซื้อยา......... ตาม พ.ร.บ.

ส่ง 19 กันยายน 2560

ตอบ 24 พฤศจิกายน 2560









โดยหากมีความจําเป็นจะต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะให้หน่วยงานจัดหา

โดยวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครั

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1) (ง) แต่หากพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวนั้น 

มีตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียว

ในประเทศไทยก็สามารถจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติก

จัดการซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ค) ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบ

ของแต่ละสถานพยาบาลที่จะจัดหาพัสดุเ พื่อการรักษาตามความจําเป็

เหมาะสม หรือตามความต้องการของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการแต่ละราย



คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดภุาครฐั กรมบัญชีกลาง 

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 439 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

• ปรับ กฎ / ระเบียบ ให้มีความเหมาะสมกับการซื้อยา

• ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง / 

ทันสมัย

• ควบคุมราคายาด้วยวิธีการอื่น

• ปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้มีความเสถียร รวดเร็ว สมบูรณ์        

สามารถ Import + Export ข้อมูลได้ 

โดยด่วน



ขอบคุณค่ะ


