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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของยาระหวาง
กลุมยาที่ผานการจัดหาและประกันคุณภาพเวชภัณฑรวมกันกับกลุมยาที่โรงพยาบาลในเขต 4 จัดซื้อโดยตรง โดย
ทําการศึกษาขอมูลยอนหลังของปงบประมาณ 2544 ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2544 โดยใช
ขอมูลการจัดหาและประกันคุณภาพเวชภัณฑรวมกันที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานใหศูนยขอมูลขาวสาร
ดานเวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข ขอมูลการจัดซื้อยาของแตละโรงพยาบาลจากโปรแกรมบริหารเวชภัณฑของ
กระทรวงสาธารณสุขที่จดัเก็บขอมูลในไฟล Drugdata.txt และจากใบคุมคลังเวชภัณฑของโรงพยาบาลตางๆ

ผลการศึกษา ราคายาที่จัดซื้อโดยการจัดหาและประกันคุณภาพเวชภัณฑรวมกัน ในเขต 4 พบวายา
รายการเดียวกันทั้งในช่ือการคาเดียวกันและชื่อสามัญเดียวกันมีราคาที่แตกตางกัน ยาช่ือการคาเดียวกันมีรอยละ
ความแตกตางของราคา (ต้ังแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 93.2) นอยกวายาชื่อสามัญเดียวกัน (ต้ังแตรอยละ 0 ถึง รอยละ
151.28)  ความแตกตางของราคายาพบในยาทุกกลุมตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ปริมาณยาที่จัดซื้อโดยการจัดหาและ
ประกันคุณภาพเวชภัณฑรวมกันไมมีผลตอราคา ราคายาที่โรงพยาบาลในเขต 4 จัดซื้อโดยตรงในแตละ
โรงพยาบาลมีราคาที่แตกตางกันในทํานองเดียวกับยาที่จัดซื้อโดยการจัดหาและประกันคุณภาพเวชภัณฑรวมกัน 
เมื่อเปรียบเทียบราคายาที่จัดซื้อโดยการจัดหาและประกันคุณภาพเวชภัณฑรวมกันกับยาที่โรงพยาบาลจัดซื้อ    
โดยตรงโดยใชสถิติ Wilcoxson Signed Rank Test พบวาราคายาที่โรงพยาบาลจัดซื้อโดยตรงมีราคาที่สงูกวาราคา
ยาที่จัดซื้อโดยการจัดหาและประกันคุณภาพเวชภัณฑรวมกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001) ทั้งในยา
ช่ือการคาเดียวกันและยาชื่อสามัญเดียวกัน ยาที่จัดซื้อโดยการจัดหาและประกันคุณภาพเวชภัณฑรวมกัน ในเขต 4
ถูกสงตรวจวิเคราะหที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยรอยละ 13.32  ของจํานวนรายการยาที่จัดซื้อ ซึ่งมีรายการยาที่สง
วิเคราะหซ้ําทั้งในช่ือการคาเดียวกันและชื่อสามัญเดียวกัน ผลการวิเคราะหตกมาตรฐานรอยละ 1.89 ของรายการ
ยาที่สงตรวจวิเคราะห ยาที่โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปจัดซื้อโดยตรงในเขต 4 ถูกสงตรวจวิเคระหรอยละ
0.66 ของจํานวนรายการยาที่จัดซื้อ ผลการวิเคราะหตกมาตรฐานรอยละ 5.41 ของรายการยาที่สงตรวจวิเคราะห
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนรายการยาที่สงตรวจวิเคราะหที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยพบวายาที่จัดซื้อโดยการจัดหา
และประกันคุณภาพเวชภัณฑรวมกันถูกสงตรวจวิเคราะหมากกวายาที่โรงพยาบาลจัดซื้อโดยตรง
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This survey aimed to compare the price and quality of drug purchased by a cooperative group of
hospitals and individual hospitals in the Fourth Region of the Ministry of Provincial Public Health. The
research covers data from the year October 2000 to September 2001. The data concerning the price and quality
of drugs purchased by the cooperative group of hospitals and individual hospitals was based on the data report
from the Health Ministry and the individual hospitals’ Drugdata.txt in the inventory program of individual
hospital and stock cards.

The findings of the price and quality of items purchased by the cooperative group indicate that the
same medicine items differ both in trade name and generic name. With reference to trade names the price
difference range from 0% to 93.2% while the generic was from 0% to 151.28%. The price difference is found in
each of the phamarcology group. The amount of medicine purchased by the cooperative group did not affect on
the price and quatity. The drug price purchased by individual hospital differed from the medicine purchased by
the cooperative group. Using the statistic called Wilcoxson Signed Rank Test to compare the price of items
purchased by the cooperative group and the individual hospital, it was found that the price paid by individual
hospital was higher than the price of items purchased by the cooperative group at the significance ( p = 0.001)
in both the trade name and the generic name. About 13.32 % of the amount of medicine purchased by the
cooperative group were sent to the Medical Science Department for analysis. In some cases items of the same
trade name and generic name were repeatedly analyzed. The result of the analysis of the unqualified items
(quality) was 1.89 % of all items. About 0.66% of the amount of medicine purchased by individual hospital
were sent for analysis. The result of the analysis of the unqualified items was 5.41 % of all items. When
compared with all the items analyzed at the Medical Science Department it was found that the items where had
been purchased by the cooperative group were more than the items purchased by the individual hospital.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปได ดวยความกรุณายิ่ง จาก  รองศาสตราจารย
ระพีพรรณ ฉลองสุข อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา  เสนอขอคิดที่เปน
ประโยชน ตลอดจนตรวจ แกไขขอบกพรองตางๆ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาส
นี้

ขอขอบพระคุณ เภสัชกรสํานักพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ เภสัชกรกลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข เขต 4 เภสัชกรโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 และ
เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดราชบุรี ที่ใหขอมูลอยางดียิ่ง

ทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่นอง ซ่ึงใหการสนับสนุนและใหกําลังใจ
แกผูวิจัยเสมอมาจนสําเร็จการศึกษา คุณคาและคุณประโยชนที่ไดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ผูวิจัย
ขอมอบใหแกบุพการี คณาจารยผูประสิทธิประสาทวิทยาการ และทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 




