
เกณฑการใหคะแนน ตามหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา(Price Performance) 
โรงพยาบาลรอยเอ็ด 

 

ผูประสงคเขาเสนอราคาตองแสดงหลักฐานท่ีสามารถนํามาประเมินตามตัวแปรในเกณฑ
ประสิทธิภาพ ท่ีเปนความจริง รับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจ โดยตองแสดงเอกสารในวันเวลาท่ีกําหนดใน
ประกาศฯ หากพนกําหนดคณะกรรมการฯจะไมพิจารณาหลักฐานท่ีเสนอเพ่ิมเติม 

 

ตัวแปรหลักและน้ําหนักคะแนน 
 

ตัวแปรหลัก น้ําหนักคะแนน 
1. ราคาท่ีเสนอ 40 
2. คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ 60 

รวมท้ังหมด 100 
 

ตัวแปรหลักท่ี 2 : คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ 

ตัวแปรหลัก น้ําหนักคะแนน คะแนนสุทธิ 
1. มาตรฐานโรงงานผลิต 10 10 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ 30 30 
3. มาตรฐานหองปฏิบัติการ 30 30 
4. คุณสมบัติท่ีเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน 30 30 

รวมท้ังหมด 100 100 

2.1 ตัวแปรรองท่ี 1 : มาตรฐานโรงงานผลิต (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ตัวแปรหลัก คะแนน คะแนนสุทธิ 
1. GMP  PIC/S participating authorities 100 10 
2. WHO GMP 70 7 
3. GMP ประเทศผูผลิต / GMP อ่ืนๆ 60 6 

2.2 ตัวแปรรองท่ี 2 : มาตรฐานผลิตภัณฑ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ตัวแปรหลัก คะแนน คะแนนสุทธิ 
1. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ 50 15 
2. ขอมูลสนับสนุนศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ 50 15 

2.2.1 ตัวแปรรองท่ี 2 ยอย : การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ(เลือกขอใดขอหนึ่ง)  
    (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

ตัวแปรหลัก คะแนน คะแนนสุทธิ 
(ก) WHO List of Prequalified Medicinal Products 50 15 
(ข) ยาในรายชื่อผลิตภัณฑยาคุณภาพและผูผลิต (Green book)/ 
รายการผลิตภัณฑยาสามัญใหมท่ีมีความเทาเทียมในการบําบัดรักษากับ
ยาตนแบบ (Orange Book) 

50 15 

(ค) ยาใน รายชื่ อ ผลิ ตภัณ ฑ ย า ท่ี ได รั บ การรับ รอง (Approved 
Medicinal List) โดยเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทย
ศาสตรแหงประเทศไทย 

50 15 

(ง) มีผลตรวจวิ เคราะหยา 3 Lots โดยหองปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 ท่ีไมใชผูผลิต 

50 15 



2.2.2 ตัวแปรรองท่ี 2 ยอย : ขอมูลสนับสนุนศึกษาวิจัยคุณภาพผลิตภัณฑ 
     (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

 มีรายงานการวิจัยทางคลินิก (Clinical trials) หรือรายงานการศึกษาทางคลินิกท่ีบงบอกถึง
ประสิทธิภาพของยาเทียบกับยาตนแบบ หรือรายงานทางคลินิกท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของยา หรือการศึกษา
อ่ืนๆ  และตองลงตีพิมพในวารสารทางการแพทย (เลือกขอท่ีคะแนนมากท่ีสุด) 

ตัวแปรหลัก คะแนน คะแนนสุทธิ 
(ก) วิธีการศึกษาเปนแบบ Randomized controlled trial 50 15 
(ข) วิธีการศึกษาเปนแบบ Non-Randomized controlled trial 40 12 
(ค) วิธีการศึกษาเปนแบบ Comparative studies แบบ Cohort 

studies 
30 9 

(ง) วิธีการศึกษาเป นแบบ Descriptive studies แบบ Case 
report or case series (รายงานผูปวย) 

20 6 

(จ) (1) การศึกษาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของยา 
(2) หัวขอยอย (ก) , (ข) , (ค) หรือ (ง) ท่ีไมไดตีพิมพในวารสาร 

10 3 

2.3 ตัวแปรรองท่ี 3 : มาตรฐานหองปฏิบัติการ (เลือกขอใดขอหนึ่ง)  
     (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ตัวแปรหลัก คะแนน คะแนนสุทธิ 
(1) หองปฏิบัติการท่ีผานการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ดานการทดสอบผลิตภัณฑยาท่ีเสนอราคา 
ในรายการทดสอบ 

100 30 

(2) WHO List of Prequalified Quality Control Laboratories 100 30 

2.4 ตัวแปรรองท่ี 4 : คุณสมบัติท่ีเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน (เลือกไดทุกขอ)  
     (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ตัวแปรหลัก คะแนน คะแนนสุทธิ 
Storage and stability 40 12 

(ก) Long term stability ตาม  ASEAN guideline on stability 
study of drug product 

25 7.5 

(ข) GDP (Good Distribution Practice) 15 4.5 
Package and label 60 18 
ยาเม็ด   

(ก) กรณีบรรจุแผงอยางนอยตองระบุชื่อยาทุกเม็ด 30 9 
(ข) กรณีเปนยาเม็ดมี imprint code บนยาเม็ดซ่ึงงายตอการบงชี ้ 30 9 

ยาฉีด   
(ก) ภาชนะบรรจุมีฝาปดขวดยาชนิด flip-off เพ่ือลดการปนเปอน

ในการบริหารยาและ เพ่ิม ความสะดวกในการเปดใชยา 
30 9 

(ข) กรณีเปนยาท่ีตองปองกันแสง ทุกๆ หนวยยอยของบรรจุภัณฑ
สามารถปองกันแสงได 

30 9 

 


