สเปนมีแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมาก
รัฐบาลสเปนมีแผนจัดซือ้ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันไวรัส Covid-19 จำนวนมาก
เพื่อเตรียมสำรองไว้ใช้หากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ โดยกำหนดแนวปฏิบัติ และขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์มากขึ้น
สเปนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแพร่ระบาด และจำนวนผู้เสียชีวิต สูงที่สุดของโลก โดยมี ผู้ติดเชื้อ
สะสมจำนวน 277,719 คน และเสียชีวิต 27,650 คน (ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563)
ในช่วงแรกของการแพร่ระบาด รัฐบาลยังไม่มีมาตรการในการจัดหาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทีช่ ัดเจน อีกทั้งไม่อนุญาตให้รัฐบาลของแต่ละแคว้นจัดซื้อผลิตภัณ ฑ์ดังกล่าวได้เองโดยตรง ซึ่งเมื่อสถานการณ์
ทั่ ว โลกทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น สิ น ค้ า ดั งกล่ า วประสบภาวะขาดแคลน ส่ ง ผลให้ รั ฐ ต้ อ งตั ด สิ น ใจนำเข้ า
อย่างเร่งด่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน มีราคาแพง และส่งมอบไม่ตรงตามกำหนดเวลา
ในสั ป ดาห์ แรกของการใช้ State of Alarm ในเดือนมีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรี เปโดร ซานเชซ
ประกาศเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ซึ่งต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราว (อาทิ
Inditex, Airbus, Volkswagen) ในการผลิ ตหน้ากาก อุปกรณ์ ป้ องกั น (PPE) เครื่องช่วยหายใจ และเวชภั ณฑ์
เพื่อใช้ภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยเปลี่ยนธุรกิจเป็นการผลิตสินค้าเหล่านี้
เป็นการถาวร และสั่งซื้อจากรายที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานสาธารณสุข อาทิ ซือ้ หน้ากากจำนวน 10 ล้านชิ้น
ต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือนจากโรงงานในแคว้นบาส์ก และ 4 แห่ง ในแคว้นคาสติลญา-ลา มันชา
กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่าพันล้านยูโร โดยปัจจุบัน มีการ
ดำเนินการตรวจสอบด้านคุณภาพ และสมรรถนะของสินค้า อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสียหายเช่นที่เคย
เกิดขึ้น ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดจากสิ น ค้าด้อยคุณ ภาพ ทั้งนี้ ได้จัดซื้อสิ นค้าถุงมือยางจากผู้ส่ งออก
รายใหญ่ของไทย เนื่องจากเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และการส่งมอบที่ตรงตามกำหนด
ในขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาลของแคว้ น ปกครองตนเอง ซึ่ ง มี อ ำนาจในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการ
สาธารณสุ ข ได้ จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น เพื่ อ เตรีย มความพร้ อ มในการเข้ าสู่ ช่ ว งผ่ อ นคลายการใช้ ม าตรการ
ล๊ อคดาวน์ ที่ เริ่ม ทยอยใช้ เป็ น ระยะตั้ งแต่สั ป ดาห์ แรกของเดือนพฤษภาคม 2563 และการเข้าสู่ ยุค “new
normal” ในช่วงปลายเดือนมิถุน ายน ศกนี้ เป็นอย่างเร็ว ปัจจุบัน แคว้นต่างๆ เริ่ม เข้าสู่ ระยะที่ 1-2 ตาม
มาตรการผ่อนคลายการล๊อคดาวน์แล้ว โดยธุรกิจทยอยเปิดดำเนินการ และประชาชนใช้เวลานอกบ้านและ
สัญจรได้มากขึ้น อย่างไรก็ดี พื้นที่ที่ยังคงมีความเสี่ยงในการระบาดสูง โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างมาดริด และ
บาร์เซโลนา ยังคงมาตรการเข้มงวด ทั้งนี้ รัฐบาลของแคว้นต้องรายงานจำนวนผลิตภัณฑ์คงคลังแก่กระทรวง
สาธารณสุขเป็นรายสัปดาห์ รวมถึงหน้ากาก แว่นตากันละออง ชุดทดสอบ PCR ถุงมือ เสื้อกาวน์ แอลกอฮอล์
ล้างมือ และเครื่องมือเก็บสารคัดหลั่ง โดยรัฐบาลกลางจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังรัฐบาลของแคว้น หากมีจำนวน
ไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในช่วง 5 สัปดาห์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ที่มา : El Pais พฤษภาคม 2563


ความเห็นของ สคต.
1. สคต. ณ กรุงมาดริด ได้ประสานกับหน่วยงานด้านการจัดซื้อสินค้าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
อุปกรณ์ป้องกัน ทั้งระดับชาติ และรัฐบาลของแคว้น (อาทิ มาดริด และคาสติลญา อี เล-ออง) อย่างต่อเนื่อง
โดยได้ดำเนิ นการเสนอรายชื่ อผู้ส่งออกของไทย และประสานจับคู่ธุรกิจ ในการนี้ ภาครัฐของสเปนมีความ
เชื่อมั่น และยอมรับในคุณภาพของสินค้าไทย และยินดีทำการสั่งซื้อเมื่อผู้ส่งออกไทยพร้อมรับคำสั่งซื้อ ทั้งนี้
สิน ค้าของจี น ซึ่งเป็ น ผู้ ส่ งออกรายสำคัญ มายังสเปน ประสบปัญ หาด้านภาพลักษณ์ เชิงคุณ ภาพอย่ างมาก
โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งมายังสเปนในช่วงการระบาดระยะแรก
2. สเปนมีความต้องการนำเข้าสินค้าประเภทเหล่านี้ในปริมาณมาก เนื่องจากกำลังการผลิตภายในประเทศ
ไม่เพียงพอ สำหรับการใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 54,124 คน และบุคลากรทาง
การแพทย์จำนวนมาก (กลุ่มนี้มผี ู้ติดเชื้อกว่า 35,300 คน ส่วนหนึ่งจากการมีอุปกรณ์ป้องกันไม่เพียงพอ) รวมถึง
การใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะหลังจากสิ้นสุดการใช้ State of Alarm ทั้งนี้ สเปนมีประชากรรวมประมาณ
46.75 ล้านคน
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