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บทคัดย่อ
สถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยในปั จจุบนั อยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
กลุ่มสมาชิกขององค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation
and Development / OECD) และพบว่าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2538–2556 ประเทศไทยมีรอ้ ยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
และยาเทียบกับผลิตภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศ และร้อยละค่ าใช้จ่ายด้านยาเทีย บกับ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมการจัดซื้อจัดหายาเป็ นหนึ่งในกิจกรรมของระบบการจัดการด้านยา กิจกรรมทางธุรกิจอย่าง
หนึ่ ง ที่ม ีผ ลช่ว ยให้ก ารจัด ซื้อ จัด หายาเป็ น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ คือ การบริห ารจัด การความสัม พัน ธ์
กับ ซัพ พลายเออร์ โดยจะมุ่งเน้นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือและซัพพลายเออร์ในระยะ
ยาว ซึ่งประกอบด้วย 6 มิติ ได้แก่ ความไว้วางใจ อํานาจและการพึ่งพา ความมุ่งมัน่ การแบ่งปั นข้อมูล ความ
ร่วมมือ และการสือ่ สาร กระบวนการเหล่านี้จะนําไปสูค่ วามสามารถในการลดต้นทุนต่าง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ
ลงได้ เช่น ลดค่าใช้จ่ายที่องค์กรต้องเสียไปสําหรับใช้สํารองยาปริมาณมากให้เพียงพอต่อการใช้ ลดค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติมพิเศษสําหรับการขนส่งในกรณีเร่งด่วนหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันของมูลค่ายา ซึ่งท้ายที่สุด
การจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ในกระบวนการจัดซื้อจัดหาจะส่งผลต่อการลดลงของราคายาทีอ่ งค์กร
ต้องรับภาระเพื่อจัดสรรยาให้แก่คนไข้
คําสําคัญ: ค่าใช้จ่ายด้านยา การจัดซื้อจัดหา การจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์

Abstract
At present, the situation of pharmaceutical cost in Thailand is high when compares with other
countries in Organization for Economic Cooperation and Development Members (OECD). In 1995–
2013, it showed that the percentage of health and medicine expenditure compared with gross
domestic product and also the percentage of drug expenditure compared with health expenditure were
continuously increasing.
Procurement is one of the activities in drug management system. Business activity which
causes the effective procurement is supplier relationship management that focuses on development
and maintenance of long-term relationship between buyer and seller. Supplier relationship
management strategy is composed of six dimensions which are: Trust, Power-Dependence,
Commitment, Information sharing, Cooperation, and Communication which will lead to business’s
operations cost reduction. For example, the expenses that organization has to pay for reserving a
large quantity of pharmaceuticals in the warehouse in order to have enough of pharmaceuticals in
stock, extra expenses for transportation in urgent cases, or sudden changes that may increase
pharmaceuticals costs that organization must bear. Finally, supplier relationship management will save
cost in pharmaceutical procurement process in order to provide pharmaceuticals for patients.
Keywords: medicine expenditure, procurement process, supplier relationship management
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บทนํา
หนึ่งในปั จจัยพื้นฐานของมนุ ษย์ คือ ปั จจัยด้านสุขภาพ สุขภาพทีด่ มี สี ่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม การมีสุขภาพทีด่ นี นั ้ มีความสัมพันธ์กบั การเข้าถึงบริการทางสุขภาพ แนวคิดทีส่ ําคัญของการเข้าถึง
บริการทางสุขภาพ คือ การที่ประชาชนทุกคนได้รบั สิทธิในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพที่จําเป็ น โดยไม่ มี
อุปสรรคด้านการเงิน จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็ นทีม่ าของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทจ่ี ดั ตัง้ โดยรัฐบาล
โดยมีหน้าที่ในการสร้างความมันคงด้
่
านสุขภาพให้กบั ประชาชนตลอดช่วงชีวติ เพื่อให้มสี ุขภาพทีด่ แี ละได้รบั
1
บริการทางสุขภาพที่มีมาตรฐาน ถึงแม้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มกี ารรวมศูนย์การจัดซื้อ
จัดหายา เพื่อแทรกแซงกลไกการตลาดในโซ่อุปทานยาและเพิม่ อํานาจในการควบคุมราคา แต่กย็ งั ไม่สามารถ
ควบคุมราคาได้ดเี ท่าที่ควร ภาครัฐยังคงต้องแบกรับภาระยาราคาแพง โดยมีรายงานพบว่าประเทศในกลุ่ม
สมาชิกขององค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and
Development / OECD) มีค่าใช้จ่ายด้านยาเฉลีย่ เพียงร้อยละ 17.8 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทัง้ หมด2 แต่จาก
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวติ พบว่าในปี พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยสูงถึงร้อย
ละ 46.43 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทัง้ หมด3 โดยสาเหตุหนึ่งพบว่าในประเทศไทยมีการจัดซื้อจัดหายาที่มี
ราคาสูงกว่าราคาสากล 1.46 เท่าในยาชื่อสามัญ และ 3.30 เท่าในยาต้นแบบ4
จากรายงานสถานการณ์ ระบบยา พ.ศ. 2555–2559 โดยสํานักงานกองทุนสนับ สนุ นการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านยาในหน่ วยดอลลาร์สหรัฐ พีพพี ี (USD PPP: purchasing power
parity) หรือภาวะเสมอภาคของอํานาจซื้อในหน่ วยดอลลาร์สหรัฐ5 ในประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พบว่า
ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านยา ณ ราคาผูบ้ ริโภคต่อหัวประชากรอยู่ท่ี 171 USD PPP ซึง่ สูงเป็ นอันดับที่ 7 รอง
จากบรูไน ดังรูปที่ 1 และพบว่าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2538–2556 ประเทศไทยมีรอ้ ยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและยา
เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และร้อยละค่าใช้จ่ายด้านยาเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ น่าจะมีสาเหตุมาจากราคายาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ 6 ดังรูปที่ 2
องค์ก ารอนามัย โลก (World Health Organization / WHO) ได้ระบุ ว่ า กระบวนการจัด การด้า นยา
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การคัดเลือกยา การจัดซื้อจัดหายา การจัดเก็บและกระจายยา และการใช้
ยา ซึง่ นอกจากองค์ประกอบการจัดซื้อจัดหายาจะพิจารณาถึงชนิด ปริมาณ และคุณภาพของยาแล้ว การจัดซื้อ
จัด หายาในราคาที่เหมาะสมเพื่อ ให้ เกิด ความคุ้ ม ค่ า ย่ อ มเป็ นสิ่งสํ า คัญ จากการศึก ษาพบว่ า การจัด การ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้อื และซัพพลายเออร์มสี ่วนช่วยในการลดต้นทุนของการจัดซื้อจัดหายาได้ และนําไปสู่
การจัดซื้อจัดหายาในราคาทีเ่ หมาะสมต่อไป7
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รูปที่ 1 แสดงค่าใช้จา่ ยด้านยาในหน่วยดอลลาร์สหรัฐ พีพพี ี (USD PPP) ของประเทศไทย
กับประเทศต่าง ๆ ในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟิก6

รูปที่ 2 แสดงร้อยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและยาเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ6
4

ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนด้านยาและการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์

แนวคิ ด เกี ่ย วกับ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการลดต้น ทุน ด้า นยาและการจัด การความสัม พัน ธ์
กับซัพพลายเออร์
วงจรจัดซื้อจัดหายา
Management science for health (MSH) ซึ่ ง เป็ นหนึ่ งในองค์ ก รสุ ข ภาพที่ไม่ แ สวงหาผลกํ า ไร ได้
อธิบ ายความหมายและขัน้ ตอนในกิจ กรรมการจัดซื้อจัด หาว่า เป็ น กระบวนการซื้อวัสดุ จากซัพ พลายเออร์
ภายในและภายนอกประเทศ รวมทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนโดยตรง หรือผ่านตัวแทนจําหน่าย โดยมีการอธิบาย
ถึงกรอบแนวคิดวงจรจัดซื้อจัดหา หากเทียบเคียงกับวิธกี ารจัดซื้อจัดหายาร่วมในระดับเขตของประเทศไทย
แล้ว สามารถอธิบายขัน้ ตอนหลักได้ตามรูปที่ 3 และมีรายละเอียดดังนี้8,9
1. จัดตัง้ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด หรือ Pharmaceutical and Therapeutic Committee
(PTC) ซึ่งประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกันพิจารณาทัง้ ในด้านคุณสมบัตขิ องยา จํานวนความต้องการ
และต้นทุนราคายา
2. กําหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดหา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากราคากลาง หรือตามประวัตริ าคายา
ทีเ่ คยมีการซื้อ
3. กําหนดคุณสมบัตขิ องยาทัวไปและคุ
่
ณสมบัตทิ างเทคนิค รวมไปถึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกในการจัดซื้อจัดหายาจากซัพพลายเออร์ เช่น เกณฑ์การประเมิน ค่าประสิทธิภ าพต่อราคา (Price
performance) เกณฑ์ราคา (Price)
4. กําหนดวิธกี ารจัดซื้อจัดหาและคัดเลือกซัพพลายเออร์ จากเกณฑ์ทไ่ี ด้กําหนดไว้ก่อนหน้า
5. ทําสัญญาและติดตามคําสังซื
่ ้อระหว่างผูส้ งซื
ั ่ ้อและซัพพลายเออร์
6. ตรวจสอบยาว่าเป็ นไปตามคุณสมบัตทิ ต่ี กลงไว้หรือไม่ พร้อมบันทึกผลการส่งมอบยาและชําระเงิน
แก่ซพั พลายเออร์

รูปที่ 3 แสดงลําดับขัน้ ตอนการจัดซื้อจัดหายา (พัฒนาจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 8 และ9)
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การจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์
การจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ เป็ นกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งทีม่ ุ่งเน้นพัฒนาและรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้อื และซัพพลายเออร์ในระยะยาวแบบพันธมิตร เพื่อมุ่งหวังให้ราคาต้นทุนลดตํ่าลง เกิด
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเกิดการสร้างคุณค่าระหว่างผูซ้ ้อื และซัพพลายเออร์ โดยมีพน้ื ฐานมาจากข้อตกลง
ร่วมกัน หนังสือ Measure Buyer-Supplier Relationship Performance ซึ่งเป็ นหนังสือที่ได้รวบรวมผลงานใน
ด้านของการจัดซื้อและการจัดการระบบอุปทานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Chalmers ได้แสดงกรอบแนวคิด
ของมิตทิ ส่ี อดคล้องกับการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ซึง่ ประกอบด้วย 6 มิติ แสดงได้ดงั รูปที่ 410-14
มิตขิ องการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ 6 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้10-13

รูปที่ 4 แสดงมิตขิ องการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ (Supplier Relationship Management: SRM)
6 ด้าน (พัฒนาจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 13)
1. ความไว้วางใจ (Trust)
ความไว้ว างใจในที่น้ี ห มายถึง ความเชื่อมัน่ ในการกระทํ าของอีก ฝ่ ายหนึ่ งว่ า จะไม่ มีก ารแสวงหา
ผลประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบ (ถึงแม้ว่าการกระทํานัน้ จะไม่เป็ นทีร่ บั รูจ้ ากผูถ้ ูกเอาเปรียบก็ตาม) โดยสามารถ
พิจารณาได้จากการตรวจสอบธุรกรรมในขัน้ ตอนต่าง ๆ ตลอดจนความซับซ้อนของข้อตกลงในสัญญาและ
ข้อตกลงเรื่องความลับต่าง ๆ หากระดับในการตรวจสอบธุรกรรมเป็ นไปอย่างเข้มงวด และข้อตกลงต่าง ๆ ใน
สัญญาถูกระบุไว้อย่างละเอียด จะทําให้ส่อื ได้ถงึ ความไม่ไว้วางใจและการมีความสัมพันธ์ทไ่ี ม่ดตี ่อกันระหว่างผู้
ซื้อและซัพ พลายเออร์ ตัวอย่างจากหนังสือ Measuring Buyer-Supplier Relationship Performance (2012)
ได้ระบุถึงการมีความเชื่อใจระหว่างผู้ซ้อื และซัพพลายเออร์ โดยมีการนํ าระบบ Vendor Managed Inventory
หรือ VMI เข้ามาใช้เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลกัน13
2. อํานาจและการพึ่งพา (Power and Dependence)
อํานาจและการพึง่ พาทีม่ ใี นความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร์และผูซ้ ้อื สามารถพิจารณาได้จากการ
ทีเ่ ป้ าหมายของฝ่ ายหนึ่งขึน้ กับผลการดําเนินงานของอีกฝ่ ายหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าระดับของอํานาจจะสวนทาง
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กับระดับของการพึง่ พา เช่น การทีซ่ พั พลายเออร์มคี วามสามารถทีย่ ากต่อการลอกเลียนแบบ หรือมีสนิ ค้าทีข่ าด
แคลนและเป็ นทีต่ ้องการ หรือเป็ นผูจ้ ําหน่ายเพียงรายเดียว ย่อมส่งผลถึงสถานะในความสัมพันธ์ของทัง้ 2 ฝ่ าย
โดยซัพพลายเออร์จะมีอํานาจมากกว่าในความสัมพันธ์ดงั กล่าว นอกจากนัน้ ระดับของการพึง่ พาอาจขึน้ อยู่กบั
ขนาดขององค์กร เช่น เมื่อหน่ วยงานของผูซ้ ้อื มีขนาดเล็กกว่าซัพพลายเออร์มาก ระดับของการพึ่งพาซัพพลายเออร์
ก็จะมากขึน้ ตามไปด้วย ถึงแม้ว่าผู้ซ้ือและซัพพลายเออร์จะมีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งมีอํานาจมากกว่าอีกฝ่ าย แต่ไม่
สามารถสรุปว่าความสัมพันธ์ระหว่างทัง้ 2 ฝ่ ายไม่ดี ตราบใดที่ฝ่ายที่มอี ํานาจในความสัมพันธ์มากกว่าไม่ใช้
อํานาจทีม่ ใี นการหาผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หากทัง้ 2 ฝ่ ายมีอํานาจและการพึง่ พาอยู่ในระดับเดียวกัน ย่อม
ส่งผลต่อความสัมพันธ์และประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันได้ดกี ว่า
3. ความมุ่งมัน่ (Commitment)
ความมุ่งมันในที
่ น่ ้หี มายถึง ความเต็มใจของซัพพลายเออร์และผูซ้ ้อื ทีท่ ุ่มเทเพื่อทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์
ที่ดตี ่อกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า ความมุ่งมันเป็
่ นการแสดงถึงการกําหนดเป้ าหมายในอนาคตที่จะรักษาหรือ
พัฒนาความสัมพันธ์ของทัง้ 2 ฝ่ ายให้ดขี ้นึ ความมุ่งมันมั
่ กเกี่ยวข้องกับระยะเวลาของความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ซื้อและซัพพลายเออร์ ในการทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้อื และซัพพลายเออร์แบบระยะยาว พบว่าทัง้ 2
ฝ่ ายจะต้องมีความมุ่งมันในระดั
่
บสูงทีจ่ ะรักษาความสัมพันธ์ ตัวอย่างการจัดการเช่น การมอบรางวัลประจําปี
หรืองดเว้นการทํางานร่วมกันแบบบีบบังคับ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมันในการรั
่
กษาความสัมพันธ์15
4. การแบ่งปันข้อมูล (Information sharing)
การแบ่งปั นข้อมูลสามารถพิจารณาได้จากปริมาณข้อมูลทีแ่ ลกเปลีย่ นระหว่างซัพพลายเออร์และผูซ้ ้อื
โดยทีท่ งั ้ ซัพพลายเออร์และผูซ้ ้อื สามารถรับรูถ้ งึ แผนการดําเนินงานและกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ ายเป็ นอย่างดี มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่เป็ นประจํา และข้อมูลดังกล่าวทันต่อความต้องการใช้ การแลกเปลีย่ นข้อมูลจําเป็ นต้อง
อาศัยความไว้วางใจของทัง้ 2 ฝ่ าย จึงอาจกล่าวได้ว่าการแบ่งปั นข้อมูลและความไว้วางใจเป็ น 2 มิตทิ ่มี คี วาม
เกี่ยวข้องกัน เมื่อผูซ้ ้อื และซัพพลายเออร์มกี ารแบ่งปั นข้อมูลกันเป็ นอย่างดีแล้ว จะส่งผลให้ทงั ้ 2 ฝ่ ายสามารถ
ดําเนิ น งานของตนเองได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพเพิ่ม มากขึ้น เป็ น การเพิ่ม ระดับ ความพึงพอใจในการทํางาน
ร่วมกัน และเป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสัมพันธ์ทด่ี ใี นทีส่ ุด16
5. ความร่วมมือ (Cooperation)
ความร่วมมือมีความสําคัญ เพราะการที่ซพั พลายเออร์และผูซ้ ้อื สามารถตกลงร่วมมือวางแผน ทํางาน
หรือหารือร่วมกัน ก็เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ไี ด้ตกลงกันไว้ ความ
ร่วมมือในการดําเนินงานจะส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ลงได้ หรือ
อาจกล่าวได้ว่า หากความสัม พัน ธ์ของผู้ซ้ือและซัพ พลายเออร์เป็ น ไปในรูป แบบของการไม่ มีความร่วมมือ
ระหว่างกัน ประกอบกับเกิดความขัดแย้งขึ้นบ่อยครัง้ ความสัมพันธ์ของทัง้ 2 ฝ่ ายมักจะเป็ นไปอย่างไม่ยงยื
ั่ น
และเป็ นศัตรูต่อกัน
6. การสื่อสาร (Communication)
การที่ผู้ซ้ือและซัพพลายเออร์ร่วมกันพัฒนาแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับทัง้ 2 ฝ่ าย จะช่วยลด
โอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความขัดแย้งและกระทบต่อความสัมพันธ์จากการสื่อสารทีไ่ ม่ถูกต้องได้ นอกจากนัน้ การ
สือ่ สารอย่างตรงไปตรงมาและไม่ปิดกัน้ ถือเป็ นสิง่ สําคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์
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บทความฟนฟูวิชาการสำหรับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผลลัพ ธ์ท่ีได้จากการจัด การความสัม พัน ธ์กับ ซัพ พลายเออร์ในมิติต่ าง ๆ
สามารถจําแนกได้เป็ น 6 มิติ โดยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ในมิตติ ่าง ๆ
มิติของการจัดการ
ความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ตามแต่ละมิติ

1. ความไว้วางใจ

1.1 ความมุ่งมั ่นในความสัมพันธ์ เพิม่ ขึน้ และช่วยให้กระบวนการทาง
ธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื่นยิง่ ขึน้ 17
1.2 การแบ่งปันข้อมูล เพิม่ ขึน้ มีการประสานงานกันอยู่เสมอซึง่ ช่วยให้
การดําเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่น18
1.3 สมรรถนะในการทํางาน เพิม่ มากขึน้ 19

2. อํานาจและการพึ่งพา

2.1 การบูรณาการระหว่างซัพพลายเออร์และผูซ้ ื้อในการร่วมกันวาง
แผนการจัดการและหาแนวทางการแก้ปัญหา เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้
การบริหารจัดการดีขน้ึ และระดับของความไว้ใจทีเ่ พิม่ ขึน้ 20

3. ความมุ่งมั ่น

3.1 ความร่วมมือ เพิม่ ขึน้ เนื่องจากความมุ่งมั ่นในความสัมพันธ์ทเ่ี พิม่ ขึน้
จะทําให้เกิดความต้องการทีจ่ ะตอบสนองต่อความต้องการของอีกฝ่ าย
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย18
3.2 การแบ่งปันข้อมูล เพิม่ ขึน้ ซึง่ ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายและจะ
ทําสําเร็จได้ตอ้ งอาศัยการแบ่งปันข้อมูล18
3.3 สมรรถนะในการทํางาน เพิม่ มากขึน้ 19

4. การแบ่งปันข้อมูล

4.1 ความพึงพอใจของซัพพลายเออร์ เพิม่ ขึน้ 21
4.2 ความมุ่งมั ่นในความสัมพันธ์ เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้กระบวนการทาง
ธุรกิจเป็ นไปอย่างง่ายขึน้ 17
4.3 การแบ่งปันข้อมูล ถูกต้องและชัดเจนสูง มีผลเพิม่ สมรรถนะในการ
ทํางาน เนื่องจากการแบ่งปั นข้อมูลช่วยให้กระบวนการทํางาน
เป็ นไปอยางราบรื่นและเป็ นไปตามแผนทีไ่ ด้วางไว้18
4.4 ความสามารถในการแข่งขัน เพิม่ ขึน้ 22

5. ความร่วมมือ

5.1 สมรรถนะในการทํางาน ดีขน้ึ เนื่องจากความร่วมมือทีด่ ขี องทัง้ 2
ฝ่ าย สามารถป้ องกันความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้18
5.2 สมรรถนะในการทํางาน เพิม่ มากขึน้ 19

6.การสื่อสาร

6.1 สมรรถนะในการทํางานของซัพพลายเออร์ ดีขน้ึ เนื่องจาก
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคู่คา้ ได้มากยิง่ ขึน้ 23
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ผลลัพธ์ทางบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนด้านยาผ่านการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์14
จากทีไ่ ด้กล่าวถึงสถานการณ์ดา้ นราคายาในตอนต้น พบว่าต้นทุนราคายาเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก
ของภาระค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพ การลดต้นทุนราคายาเป็ นประโยชน์ ท่ไี ด้จากการจัดการความสัมพัน ธ์
กับซัพพลายเออร์ โดยสะท้อนผ่านผลลัพธ์ทางบัญชี ดังสรุปในรูปที่ 5 และมีรายละเอียดดังนี้14
การปรับปรุงกระบวนการผลิ ตที่ดีขนึ้ - ต้นทุนขายตํา่ ลง
การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ซ้ือและซัพพลายเออร์ท่ดี ี ส่งผลให้การเปลีย่ นแปลงอย่างกะทันหันใน
กระบวนการผลิตของซัพพลายเออร์ลดน้อยลง การจัดการวัตถุดบิ ในการผลิตดีขน้ึ ต้นทุนวัตถุดบิ ทางตรงตํ่าลง
จากการวางแผนและตกลงร่วมกัน
ต้นทุนการจัดการคําสังซื
่ ้อลดลง - ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง
การจัด การความสัม พัน ธ์กับ ซัพ พลายเออร์ส ามารถลดค่ า ใช้จ่า ยโดยรวมลงได้ เช่ น การจัด ส่งที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ จะทําให้ค่าใช้จา่ ยจากการบรรจุสนิ ค้าลดลง จํานวนสินค้าคงคลังทีล่ ดลงจะทําให้ค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการรับสินค้าลดลง การวางแผนการสังซื
่ ้อสินค้าร่วมกันระหว่างผูซ้ ้อื และซัพพลายเออร์จากการสือ่ สาร
ระหว่างกัน จะทําให้ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรมนุษย์เป็ นไปอย่างคุม้ ค่า เนื่องจากสามารถวางแผนการใช้แรงงาน
ล่วงหน้าได้
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังลดลง - ทรัพย์สินหมุนเวียนลดลง
การจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์สามารถลดระดับสินค้าคงคลังทีต่ อ้ งจัดซื้อและสํารองไว้เพื่อ
ความปลอดภัยต่อสินค้าขาดได้ โดยการปรับปรุงสมรรถนะของซัพพลายเออร์ให้สามารถเติมเต็มคําสังซื
่ ้อและ
จัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา
การใช้ประโยชน์ จากสิ นทรัพย์ - ทรัพย์สินไม่หมุนเวียนลดลง
การจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ท่ดี ีสามารถควบคุมปริมาณสินค้าได้ ส่งผลให้เกิดการใช้
ประโยชน์ จากสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นพื้นที่ในการจัดเก็บ เครื่องจักรในการผลิต อุปกรณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่า
มากขึน้

ผลจากการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์
1. มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตทีด่ ขี น้ึ
2. ต้นทุนการจัดการคําสั ่งซื้อลดลง
3. ปริมาณสินค้าคงคลังลดลง
4. การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

ผลลัพธ์ทางบัญชีที่ได้
1. ต้นทุนขายตํ่าลง
2. ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง
3. ทรัพย์สนิ หมุนเวียนลดลง
4. ทรัพย์สนิ ไม่หมุนเวียนลดลง

รูปที่ 5 แสดงถึงผลลัพธ์ของการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์
(พัฒนาจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 14)

9

บทความฟนฟูวิชาการสำหรับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุป
สถานการณ์ปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยในปั จจุบนั อยู่ในระดับสูงและเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง กิจกรรมการจัดซื้อจัดหายาเป็ นหนึ่งในกิจกรรมของระบบการจัดการด้านยา โดยกลยุทธ์ทางธุรกิจ
อย่างหนึ่งที่ช่วยส่งผลให้การจัดซื้อจัดหายาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือการบริหารจัดการความสัมพันธ์
กับซัพพลายเออร์ กลยุทธ์ดงั กล่าวมุ่งเน้นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้อื และซัพพลายเออร์
ในระยะยาว กระบวนการบริหารจัดการความสัมพัน ธ์กบั ซัพ พลายเออร์ ประกอบด้วย 6 มิติ ได้แก่ ความ
ไว้วางใจ อํานาจและการพึ่งพา ความมุ่งมัน่ การแบ่งปั นข้อมูล ความร่วมมือ และการสื่อสาร ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้จะนําไปสูค่ วามสามารถในการลดต้นทุนต่าง ๆ ในการดําเนินธุรกิจลงได้ เช่น ลดค่าใช้จ่ายทีอ่ งค์กรต้อง
เสียไปสําหรับใช้ในการสํารองยาปริมาณมากในคลังเพื่อให้มียาเพียงพอต่อการใช้ หรือลดค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
พิเศษสําหรับขนส่งในกรณีเร่งด่วนหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ซึ่งท้ายทีส่ ุด การจัดการความสัมพันธ์
กับซัพพลายเออร์ในกระบวนการจัดซื้อจัดหาจะส่งผลต่อราคายาทีอ่ งค์กรต้องรับภาระเพื่อจัดสรรยาให้แก่คนไข้
ทําให้ราคายาลดลงไปในทีส่ ุด
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