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การคัดเลือกยานอกจากจะต้องคํานึงถึงความต้องการใช้ยาของแพทย์ นโยบาย และงบประมาณ

แล้ว ย ังต้องสอดคล้องตามหลักกฎหมายด้วย โดยร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ ซึงกําลังอยู่ในช่วงการพิจารณาและจะมีผลบังคับใช้กําหนดให้การจัดซือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐจะต้องมีกรอบการปฏิบัติงานทีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึงรวมถึงกรอบการจัดซือจัดจ้างด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) 

นอกจากนีจะต้องเปิดเผยข้อมูลและการดําเนินการอย่างโปร่งใสภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตลอดจน

คํานึงถึงความคุ้มค่าและมีการวางแผนประเมินผลการปฏิบัติเพือให้การจัดซือจัดจ้างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

จากข้อกฎหมายดังกล่าวทําให้กระบวนการจัดซือยาจะต้องมีระเบียบวิธีทีชัดเจนและพร้อม

ตรวจสอบได้ หากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ

คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดังนัน กระบวนการคัดเลือกยาจําเป็นต้อง

ทําอย่างเคร่งครัด โดยต้องคํานึงถึงความซับซ้อนและระดับการเลียนแบบของยาในแต่ละประเภทและประเมิน

ความเท่าเทียมกันของผลการรักษา (therapeutic equivalence: TE) สืบเนืองจากการทีทะเบียนตํารับยามีอายุ

ใช้ได้ตลอดระยะเวลาทีได้รับใบอนุญาต อาจทําให้เกิดป ั ญหาด้านคุณภาพมาตรฐานจากการทีผู้ผลิตไม่

จําเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในการควบคุมยา ด้วยเหตุนีจึงควรมีการจัดทําข้อมูลคุณภาพ

ยาสําหรับการจัดซือของผู้ซือทีต้องมกีารสอบทวนข้อมูลทีจําเป็นในการพิสูจน์ความเท่าเทียมกันของการรักษา

ทีแตกต่างกันในแต่ละยีห้อยา โดยมีวัตถุประสงค์เพือแจ้งเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย) 

หลักเกณฑ์ทีดีในการจัดซือยาทีมีมาตรฐาน (Good Procurement Practice: GPP) เป็นการ

สะท้อนถึงการประกนัคุณภาพตามมาตรฐานตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ยาทีกําหนดให้ผู้ผลิตต้องผลิตยาที

มีคุณภาพ ส่งข้อมูลยาในกระบวนการขึนทะเบียนตํารับกับทาง อย. ซึงจะพิจารณาทั งมาตรฐานการผลิต 

คุณภาพของยา ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ หากมีข้อมูลใหม่เกียวกับยาทีขึนทะเบียนแล้วหลังวางตลาด

ก็จะมีการปรับเกณฑ์ ข้อกําหนดของการขึนทะเบียน ซึงอาจปรับตามข้อมูลล่าสุดโดยผู้ผลิตยาต้นแบบหรือ

อ้างอิงตามข้อมูลจากองค์กรควบคุมยาในต่างประเทศ (FDA, EMA, PMDA และ TGA) ด้วยเหตุนีการจัดซือ

ยาจึงต้องพิจารณาจากข้อมูลทีเป็นป ั จจุบันทีสุด แต่ต้องยึดโยงกับมาตรฐานทีเคยขึนทะเบียนไว้ โดยทาง

โรงพยาบาลสามารถขอข้อมูลเกียวกับยาจากทางผู้ผลิต เพือเป็นการตรวจสอบว่าผู้ผลิตได้มีการปรับปรุง

ข้อมูลทางมาตรฐานของยานันหรือไม่ 

จากเหตุผลดังกล่าวทําให้การกําหนด Specific Drug TOR หรือข้อกําหนดรายละเอียดในการ



จัดซือยาตามคุณลักษณะเฉพาะของยาจะต้องได้ข้อมูลมาจากข้อมูลการขึนทะเบียนยา วิทยาการป ั จจุบัน และ

ข้อมูลทีมีการรายงานไว้ ต่างจากการจัดซือทีผ่านมาทีเพียงอ้างอิงตามการพิจารณาจากราคาตําสุดและ

ข้อกําหนดคุณลักษณะของยาเท่านัน ยาแต่ละชนิดมีต้นทุนยาทีแตกต่างกัน เนืองจากข้อมูลทีจําเป็นตอ้งใช้ใน

การขึนทะเบียนแตกต่างกัน ยาทีขึนทะเบียนมานานแล้วอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอทีจะพิสูจน์ TE ด้วยเหตุนีการ

คัดเลือกยาควรประเมินจาก price performance แทนการคัดเลือกจากราคาตําสุดเพือให้ได้ยาทีมคีุณภาพ

ตามทีต้องการ โดยเฉพาะการจัดซือยากลุ่มชีววัตถุ (biological drugs) นันไม่สามารถกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ในการจัดซือโดยอาศัยกฎข้อใดข้อหนึงเพียงข้อเดียว แต่ต้องพิจารณาเกณฑ์ทีเหมาะสมตามประเภทของ

ยาชีววัตถุนัน 

ข้อมูลดังกล่าวชีให้เห็นว่าการจัดซือยาสามัญแต่ละกลุ่มมีกระบวนการทีคล้ายกัน แต่มีเกณฑ์การ

คัดเลือกทีต่างกัน คุณสมบัติการใช้แทนกันได้ (interchangeability) ของยาจะลดลงโดยผกผันตามความ

ซับซ้อนด้านโครงสร้างของตัวยา และกระบวนการผลิตทีสูงขึนจนถึงระดับทีไม่สามารถใช้แทนกันได ้

และจําเป็นต้องพิสูจน์คุณสมบัติของยาใหม่ทั งหมด ซึงยาเลียนแบบแต่ละกลุ่มมีเกณฑ์สําหรับพิสูจน์ TE ที

ต่างกัน การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซือยาจําเป็นต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ทีเหมาะสม

สําหรับยาแต่ละชนิด 

สําหรับกลุ่มยาเคมีทีต้องการนํามาใช้แทนยาต้นแบบ (generic drugs) จะต้องพิสูจน์ว่าเป็นยาตัว

เดียวกัน ผลิตจากโรงงานทีดมีีคุณภาพมาตรฐาน และเมือเทียบกันแล้วต้องมี PE (pharmaceutical equivalence: 

ความเท่าเทียมทางเภสัชกรรม), BE (bioequivalence: ชีวสมมูล) ทีเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการว่าสามารถ

ยกเว้นข้อมูลด้าน in vivo BE สําหรับยาในกลุ่ม BCS Class 1 (High solubility – High permeability) อนึง ยาที

ขอเฉพาะข้อมูล PE แต่ไม่ขอข้อมูล BE แสดงให้เห็นว่ายานันสามารถเลียนแบบและพิสูจน์ interchangeability 

ได้ง่าย ต่างจากยาทีซับซ้อนซึงจําเป็นต้องมีข้อมูลเพิมเติม ได้แก่ toxicity, in vivo clinical PK, in vivo clinical 

PD รวมไปถึง clinical efficacy studies ตามลําดับ 

กลุ่มยา non-biologic complex drugs และกลุ่มยาชีววัตถุมีความซับซ้อนมากกว่ากลุ่มยาเคมี จึง

จําเป็นต้องจําแนกเกณฑ์การคัดเลือกยาทีสามารถใช้แทนกันได้เป็น 3 ชุดแตกต่างไปตามยาแต่ละกลุ่ม แต่ไม่

ว่าจะเป็นยากลุ่มใดก็ตาม ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทีสามารถทดแทนกันได้ (interchangeable 

product) 

ดังนัน การจัดซือยาตามกฎหมายฉบับปัจจุบันคือ การจัดหายาคุณภาพ ราคาเหมาะสมทีมี

ความเท่าเทียมกันของประสิทธิผลในการรักษา มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส คุ้มค่า มี

ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ โดยต้องคํานึงถึงข้อมูลของยาทีขึนทะเบียนมาก่อนหน้านี และวิทยาการ

ปัจจุบ ันทีเปลียนแปลงไปตลอดช่วงอายุของยา ดังนัน หากมีการขอแก้ไขทะเบียนตํารับยาก็ควรที

จะต้องขอเอกสารการแก้ไขทะเบียนตํารับยาทีผู้ผลิตยืนแก้ไขเปลียนแปลงต่อสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาด้วย 

การคัดเลือกข้อเสนอตามร่างพระราชบัญญัติจัดซือจัดจ้างฉบับใหม่ มีเกณฑ์หลักประกอบด้วย 

 แนวทางการจัดซือในป ั จจุบันสามารถกําหนดตามตัวแปรหลัก 2 ประการ ขึนอยู่กับการจัดอันดับความสําคัญ

ระหว่างป ั จจัยด้านราคาทีเสนอ (price) และประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) โดยสอดคล้องตาม

หลักกฎหมายและวิชาการ ดังนี 



การคัดเลือกยาต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามหลัก

กฎหมายและวิชาการ อันประกอบด้วย 1. เกณฑ์การประเมิน TE ของยา (GPP model) 2. กระบวนการ

คัดเลือก และ 3. เครืองมือในการคัดเลือก เพือให้สอดคล้องกับหลักการสําคัญตามมาตรา 8 ในร่าง

พระราชบัญญัติจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้แก่ 

 คุ้มค่า โดยพัสดุทีจัดซือจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะทีตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้

งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาทีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุทีเหมาะสมและชัดเจน 

 โปร่งใส โดยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ

แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีหลักฐานการ

ดําเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั นตอน 

 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุล่วงหน้า เพือให้การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนือง และมี

การประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิของการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

 ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ

เพือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

โดยมีมาตรา 12 กํากับไว้อย่างชัดเจนว่า 

“หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานรายละเอียด วิธีการและขั นตอนการจัดซือจัดจ้าง

และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื อมีการร้องขอ” 

กระบวนการจัดซือจึงสามารถนํามาวิเคราะห์ด้วยวิธี Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) 

ซึงมปีระโยชน์ในจัดการข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดซือมีขั นตอนทีชัดเจน คือ  

 กําหนดเกณฑ์การตัดสินใจ 

 กําหนดลําดับความสําคัญของเกณฑ ์

 กําหนดอํานาจการแยกตามเกรด 

 รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ตามเกณฑ์แต่ละด้าน 

 คํานวณความสําคัญและเกรดของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว 

 จัดลําดับผลิตภัณฑ ์

 ตัดสินใจ 
100 – {(P1 – lowest price) x 100} 

                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

lowest price 

กรอบการวิเคราะห์ MCDA จะช่วยตอบได้ว่าจะต้องใช้เกณฑ์ใดหากพิจารณาจาก price เพียง

อย่างเดียว (price + minimum requirement ของยาโดยไม่ประเมิน performance grading) โดยใช้ข้อกําหนด

คุณลักษณะ (specification) เป็น knock-out criteria หรือพิจารณาจาก price performance (price + 

minimum requirement ร่วมกับการประเมิน performance grading) โดยใช้ performance criteria เป็น 

grading criteria เนืองจาก price และ minimum requirement ไม่เพียงพอทีจะแบ่งเกรดยาได ้

กลุ่มยาทีไม่ซับซ้อนอาจประเมินด้วย price เพียงอย่างเดียวได้ ต่างจากกลุ่มยาทีซับซ้อนทีควรใช้ 

price performance ประกอบการคัดเลือก สัดส่วนของ price และ price related สามารถพิจารณาจากสัดส่วน



ของคุณสมบัติทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ (product related [%P]) และผลลัพธ์ต่อสุขภาพ (health outcome 

[%H]) ทีกําหนด TE อันเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดซือยา 

การนํากรอบ MCDA ในการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก price เพียงอย่างเดียวเริมต้นจากการ

กําหนดกรอบของการจัดซือ และเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้เฉพาะกับกลุ่มยาเคมี จากนันจึงจัดทําเป็น Specific 

Drug TOR โดยเกียวโยงกับตัวยาเพือนําไปคัดเลือกยาตามชือการค้า  

ส่วนการนํากรอบ MCDA ในการคัดเลือกจาก price performance จะต้องพิจารณาก่อนว่าเป็น

ยากลุ่มใด และระบุชุดของเกณฑ์การคัดเลือก จากนันจึงจัดทํา Specific Drug TOR โดยระบุนําหนักการ

คัดเลือกจาก price และ price performance ตาม %P และ %H แล้วจึงคัดเลือกตัวยาและยีห้อยาตามลําดับ 

โดยมีขั นตอนดังนี 

 ระบุว่ายาอยู่ในกลุ่มใด 

 ประเมินระดับความซับซ้อนของข้อกําหนดในการเลียนแบบยาตาม %P 

 ประเมินความสําคัญทางคลินิกของยา (vital drugs, essential drugs หรือ non-essential drugs) 

เพือกําหนด % price performance 

 จัดทํากราฟคะแนนของยาตาม grading criteria เพือเปรียบเทียบ price performance 

 คํานวณราคาด้วยสูตร 

ผลิตภัณฑ์นันจะไม่ได้คะแนนในส่วนของราคาหากผลลัพธ์  2 เท่าของราคาตําสุดทีเสนอ อนึง 

การกําหนดเพดานราคาด้วยสูตรนีไม่ทําให้ราคายาสูงขึนโดยควบคุมไม่ได้ในกรณีคัดเลือกจาก price 

performance 

การเปิดโอกาสให้มีส ัดส่วนประสิทธิภาพ (% performance) ต่อราคา (% price) ทียืดหยุ่นจะช่วย

สะท้อนคุณค่าและผลลัพธ์การรักษาทีแท้จริงจากผลิตภัณฑ์ 

ป ั จจุบัน e-bidding เริมเป็นทีแพร่หลายมากขึน และแต่ละโรงพยาบาลก็มีสัดส่วนของ price และ 

performance ทีแตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีสัดส่วน price และ performance อยู่ที 30-70 
  


