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หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพตอ่ราคา (Price performance) 
สําหรบัการคัดเลือกยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) และ ยาชีววัตถุ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 
จากพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
มาตรา 8 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่

หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้  
(1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ในการใช้

งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน  
(2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี การ

แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และ
เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุในทุกขั้นตอน  

(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมี
การประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  

(4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 

มาตรา 55 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้  
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
(2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตาม

เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น มี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย  

(3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้าย่ืนข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความใน
มาตรา 96 วรรคสอง  

มาตรา 65 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 55 (1) หรือ (2) ให้หน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เป็นสําคัญ โดยให้
คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย ดังต่อไปนี้  

(1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน  
(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  
(3) บริการหลังการขาย  
(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือ

ข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก  
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(7) เกณฑ์อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์
พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม  

ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง ซึ่ง
อย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับ เกณฑ์
ราคา และต้องกําหนดน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้ เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้ง การให้คะแนนพร้อม
ด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้ จะกําหนดกรณีตัวอย่าง ของพัสดุประเภทหนึ่ง
ประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอ่ืน ๆ ก็ได้  

เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว การพิจารณา เลือก
ข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน ข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ ผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย  

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ ใน
ประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณี ด้วย  

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู้ย่ืน
ข้อเสนอ หรือกรณีอ่ืนที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐอาจ
กําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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การจัดทําหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) มีเป้าประสงค์
เพื่อให้การจัดซื้อยา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และใช้เป็นกลไกหนึ่งในการสง่เสริมระบบการใช้ยาช่ือสามัญของประเทศ ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาวิถีชีวิต
พอเพียง โดยให้สามารถจัดหายาชื่อสามัญที่มีคุณภาพ มปีระสิทธิภาพจริงตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด มี
ความคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการพจิารณา
คัดเลือกที่โปร่งใส เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

หลักการและเหตุผล  
1) หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) จะมีปรับปรุง เพิ่มเติมเป็น

ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์ โดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ ด้านความ
ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของระบบสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  

2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) จะต้อง
ดําเนินการจัดทําโดยกระบวนการที่โปร่งใส มีส่วนร่วม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ มีเหตุผลและเป็น
ปัจจุบัน สามารถอธิบายช้ีแจงหรือเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ที่
มีส่วนร่วมแสดงความเห็นในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาเกณฑ์ และตรวจสอบได้ ตามความเหมาะสม 

3) หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) สามารถนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งต่อระบบบริหารเวชภัณฑ์ โดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดหายาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
และยาชีววัตถุ ที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม 

4) หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) ต้องเป็นเครื่องมือที่สําคัญใน
ระบบยาของโรงพยาบาล ที่สนับสนุนการจัดหายาชื่อสามัญ (ยาเคมี) และยาชีววัตถุ ในโรงพยาบาล 
รวมทั้งการติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของยาต่อไป  

ขอบเขตของการนาํหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสทิธิภาพต่อราคา (price performance) ไปใช ้
ใช้สําหรับการจัดหายาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือก เว้นแต่ รายการยาที่

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด กําหนดให้เลือกใช้หลักเกณฑ์ราคา (price) ในการการพิจารณาผู้ชนะ
การเสนอราคา  
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หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) 
ประกอบด้วย เอกสารดังต่อไปนี้ 

1. สําเนาเอกสารกํากับยา ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ที่ได้ย่ืนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

2. สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา  (แบบ ทย.2 หรือ ทย.3 หรือ ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี) 
ทั้งด้านหน้าและหลัง  

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้รับอนุญาตและสถานที่ผลิต ให้แนบสําเนาคําขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยา (แบบ ท.ย. 9) หรือ สําเนาคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในทะเบียนตํารับยาเกี่ยวกับผู้รับอนุญาตและสถานที่ผลิต (แบบ ย.4) มาพร้อมกันด้วย  

3. สําเนาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ทย.1 หรือ ย.1) ทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อมรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของยาสําเร็จรูปและข้อกําหนดมาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์ยา (Finished Product 
Specification and Analytical Procedures) ที่ขึ้นทะเบียนไว้  

กรณีที่อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีวิเคราะห์และข้อกําหนดมาตรฐานให้สอดคล้องตาม
ตํารายาที่ประกาศรับรองหรือตํารายาล่าสุดต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้แนบสําเนา
คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยา (แบบ ท.ย. 9) หรือ สําเนาคําขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยา (แบบ ย.5) มาพร้อมกันด้วย  

4. สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการที่ ดีในการผลิตยา [Good 
Manufacturing Practices (GMP)] ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับยาท่ีเสนอ (ฉบับล่าสุดตามรอบการ
ตรวจสอบโดยยังอยู่ในช่วงเวลาการรับรอง) โดยต้องประกอบด้วย 
4.1  สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุดิบตัวยา

สําคัญ [Certificate of  GMP Active Pharmaceutical Ingredient (API)]  
4.2  สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา

สําเร็จรูป [Certificate of  GMP Finished Product] 
4.3  สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา

สําเร็จรูป [Certificate of  GMP Finished Product] เฉพาะกรณีมีการแบ่งบรรจุยาสําเร็จรปู 
5. สําเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] โดยต้องประกอบด้วย  

5.1 สําเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์วัตถุดิบตัวยาสําคัญ [Certificate of Analysis of Active 
Pharmaceutical Ingredient (API)] โดยต้องประกอบด้วย  

5.1.1 สําเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์วัตถุดิบตัวยาสําคัญ ของผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญ 
(Supplier)  
5.1.2 สําเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์วัตถุดิบตัวยาสําคัญ ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป (Manufacturer) 
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5.2 สําเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Certificate of Analysis of  
Finished Product) ในรุ่นการผลิตที่ส่งตัวอย่าง และใช้วัตถุดิบตัวยาสําคัญรุ่นเดียวกับสําเนาหนังสือ
รับรองการวิเคราะห์วัตถุดิบตัวยาสําคัญ โดยต้องประกอบด้วย  

5.2.1 สําเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป (Manufacturer)  

5.2.2 สําเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ของผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป เฉพาะกรณีมีการแบ่งบรรจุยาสําเร็จรูป 

6. สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัว (Stability data) โดยต้องประกอบด้วย  
6.1 สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (Long term stability data) จํานวน 3 

รุ่นการผลิต 
6.2 สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่ง (Accelerated stability data) จํานวน 

3 รุ่นการผลิต 
6.3 สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวขณะเปิดใช้ (In-use stability data) กรณีเป็นยาที่

ต้องผสมหรือเจือจางก่อนใช้ หรือกรณียาที่สามารถใช้ได้หลายครั้งหลังเปิดใช้ จํานวนอย่างน้อย 
1 รุ่นการผลิต 

6.4 สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (On-going stability data) ปีก่อนปี
ปัจจุบัน จํานวน 1 รุ่นการผลิต  

7. สําเนาหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Certificate of  Pharmaceutical Product) เฉพาะ
กรณีเป็นยานําเข้ามาในประเทศไทย 

8. สําเนาหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุที่ใช้สําหรับมนุษย์ (แบบ รผ.06) [เฉพาะยาชีววัตถุ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากเลือดและพลาสมา / วัคซีน] 

9. สําเนาหลักฐานความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence) เฉพาะยาเคมี [ถ้ามี] 
10. สําเนาแสดงความเท่าเทียมในการรักษากับยาต้นแบบ (Therapeutic Equivalence) เฉพาะยาเคมี 

[ถ้ามี] 
11. สําเนาแสดงว่าเป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) หรือสําเนาหลักฐานความเปรียบเทียบกันได้ 

(Comparability exercise : CE) เฉพาะยาชีววัตถุ กลุ่มยาโปรตีน (protein therapeutics)  
12. สําเนาหลักฐานการสลับเปลี่ยนยาชีววัตถุ (Interchangeability study : ICS) เฉพาะยาชีววัตถุ กลุ่ม

ยาโปรตีน (protein therapeutics) [ถ้ามี] 
13. สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการเก็บรักษา

และกระจายยา [Good Storage Practice / Good Distribution Practice (GSP/GDP)] [ถ้ามี] 
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ข้อกําหนดขั้นต่ําสําหรับยาชื่อสามัญ (ยาเคมี)ที่จะได้ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price 
performance) 
1. มาตรฐานการรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ดี ในการผลิตยา [Good 

Manufacturing Practices (GMP)]   
1) ผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญ [Active Pharmaceutical Ingredient (API)] ต้องได้รับการรับรอง GMP 

ตามมาตรฐาน GMP จากประเทศผู้ผลิต 
2) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป [Finished Product] ต้องได้รับการรับรอง GMP ตามมาตรฐาน GMP- 

Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) หรือเทียบเท่า 
3) ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป [Finished Product] ต้องได้รับการรับรอง GMP ตามมาตรฐาน 

GMP- Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) หรือเทียบเท่า เฉพาะกรณีมี
การแบ่งบรรจุยาสําเร็จรูป 

2. มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient Specification) และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished Product Specification) 
1) กรณีเป็นวัตถุดิบตัวยาสําคัญ หรือผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ซึ่งได้รับการรับรองในตํารายา (Official 

Pharmacopoeia) มาตรฐานอย่างน้อยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ใน
ตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา  

2) กรณีเป็นวัตถุดิบตัวยาสําคัญ หรือผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ที่ไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-
official Pharmacopoeia) ตามข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง 
ในข้อ 1) มาตรฐานอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม 
(1) ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิ เคราะห์ในตํารายาของประเทศที่ เ ป็นสมาชิกของ 

The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for 
Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) หรือ 

(2) ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่สอดคล้องกับ ICH 
Guidelines กรณีที่ไม่ปรากฏในตํารายา ตามข้อ (1)  

3) มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient Specification) และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished Product Specification) ต้องอ้างอิงตามข้อกําหนดและมาตรฐาน
ของการวิเคราะห์ในตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง โดยเป็นตําราเดียวกันและฉบับเดียวกัน เว้นแต่กรณีที่
ตํารายามีข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์เฉพาะวัตถุดิบตัวยาสําคัญ หรือ ผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป 

4) กรณีที่ไม่เป็นไปตาม 1) – 3) ต้องแสดงหลักฐานว่ามาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active 
Pharmaceutical Ingredient Specification) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished 
Product Specification) มีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่าข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปของการวิเคราะห์ที่
กําหนดไว้ในตํารายาสําหรับรูปแบบยานั้น ๆ (General requirement for dosage form) 
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3. หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)]    
1) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] ต้องมีหัวข้อของการวิเคราะห์ ของ

วัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient) และผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished 
Product) เป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active 
Pharmaceutical Ingredient Specification) และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished 
Product Specification)  ทีกํ่าหนด 

2) มีหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถดิุบตัวยาสําคัญ ตามหนงัสือรับรองผลการ
วิเคราะห์วัตถุดิบตัวยาสําคัญ [Certificate of Analysis of Active Pharmaceutical Ingredient 
(API)]  และรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ตามหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป (Certificate of Analysis of  Finished Product) ในรุ่นการผลิต ทีส่่งตัวอย่างยา   

4. เอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัว (Stability data)  
1) มีข้อมูลผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (Long term stability) ครบทุกหัวข้อที่ตํารายาระบุว่าต้อง

ทํา ครบตามอายุยาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และควรเป็นไปตาม
ข้อกําหนด ASEAN guideline on stability study of drug product (เช่น อุณหภูมิ 30 ± 2 องศา
เซลเซียส, ความช้ืนสัมพัทธ์ 75 ± 5% Relative Humidity) 

2) มีข้อมูลผลการศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่ง (Accelerated stability data) เป็นไปตามข้อกําหนด 
ASEAN guideline on stability study of drug product (อุณหภูมิ 40 ± 2 องศาเซลเซียส, 
ความช้ืนสัมพัทธ์ 75 ± 5% Relative Humidity) 

3) มีข้อมูลผลการศึกษาความคงตัวขณะเปิดใช้ (In-use stability) โดยในเอกสารกํากับยาควรระบุข้อมูล
ที่เกี่ยวเนื่องกับความคงตัวขณะเปิดใช้ที่ตรงกับผลการศึกษา กรณีเป็นยาที่ต้องผสมหรือเจือจางก่อนใช้ 
หรือกรณียาที่สามารถใช้ได้หลายครั้งหลังเปิดใช้  

4) มีข้อมูลผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (On-going stability data) ปีล่าสุด และควรเป็นไปตาม
ข้อกําหนด ASEAN guideline on stability study of drug product (เช่น อุณหภูมิ 30 ± 2 องศา
เซลเซียส, ความช้ืนสัมพัทธ์ 75 ± 5% Relative Humidity) 

5. หลักฐานความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence)    
1) มีผลการศึกษาความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence)   กรณีเป็น ยาชนิด และรูปแบบ ที่

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีข้อกําหนดให้ศึกษาความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาเพิ่มเติม  
2) ผลการศึกษาความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence)   เป็นไปตามข้อกําหนด ASEAN 

Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies หรือ คู่มือ
การศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา กระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันหรือ
หน่วยงานศึกษาชีวสมมูลที่ได้รับการรับรองจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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ข้อกําหนดขั้นต่ําสําหรับยาชีววัตถุ ที่จะได้ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) 
1. มาตรฐานการรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ดี ในการผลิตยา [Good 

Manufacturing Practices (GMP)]   
1) ผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญ [Active Pharmaceutical Ingredient (API)] ต้องได้รับการรับรอง GMP 

ตามมาตรฐาน GMP จากประเทศผู้ผลิต 
2) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป [Finished Product] ต้องได้รับการรับรอง GMP ตามมาตรฐาน GMP- 

Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) หรือเทียบเท่า 
3) ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป [Finished Product] ต้องได้รับการรับรอง GMP ตามมาตรฐาน 

GMP- Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) หรือเทียบเท่า เฉพาะกรณีมี
การแบ่งบรรจุยาสําเร็จรูป 

2. มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient Specification) และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished Product Specification) 
1) กรณีเป็นวัตถุดิบตัวยาสําคัญ หรือผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ซึ่งได้รับการรับรองในตํารายา (Official 

Pharmacopoeia) มาตรฐานอย่างน้อยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ใน
ตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา  

2) กรณีเป็นวัตถุดิบตัวยาสําคัญ หรือผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ที่ไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-
official Pharmacopoeia) ตามข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง 
ในข้อ 1) มาตรฐานอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม 
(1) ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิ เคราะห์ในตํารายาของประเทศที่ เ ป็นสมาชิกของ 

The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for 
Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) หรือ 

(2) ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่สอดคล้องกับ ICH 
Guidelines กรณีที่ไม่ปรากฏในตํารายา ตามข้อ (1)  

3) มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient Specification) และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished Product Specification) ต้องอ้างอิงตามข้อกําหนดและมาตรฐาน
ของการวิเคราะห์ในตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง โดยเป็นตําราเดียวกันและฉบับเดียวกัน เว้นแต่กรณีที่
ตํารายามีข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์เฉพาะวัตถุดิบตัวยาสําคัญ หรือ ผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป 

4) กรณีที่ไม่เป็นไปตาม 1) – 3) ต้องแสดงหลักฐานว่ามาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active 
Pharmaceutical Ingredient Specification) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished 
Product Specification) มีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่าข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปของการวิเคราะห์ที่
กําหนดไว้ในตํารายาสําหรับรูปแบบยานั้น ๆ (General requirement for dosage form) 
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3. หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)]    
1) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] ต้องมีหัวข้อของการวิเคราะห์ ของ

วัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient) และผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished 
Product) เป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active 
Pharmaceutical Ingredient Specification) และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished 
Product Specification)  ทีกํ่าหนด 

2) มีหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ ตามหนงัสือรับรองผลการ
วิเคราะห์วัตถุดิบตัวยาสําคัญ [Certificate of Analysis of Active Pharmaceutical Ingredient 
(API)]  และรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ตามหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป (Certificate of Analysis of  Finished Product) ในรุ่นการผลิต ทีส่่งตัวอย่างยา   

4. เอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัว (Stability data)  
1) มีข้อมูลผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (Long term stability) ครบทุกหัวข้อที่ตํารายาระบุว่าต้อง

ทํา ครบตามอายุยาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และควรเป็นไปตาม
ข้อกําหนด ASEAN guideline on stability study of drug product (เช่น อุณหภูมิ 30 ± 2 องศา
เซลเซียส, ความช้ืนสัมพัทธ์ 75 ± 5% Relative Humidity) 

2) มีข้อมูลผลการศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่ง (Accelerated stability data) เป็นไปตามข้อกําหนด 
ASEAN guideline on stability study of drug product (อุณหภูมิ 40 ± 2 องศาเซลเซียส, 
ความช้ืนสัมพัทธ์ 75 ± 5% Relative Humidity) 

3) มีข้อมูลผลการศึกษาความคงตัวขณะเปิดใช้ (In-use stability) โดยในเอกสารกํากับยาควรระบุข้อมูล
ที่เกี่ยวเนื่องกับความคงตัวขณะเปิดใช้ที่ตรงกับผลการศึกษา กรณีเป็นยาที่ต้องผสมหรือเจือจางก่อนใช้ 
หรือกรณียาที่สามารถใช้ได้หลายครั้งหลังเปิดใช้  

4) มีข้อมูลผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (On-going stability data) ปีล่าสุด และควรเป็นไปตาม
ข้อกําหนด ASEAN guideline on stability study of drug product (เช่น อุณหภูมิ 30 ± 2 องศา
เซลเซียส, ความช้ืนสัมพัทธ์ 75 ± 5% Relative Humidity) 

5. หลักฐานแสดงว่าเป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) หรือแสดงความเปรียบเทียบกันได้ 
(Comparability exercise : CE) เฉพาะยาชีววัตถุ กลุ่มยาโปรตีน (protein therapeutics) 

1) EMA หรือ US.FDA รับรองว่าเป็น Biosimilar และยังคงสภานะในการรับรอง หรือ 
2) มีผลการศึกษาความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability exercise : CE) กับยาชีววัตถุต้นแบบ  
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เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) 
จากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามมาตรา 65 ของพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือ
หลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา โดยเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย ดังต่อไปนี้  

(1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน  
(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  
(3) บริการหลังการขาย  
(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  

 (7) เกณฑ์อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 ฉะนั้นองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ของโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ จึงประกอบด้วยตัวแปร 2 ด้าน คือ 

1) เกณฑ์ด้านราคา 
2) เกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น 

เกณฑ์ด้านราคา 
 เกณฑ์ด้านราคา เป็นตัวแปรที่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะประเมินให้เมื่อผู้เสนอราคาได้
เสนอราคาในระบบ e-GP 

เกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  
เกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น เป็นเกณฑ์ที่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 

กําหนดขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาช่ือสามัญและยาชีววัตถุ ที่โรงพยาบาลจะจัดหา 
โดยกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ดังนี้  

ก. เกณฑ์คุณภาพทั่วไป (General quality criteria) 
ข. เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ (Specific quality criteria) 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี)  

ก. เกณฑ์คุณภาพทั่วไป (General quality criteria)  

1) มาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา [Good Manufacturing Practices 
(GMP)]  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความเช่ือมั่นว่ายาที่ผลิตมีระบบการประกันคุณภาพ ได้ยาที่คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามคุณภาพมาตรฐานที่กําหนดและสม่ําเสมอในทุกๆรุ่นที่มี
การผลิต 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา [Good 
Manufacturing Practices (GMP)] ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับยาที่เสนอ  

o สําเนาหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Certificate of  Pharmaceutical Product) 
เฉพาะกรณีเป็นยานําเข้ามาในประเทศไทย 

2) มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient Specification) และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished Product Specification) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่ายาที่ผลิตมีการควบคุมคุณภาพ โดยอ้างอิงวิธีการวิเคราะห์ที่ได้
มาตรฐาน มีการแสดงเกณฑ์มาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์  และวิธีการวิเคราะห์ตรงตามที่ได้ย่ืนขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยาไว้กับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ทย.1 หรือ ย.1) ทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยาสําเร็จรูปและข้อกําหนดมาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์
ยา (Finished Product Specification and Analytical Procedures) ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

o กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia) ใช้ข้อกําหนดและมาตรฐานใน
ตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา 

o กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia) 
– ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในตํารายาของประเทศที่เป็นสมาชิกของ 

The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) หรือ 

– ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่สอดคล้องกับ 
ICH Guidelines หรือ 

– ข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปของการวิเคราะห์ที่กําหนดไว้ในตํารายา ตํารายาใด ตํารา
ยาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา สําหรับรูปแบบยานั้น ๆ 
(General requirement for dosage form) 
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3) มาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการเก็บรักษาและกระจายยา 
[Good Storage Practice / Good Distribution Practice (GSP/GDP)] 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความเช่ือมั่นว่ายาที่ผลิตมีการควบคุมคุณภาพ ในระหว่างการจัดเก็บ และการ
จัดส่ง โดยที่ถูกต้องและเหมาะสมควบคู่กันไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ยาคงมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย และมีคุณภาพในการรักษา บําบัด บรรเทา หรือป้องกันโรคได้  
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
เก็บรักษาและกระจายยา [Good Storage Practice / Good Distribution Practice 
(GSP/GDP)]  

ข. เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ (Specific quality criteria) 

1) ผลพิสูจน์คุณภาพหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] 
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ และผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป ว่ามีคุณภาพตรงตามที่ได้ย่ืนขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้กับ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ทย.1 หรือ ย.1) ทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยาสําเร็จรูปและข้อกําหนดมาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์
ยา (Finished Product Specification and Analytical Procedures) ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

o กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia) ใช้ข้อกําหนดและมาตรฐานใน
ตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา 

o กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia) 
– ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในตํารายาของประเทศที่เป็นสมาชิกของ 

The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) หรือ 

– ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่สอดคล้องกับ 
ICH Guidelines หรือ 

– ข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปของการวิเคราะห์ที่กําหนดไว้ในตํารายา ตํารายาใด ตํารา
ยาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา สําหรับรูปแบบยานั้น ๆ 
(General requirement for dosage form) 

o หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] ต้องมีหัวข้อของการ
วิเคราะห์ ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient) และผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป (Finished Product) 
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2) ผลพิสูจน์คุณภาพการศึกษาความคงตัว (Stability data) 
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ว่ามีการติดตามและ
ทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุมัติ
ทะเบียนแล้ว โดยอ้างอิงวิธีการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน มีการแสดงเกณฑ์มาตรฐานของวิธีการ
วิเคราะห์ ที่สามารถพิสูจน์ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ในด้าน เอกลักษณ์, ความแรง, ความบริสุทธ์ิ 
และ คุณภาพอื่นๆที่สําคัญตามข้อกําหนดและมาตรฐานในตํารายา ตามแต่ละรูปแบบยา  
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัว (Stability data) โดยต้องประกอบด้วย  
– สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (Long term stability data) 
– สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่ง (Accelerated stability data) 
– สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวขณะเปิดใช้ (In-use stability data) กรณี

เป็นยาที่ต้องผสมหรือเจือจางก่อนใช้ หรือกรณียาที่สามารถใช้ได้หลายครั้งหลังเปิดใช้ 
– สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (On-going stability data) ปี

ล่าสุด  

3) ผลพิสูจน์คุณภาพความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence) 
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาชีวสมมูล เฉพาะกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาไม่ได้ให้การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล หรือมีข้อกําหนดให้ศึกษาความสมมูลของผลิตภัณฑ์
ยาเพิ่มเติม กับข้อกําหนด ASEAN Guidelines for the Conduct of Bioavailability and 
Bioequivalence Studies หรือ คู่มือการศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา 
กระทรวงสาธารณสุข 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ สําเนาหลักฐานความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence) 

4) ผลพิสูจน์ความเท่าเทียมในการรักษากับยาต้นแบบ (Therapeutic Equivalence)    
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปกับยาต้นแบบ ว่ามีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เช่นเดียวกัน  
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่  

o สําเนาเอกสารแสดงการได้รับการบรรจุใน US.FDA. Orange Book  
o สําเนาเอกสารแสดงการได้รับการรับรองจาก European Medicines Agency (EMA) 
o สําเนาเอกสารแสดงการได้รับการบรรจุในรายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ที่มีความเท่าเทียม

ในการบําบัดรักษากับยาต้นแบบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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5) ผลพิสูจน์คุณภาพของภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา บรรจุภัณฑ์ และฉลาก (Package & Labeling)    
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา บรรจุภัณฑ์ และฉลาก กับ
ข้อกําหนดและมาตรฐานในตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ระบุตํารายา ตรงตามที่ได้ย่ืนขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้กับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่  

o สําเนาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ทย.1 หรือ ย.1) ทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยาสําเร็จรูปและข้อกําหนดมาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์
ยา (Finished Product Specification and Analytical Procedures) ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

o กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia) ใช้ข้อกําหนดและมาตรฐานใน
ตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา 

o กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia) 
– ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในตํารายาของประเทศที่เป็นสมาชิกของ 

The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) หรือ 

– ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่สอดคล้องกับ 
ICH Guidelines หรือ 

– ข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปที่กําหนดไว้ในตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา สําหรับรูปแบบยานั้น ๆ (General 
requirement for dosage form) 
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เกณฑ์กําหนดคะแนนการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาช่ือสามัญ (ยาเคม)ี 1 ยา กลุ่ม 1 ยา กลุ่ม 2 
ก. เกณฑ์คุณภาพทั่วไป (General quality criteria)  30 30 

1) มาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา [Good 
Manufacturing Practices (GMP)] 

10 10 

2) มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient 
Specification) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished 
Product Specification) 

15 15 

3) มาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
เก็บรักษาและกระจายยา [Good Storage Practice / Good 
Distribution Practice (GSP/GDP)] 

5 5 

ข. เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ (Specific quality criteria) 50 70 
1) ผลพิสูจน์คุณภาพหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of 

Analysis (CoA)] 
20 20 

2) ผลพิสูจน์คุณภาพการศึกษาความคงตัว (Stability data) 10 10 
3) ผลพิสูจน์คุณภาพความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence) 10 20 
4) ผลพิสูจน์ความเท่าเทียมในการรักษากับยาต้นแบบ (Therapeutic 

Equivalence)  
5 15 

5) ผลพิสูจน์คุณภาพของภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา บรรจุภัณฑ์ และฉลาก 
(Package & Labeling)    

5 5 

คะแนนรวม 80 100 

                                                         
1  ยาเคมี กลุ่ม 1  คือ  ยาเคมทีี่ไม่ใช่ยาที่จะเข้าทดแทนยาต้นแบบ 

ยาเคมี กลุ่ม 2  คือ  ยาเคมีที่จะเข้าทดแทนยาต้นแบบ/ยาต้นแบบ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ  

ก. เกณฑ์คุณภาพทั่วไป (General quality criteria)  

1) มาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา [Good Manufacturing Practices 
(GMP)]  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความเช่ือมั่นว่ายาที่ผลิตมีระบบการประกันคุณภาพ ได้ยาที่คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามคุณภาพมาตรฐานที่กําหนดและสม่ําเสมอในทุกๆรุ่นที่มี
การผลิต 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา [Good 
Manufacturing Practices (GMP)] ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับยาที่เสนอ  

o สําเนาหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Certificate of  Pharmaceutical Product) 
เฉพาะกรณีเป็นยานําเข้ามาในประเทศไทย 

2) มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient Specification) และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished Product Specification) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่ายาที่ผลิตมีการควบคุมคุณภาพ โดยอ้างอิงวิธีการวิเคราะห์ที่ได้
มาตรฐาน มีการแสดงเกณฑ์มาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์  และวิธีการวิเคราะห์ตรงตามที่ได้ย่ืนขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยาไว้กับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ทย.1 หรือ ย.1) ทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยาสําเร็จรูปและข้อกําหนดมาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์
ยา (Finished Product Specification and Analytical Procedures) ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

o กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia) ใช้ข้อกําหนดและมาตรฐานใน
ตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา 

o กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia) 
– ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในตํารายาของประเทศที่เป็นสมาชิกของ 

The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) หรือ 

– ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่สอดคล้องกับ 
ICH Guidelines หรือ 

– ข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปของการวิเคราะห์ที่กําหนดไว้ในตํารายา ตํารายาใด ตํารา
ยาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา สําหรับรูปแบบยานั้น ๆ 
(General requirement for dosage form) 



  17 โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

3) มาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการเก็บรักษาและกระจายยา 
[Good Storage Practice / Good Distribution Practice (GSP/GDP)] 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความเช่ือมั่นว่ายาที่ผลิตมีการควบคุมคุณภาพ ในระหว่างการจัดเก็บ และการ
จัดส่ง โดยที่ถูกต้องและเหมาะสมควบคู่กันไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ยาคงมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย และมีคุณภาพในการรักษา บําบัด บรรเทา หรือป้องกันโรคได้  
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
เก็บรักษาและกระจายยา [Good Storage Practice / Good Distribution Practice 
(GSP/GDP)]  

ข. เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ (Specific quality criteria) 

1) ผลพิสูจน์คุณภาพหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] 
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ และผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป ว่ามีคุณภาพตรงตามที่ได้ย่ืนขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้กับ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ทย.1 หรือ ย.1) ทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยาสําเร็จรูปและข้อกําหนดมาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์
ยา (Finished Product Specification and Analytical Procedures) ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

o กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia) ใช้ข้อกําหนดและมาตรฐานใน
ตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา 

o กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia) 
– ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในตํารายาของประเทศที่เป็นสมาชิกของ 

The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) หรือ 

– ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่สอดคล้องกับ 
ICH Guidelines หรือ 

– ข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปของการวิเคราะห์ที่กําหนดไว้ในตํารายา ตํารายาใด ตํารา
ยาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา สําหรับรูปแบบยานั้น ๆ 
(General requirement for dosage form) 

o หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] ต้องมีหัวข้อของการ
วิเคราะห์ ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient) และผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป (Finished Product) 
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2) ผลพิสูจน์คุณภาพการศึกษาความคงตัว (Stability data) 
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ว่ามีการติดตามและ
ทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุมัติ
ทะเบียนแล้ว โดยอ้างอิงวิธีการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน มีการแสดงเกณฑ์มาตรฐานของวิธีการ
วิเคราะห์ ที่สามารถพิสูจน์ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ในด้าน เอกลักษณ์, ความแรง, ความบริสุทธ์ิ 
และ คุณภาพอื่นๆที่สําคัญตามข้อกําหนดและมาตรฐานในตํารายา ตามแต่ละรูปแบบยา  
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัว (Stability data) โดยต้องประกอบด้วย  
– สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (Long term stability data) 
– สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่ง (Accelerated stability data) 
– สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวขณะเปิดใช้ (In-use stability data) กรณี

เป็นยาที่ต้องผสมหรือเจือจางก่อนใช้ หรือกรณียาที่สามารถใช้ได้หลายครั้งหลังเปิดใช้ 
– สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (On-going stability data) ปี

ล่าสุด  

3) ผลพิสูจน์ความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability exercise : CE) หรือเป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึง 
(Biosimilars)    

วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาเปรียบเทียบอ้างอิงกับยาชีววัตถุต้นแบบว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ในแง่คุณภาพ ประสิทธิผลของการรักษา ความปลอดภัย และข้อมูล
คุณสมบัติที่สําคัญของยานั้นๆ เพิ่มเติมหลังออกสู่ท้องตลาด หรือ พิสูจน์ว่าเป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึง 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่  

o สําเนาเอกสารแสดงการได้รับการรับรองจาก US.FDA.  
o สําเนาเอกสารแสดงการได้รับการรับรองจาก European Medicines Agency (EMA) 
o สําเนาหลักฐานความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability exercise : CE) กับยาชีววัตถุ

ต้นแบบ ที่แสดงต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4) ผลพิสูจน์ข้อบ่งชี้ (Indications) และการขยายข้อบ่งชี้ (Extrapolated indications)    
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบข้อบ่งชี้ที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ว่าผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง มีข้อบ่งชี้ที่ใข้ในทางคลินิกได้เท่าเทียมกับยาชีววัตถุต้นแบบ  
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่  

o สําเนาเอกสารกํากับยา  ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ  ที่ ไ ด้ ย่ืนกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

o สําเนาผลการศึกษาทางคลินิกในข้อบ่งชี้ที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
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5) ผลการพิสูจน์สลับเปลี่ยนยาชีววัตถุ (Interchangeability study : ICS)  
วัตถุประสงค์ เพื่อยืนยันว่าสามารถสลับเปลี่ยนระหว่างยาชีวววัตถุคล้ายคลึงกับยาชีววัตถุต้นแบบได้ 
โดยมีข้อมูลผลการศึกษา interchangeability สนับสนุน ในแง่คุณภาพ ประสิทธิผลของการรักษา 
และ ความปลอดภัย  
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่  

o สําเนาเอกสารแสดงการได้รับการรับรองจาก US.FDA.  
o สําเนาเอกสารแสดงการได้รับการรับรองจาก European Medicines Agency (EMA) 
o สําเนาหลักฐานสลับเปลี่ยนยาชีววัตถุ (Interchangeability study : ICS) กับยาชีววัตถุ

ต้นแบบ ที่แสดงต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
6) ผลพิสูจน์คุณภาพของภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา บรรจุภัณฑ์ และฉลาก (Package & Labeling)    
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา บรรจุภัณฑ์ และฉลาก กับ
ข้อกําหนดและมาตรฐานในตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ระบุตํารายา ตรงตามที่ได้ย่ืนขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้กับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่  

o สําเนาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ทย.1 หรือ ย.1) ทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยาสําเร็จรูปและข้อกําหนดมาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์
ยา (Finished Product Specification and Analytical Procedures) ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

o กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia) ใช้ข้อกําหนดและมาตรฐานใน
ตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา 

o กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia) 
– ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในตํารายาของประเทศที่เป็นสมาชิกของ 

The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) หรือ 

– ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่สอดคล้องกับ 
ICH Guidelines หรือ 

– ข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปที่กําหนดไว้ในตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหนึ่ง ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา สําหรับรูปแบบยานั้น ๆ (General 
requirement for dosage form) 
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 เกณฑ์กําหนดคะแนนการประเมนิคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ2 ยา กลุ่ม 1 ยา กลุ่ม 2 
ก. เกณฑ์คุณภาพทั่วไป (General quality criteria)  30 30 

1) มาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา [Good 
Manufacturing Practices (GMP)] 

10 10 

2) มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient 
Specification) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished 
Product Specification) 

15 15 

3) มาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
เก็บรักษาและกระจายยา [Good Storage Practice / Good 
Distribution Practice (GSP/GDP)] 

5 5 

ข. เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ (Specific quality criteria) 50 70 
1) ผลพิสูจน์คุณภาพหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of 

Analysis (CoA)] 
20 20 

2) ผลพิสูจน์คุณภาพการศึกษาความคงตัว (Stability data) 10 10 
3) ผลพิสูจน์ความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability exercise : CE) หรือ

เป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars)    
5 20 

4) ผลพิสูจน์ข้อบ่งชี้ (Indications) และการขยายข้อบ่งชี้ (Extrapolated 
indications) 

10 10 

5) ผลการพิสูจน์สลับเปลี่ยนยาชีววัตถุ (Interchangeability study : ICS) - 5 
6) ผลพิสูจน์คุณภาพของภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา บรรจุภัณฑ์ และฉลาก 

(Package & Labeling)    
5 5 

คะแนนรวม 80 100 

                                                         
2  ยาชีววัตถุ กลุ่ม 1 คือ  ผลิตภัณฑ์จากเลือดและพลาสมา / วัคซีน / สเต็มเซลล์และยีนบําบัด / ผลิตภัณฑ์

อ่ืนๆ ที่ได้จากมนุษย์ หรือสัตว์ 
ยาชีววัตถุ กลุ่ม 2 คือ ยาโปรตีน (protein therapeutics)  เช่น erythropoietin, growth hormone, 

insulins, granulocyte colony-stimulating factors และ monoclonal 
antibodies  
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โดยกําหนดอัตราส่วนน้ําหนักเกณฑ์ ระหว่าง ราคาต่อข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ดังนี้ 

อัตราส่วนน้าํหนักเกณฑ์ ระหว่าง ด้านราคาต่อ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ 
ประเภทยา น้ําหนักคะแนนราคา : น้ําหนักคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น 

Vital drugs 30 : 70 20 : 80 
Essential drugs 50 : 50 
Non-essential drugs 70 : 30 

โดย 
Vital drugs                           คือ  ยากลุ่ม life-saving, High risk หรือ ยากลุ่มที่ต้องให้ความสําคัญกับ

คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ  
Essential drugs                     คือ  ยากลุ่ม therapeutic drugs หรือ ยากลุ่มที่ต้องให้ความสําคัญกับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์  
Non-essential drugs               คือ  ยากลุ่ม symptomatic drugs หรือ ยาทั่วไปที่ไม่พบรายงานปัญหา

ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
หมายเหตุ : รายการ Vital drugs  Essential drugs และ Non-essential drugs  คณะกรรมการเภสัชกรรม

และการบําบัด กําหนดไว้ในภาคผนวก   

สําหรับหลักการในการพิจารณาคะแนนตามเงื่อนไขเกณฑ์นั้น ใช้หลักการถ่วงน้ําหนัก โดย
คะแนนเต็มของทุกเกณฑ์ รวมกันเท่ากับ 100 คะแนน ในแต่ละเกณฑ์ของแต่ละผู้จําหน่าย จะถูก
กระจายในลักษณะแบบถ่วงน้ําหนัก กล่าวคือ นําค่าคะแนนที่ได้จริงในแต่ละเกณฑ์คูณด้วยน้ําหนัก
ของเกณฑ์และหารด้วย 100 จากนั้นจะนําคะแนนในแต่ละเกณฑ์ของผู้จําหน่ายเดียวกันมารวมกันใน
รูปผลรวมสุดท้าย รายละเอียดดังตัวอย่างใน ตาราง  

ตัวอย่าง  การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินคา่ประสิทธิภาพต่อราคา 
(Price Performance)  

เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน  น้ําหนัก  บริษัท/คะแนนที่ได้ 
A  B  C  D  

1.  ราคา  60  50  85  100  100  
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือขอ้เสนออื่น 40  100  90  60  50  

รวม/ คะแนนเมื่อถ่วงน้ําหนักแล้ว 100 70 87 84 60 

สําหรับผู้ชนะการเสนอราคา คือผู้ที่มีคะแนนรวมหลังการถ่วงน้ําหนักสูงที่สุด ซึ่งจากตัวอย่าง
ในตาราง คือ บริษัท B 
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ข้อสงวนสิทธ ิ
1) เมื่อได้คัดเลือกผู้จําหน่ายยาช่ือสามัญ (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุรายใดแล้ว โรงพยาบาลอาจจะขอ

วิเคราะห์คุณภาพยาที่ได้รับการคัดเลือก ก่อนการจัดซื้อยาครั้งแรก โดยผู้จําหน่ายยาต้องส่งยาใน
จํานวนตามที่โรงพยาบาลกําหนด อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต ให้โรงพยาบาลสุ่มตัวอย่าง และรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพยาที่ถูกสุ่ม  

2) หากพบหรือมีหลักฐานว่าผู้จําหน่ายยาช่ือสามัญ (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุที่ได้รับการคัดเลือก ส่งมอบ
หลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อพิจารณาคัดเลือกยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุที่เป็นเท็จ 
หรือไม่ถูกต้องตามจริงโดยเจตนา ผู้จําหน่ายยาช่ือสามัญ (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุรายนั้นจะต้องถูกขึ้น
ทะเบียนผู้จําหน่ายยาต้องห้ามในการจัดซื้อยา (Black list) โดยจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อจัดหายา
ช่ือสามัญ (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุอีกอย่างน้อย 3 ปี และกรณีที่โรงพยาบาลจัดซื้อยาชื่อสามัญ (ยา
เคมี) หรือยาชีววัตถุดังกล่าวแล้ว อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการใช้
ยาได้ (ถ้ามี)  

3) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด สงวนสิทธิที่จะขอหลักฐานต่างๆท่ีใช้ประกอบการพิจารณา
ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) เพิ่มเติม ตลอดระยะเวลาที่โรงพยาบาล
จัดซื้อยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุนั้นๆ เพื่อติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของยา  

4) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดใน
หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) และรายการยา ให้เป็นไปตาม
เหมาะสมตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนร่วมแล้วแต่กรณี  
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ภาคผนวก 
 

o เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามญั (ยาเคมี) 
o เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามญั (ยาเคมี) 
 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2 
ก. เกณฑ์คุณภาพทั่วไป (Universal quality criteria) 30 30 
1 มาตรฐานการรับรอง Good Manufacturing Practices – GMP  10 10 
 1.1 Certificate of GMP Active Pharmaceutical Ingredient (API) #  5 5 
 : ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S หรือเทียบเท่า 5 5 
 : ได้รับการรับรอง WHO-GMP หรือเทียบเท่า ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับ API 4 4 
 : ได้รับการรับรอง WHO-GMP หรือเทียบเท่า ไม่ระบุหมวดชัดเจน 3 3 
 : ได้รับการรับรอง GMP จากประเทศผู้ผลิต ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับ API 2 2 
 : ได้รับการรับรอง GMP จากประเทศผู้ผลิต ไม่ระบุหมวดชัดเจน 1 1 
 : ได้รับการรับรอง GMP และ GMP หมดอายุไม่เกิน 3 เดือน 0 0 
 1.2 Certificate of  GMP Finished Product # 5 5 
 : ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S หรือเทียบเท่า มีระยะเวลารับรอง 3 ปี 5 5 
 : ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S หรือเทียบเท่า มีระยะเวลารับรอง 2 ปี 3 3 
 : ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S หรือเทียบเท่า มีระยะเวลารับรอง 1 ปี 1 1 
 : ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S หรือเทียบเท่า หมดอายุไม่เกิน 3 เดือน 0 0 
2  มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป @ 15  15 
 2.1 Active Pharmaceutical Ingredient Specification #  5 5 
 กรณีได้รับการรับรองในตํารายา Official Pharmacopoeia   
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด  5 5 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 6 ปี 4 4 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 4 ปี 3 3 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 2 ปี 2 2 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา 1 1 
 กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia)   
 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคลอ้งกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 

BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด และ ICH Guidelines ทุกหวัข้อ หรือ อ้างอิง ตํารายาของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก ICH ฉบับล่าสุด 

5 5 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., IP ฉบับเก่ากว่า และ ICH Guidelines ทุกหัวข้อ หรือ อ้างอิง ตํารายาของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก ICH ฉบับที่เก่ากว่า 

4 4 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด และ ICH Guidelines บางหัวข้อ 

3 3 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., IP ฉบับเก่ากว่า และ ICH Guidelines บางหัวข้อ 

2 2 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP หรือ In-house specification ที่สอดคล้องกับ ICH บาง

หัวข้อ (อ้างอิงหลาย pharmacopoeia ร่วมกัน) 
0 0 

 2.2 Finished Product Specification #  10 10 
 กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia)   
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 10 10 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด แต่ยังไม่ได้แก้ไขในทะเบียนตํารับยา 9 9 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 6 ปี และแก้ไข

ในทะเบียนตํารับยาแล้ว 
8 8 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 6 ปี แต่ไม่ได้
แก้ไขในทะเบียนตํารับยา 

7 7 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 4 ปี และแก้ไข
ในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

6 6 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 4 ปี แต่ไม่ได้
แก้ไขในทะเบียนตํารับยา 

5 5 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 2 ปี และแก้ไข
ในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

4 4 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่ได้
แก้ไขในทะเบียนตํารับยา 

3 3 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา และแก้ไขในทะเบียนตํารับ
ยาแล้ว 

2 2 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา แต่ไม่ได้แก้ไขในทะเบียน
ตํารับยา 

1 1 

 กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia)   
 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 

BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด และ ICH Guidelines ทุกหัวข้อ หรือ อ้างอิง ตํารายาของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก ICH ฉบับล่าสุด และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

10 10 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด และ ICH Guidelines ทุกหัวข้อ หรือ อ้างอิง ตํารายาของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก ICH ฉบับล่าสุด แต่ไม่ได้แก้ไขในทะเบียนตํารับยา 

7 7 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., IP ฉบับเก่ากว่า และ ICH Guidelines ทุกหัวข้อ หรือ อ้างอิง ตํารายาของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก ICH ฉบับที่เก่ากว่า และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

7 7 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., IP ฉบับเก่ากว่า และ ICH Guidelines ทุกหัวข้อ หรือ อ้างอิง ตํารายาของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก ICH ฉบับที่เก่ากว่า แต่ไม่ได้แก้ไขในทะเบียนตํารับยา 

5 5 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2 
 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 

BP, Ph.Eur., IP ฉบับเก่ากว่า และ ICH Guidelines บางหัวข้อ  
3 3 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP หรือ In-house specification ที่สอดคล้องกับ ICH บาง
หัวข้อ (อ้างอิงหลาย pharmacopoeia ร่วมกัน) 

0 0 

3 มาตรฐานการรับรอง Good Storage Practice / Good Distribution Practice -
GSP/GDP # 

5 5 

 :  ได้รับการรับรอง GSP-PIC/S และ GDP-PIC/S จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น 
SGS, BSI โดยเป็นการรับรองตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

5 5 

 : ได้รับการรับรอง WHO-GSP และ WHO-GDP จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น 
SGS, BSI โดยเป็นการรับรองตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

4 4 

 : ได้รับการรับรอง GSP-PIC/S และ GDP-PIC/S จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น 
SGS, BSI โดยเป็นการรับรองไม่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

3 3 

 : ได้รับการรับรอง WHO-GSP และ WHO-GDP จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น 
SGS, BSI โดยเป็นการรับรองไมต่ลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2 2 

 : ได้รับการรับรอง GSP-PIC/S หรือ GDP-PIC/S จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น 
SGS, BSI 

1 1 

 : ได้รับการรับรอง WHO-GSP หรือ WHO-GDP จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น 
SGS, BSI 

1 1 

 : ได้รับการรับรองมาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายสินค้า ตามมาตรฐาน ISO 9001 จาก
หน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น SGS, BSI 

1 1 

 : ไม่ได้รับการรับรอง GSP และ GDP  0 0 
ข. เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ (Specific quality criteria) 50 70 
1 ผลพิสูจน์ Certificate of Analysis - CoA (ตาม Specification)  20 20 
 1.1 Certificate of Analysis of Active Pharmaceutical Ingredient (API) # 10 10 
 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ 

Universal tests และ Specific tests ทั้งของ Supplier และ Manufacturer และมีการ
แสดงผลในรูปแบบตัวเลข ยกเว้น หัวข้อ Physical description 

10 10 

 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ 
Universal tests และ Specific tests เฉพาะของ Supplier หรือ Manufacturer และมี
การแสดงผลในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หรือ ตัวเลข ยกเว้น หัวข้อ 
Physical description 

8 8 

 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ 
Universal tests และ Specific tests ทั้งของ Supplier และ Manufacturer แต่มีการ
แสดงผลในรูปแบบ“Conforms, Complies, Not detected, N/A”  

6 6 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2 
 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ 

Universal tests และ Specific tests เฉพาะของ Supplier หรือ Manufacturer แต่มีการ
แสดงผลในรูปแบบ“Conforms, Complies, Not detected, N/A”  

4 4 

 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อเฉพาะ 
Universal tests เฉพาะของ Supplier หรือ Manufacturer และมีการแสดงผลในรูป
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หรือ ตัวเลข ยกเว้น หัวข้อ Physical description 

2 2 

 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อเฉพาะ 
Universal tests เฉพาะของ Supplier หรือ Manufacturer และมีการแสดงผลในรูปแบบ
“Conforms, Complies, Not detected, N/A”  

0 0 

 1.2 Certificate of Analysis of Finished Product # 10 10 
 : ตรงกับ Finished Product Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ Universal 

tests และ Specific tests และมีการแสดงผลในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) 
หรือ ตัวเลข ยกเว้น หัวข้อ Physical description 

10 10 

 : ตรงกับ Finished Product Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ Universal 
tests และ Specific tests แต่มีการแสดงผลในรูปแบบ“Conforms, Complies, Not 
detected, N/A”  

8 8 

 : ตรงกับ Finished Product Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อเฉพาะ Universal 
tests และ Common dosage form specific tests และมีการแสดงผลในรูปข้อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative data) หรือ ตัวเลข ยกเว้น หัวข้อ Physical description 

6 6 

 : ตรงกับ Finished Product Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อเฉพาะ Universal 
tests และ Common dosage form specific tests แต่มีการแสดงผลในรูปแบบ
“Conforms, Complies, Not detected, N/A”  

4 4 

 : ตรงกับ Finished Product Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อเฉพาะ Universal 
tests และมีการแสดงผลในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หรือ ตัวเลข ยกเว้น 
หัวข้อ Physical description 

2 2 

 : ตรงกับ Finished Product Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อเฉพาะ Universal 
tests แต่มีการแสดงผลในรูปแบบ“Conforms, Complies, Not detected, N/A”  

0 0 

 2 ผลพิสูจน์ Stability data # 10  10  
 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN 

Guidelines ครบตามอายุยาบนฉลาก (5 ปี) และมีผลการศึกษา On-going stability ปี
ก่อนปีปัจจุบัน 

10 10 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาบนฉลาก (≥3 ปี) และมีผลการศึกษา On-going stability ปี
ก่อนปีปัจจุบัน 

9 9 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2 
 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN 

Guidelines ครบตามอายุยาบนฉลาก (2 ปี) และมีผลการศึกษา On-going stability ปี
ก่อนปีปัจจุบัน 

8 8 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาบนฉลาก (5 ปี) แต่ไม่มีผลการศึกษา On-going stability ปี
ก่อนปีปัจจุบัน 

7 7 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาบนฉลาก (≥3 ปี) แต่ไม่มีผลการศึกษา On-going stability ปี
ก่อนปีปัจจุบัน 

6 6 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาบนฉลาก (2 ปี) แต่ไม่มีผลการศึกษา On-going stability ปี
ก่อนปีปัจจุบัน 

5 5 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาที่กําหนดไว้บนฉลาก (5 ปี) และมีผลการศึกษา On-going 
stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 

4 4 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาที่กําหนดไว้บนฉลาก (≥3 ปี) และมีผลการศึกษา On-going 
stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 

3 3 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาที่กําหนดไว้บนฉลาก (2 ปี) และมีผลการศึกษา On-going 
stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 

2 2 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาบนฉลาก แต่ไม่มีผลการศึกษา On-going stability ปีล่าสุด 

1 1 

3 ผลพิสูจน์ Bioequivalence (ตามเกณฑ์การพิจารณา Bioequivalence) # @ 10 20 
 : มีรายงานการศึกษา Bioequivalence เป็นไปตาม ASEAN Guidelines (ฉบับที่ 2) ซึ่ง

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้การรับรองผล (ต้ังแต่ 1 ม.ค.2561 เป็นต้นไป) 
และ เป็นไปตาม US.FDA Guidance หรือ EMA Guidelines ล่าสุด 

10 20 

 : มีรายงานการศึกษา Bioequivalence เป็นไปตาม US.FDA Guidance หรือ EMA 
Guidelines ล่าสุด โดยมีผลการทดสอบความเท่าเทียมทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical 
equivalence) แสดง 

8 15 

 : มีรายงานการศึกษา Bioequivalence เป็นไปตาม ASEAN Guidelines (ฉบับที่ 1) ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้การรับรองผล (ต้ังแต่ 1 ม.ค.2552-31 ธ.ค.2560)  

8 15 

 : มีรายงานการศึกษา Dissolution ในยา BCS class I ที่ได้รับ biowaiver ที่เป็นไปตาม 
ASEAN Guidelines และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้การรับรองผล 

6 10 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2 
 : มีรายงานการศึกษา Bioequivalence เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการศึกษา

ชีวสมมูลของยาสามัญ พ.ศ. 2543 และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้การ
รับรองผล  

6 10 

 : มีรายงานการศึกษา Bioequivalence ไม่เป็นไปตาม ASEAN Guidelines/US.FDA 
Guidance/EMA Guidelines โดยมีผลการทดสอบความเท่าเทียมทางเภสัชกรรม 
(Pharmaceutical equivalence) แสดง 

4 0 

 : มีรายงานการศึกษา Bioequivalence ไม่เป็นไปตาม ASEAN Guidelines/US.FDA 
Guidance/EMA Guidelines และไม่มีผลการทดสอบความเท่าเทียมทางเภสัชกรรม 
(Pharmaceutical equivalence) แสดง 

2 0 

 : ไม่มีรายงานการศึกษา Bioequivalence  0 ไม่พิจารณา 
4 ผลพิสูจน์ Therapeutic Equivalence # @ 5 15 
 : ได้รับการบรรจุใน US.FDA. Orange Book และได้รับการรับรองจาก EMA และยังคง 

สภานะในการรับรอง 
5 15 

 : ได้รับการบรรจุใน US.FDA. Orange Book หรือได้รับการรับรองจาก EMA และยังคง 
สภานะในการรับรอง 

3 10 

 : ได้รับการบรรจุในรายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ที่มีความเท่าเทียมในการบําบัดรักษากับ
ยาต้นแบบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และยังคงสถานะในการรับรอง 

1 5 

 : ไม่มีผลการรับรอง Therapeutic Equivalence  0 0 

5 ผลพิสูจน์คุณภาพ Package & Labeling 5 5 
 5.1 บรรจุเฉพาะหน่วย (Primary Packaging) หรือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับยา * 4 4 
 : ภาชนะบรรจุตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification (Injection; vial, 

Solution/Suspension/Syrup; Glass, Solid; Alu/Alu foil) #a 
3 3 

 : ภาชนะบรรจุตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification (Solid; Alu/Alu 
strip) #a 

2 2 

 : ภาชนะบรรจุตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification (Injection; 
ampoule, Solution/Suspension/Syrup; ขวด PVC, Solid; PVC/Alu Blister) #a 

1 1 

 : ภาชนะบรรจุไม่ตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification #a 0 0 
 : ฉลากมีรายละเอียดครบตาม Specification และแสดงในทุกหน่วยของยา #b 1 1 
 : ฉลากมีรายละเอียดไม่ครบตาม Specification หรือไม่แสดงในทุกหน่วยของยา #b 0 0 
 5.2 บรรจุภัณฑ์ช้ันใน (Secondary Packaging) # 1 1 
 : ฉลากมีรายละเอียดครบตาม Specification 1 1 
 : ฉลากมีรายละเอียดไม่ครบตาม Specification 0 0 

 คะแนนรวม 80 100 
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หมายเหตุ  : ยากลุ่ม 1 คือ ยาช่ือสามัญที่ไมใ่ช่ยาที่จะเข้าทดแทนยาต้นแบบ คะแนนรวมจะเป็น 80 คะแนน  
: ยากลุ่ม 2 คือ ยาช่ือสามัญทีจ่ะเข้าทดแทนยาต้นแบบ/ยาต้นแบบ คะแนนรวมจะเป็น 100 คะแนน  

 : กรณีที่เป็นยารูปแบบที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา Bioequivalence จะบวกคะแนนส่วนการศึกษา 
Bioequivalence เพิ่ม คะแนนรวมจะเป็น 80 คะแนน (ยากลุ่ม 1) และ 100 คะแนน (ยากลุ่ม 2) 

: กรณีที่เป็นยาต้นแบบ  
(ยากลุ่ม 1) จะได้คะแนนเต็ม ในหัวข้อทีมี @ ได้แก่ 1) มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active 
Pharmaceutical Ingredient Specification) และมาตรฐานผลิตภัณฑย์าสําเร็จรูป 
(Finished Product Specification), 2) ผลพิสูจน์คุณภาพความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา 
(Bioequivalence), 3) ผลพิสูจน์ความเท่าเทียมในการรักษากับยาต้นแบบ (Therapeutic 
Equivalence) รวม 30 คะแนน 
(ยากลุ่ม 2) จะได้คะแนนเต็ม ในหัวข้อทีมี @ ได้แก่ 1) มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active 
Pharmaceutical Ingredient Specification) และมาตรฐานผลิตภัณฑย์าสําเร็จรูป 
(Finished Product Specification), 2) ผลพิสูจน์คุณภาพความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา 
(Bioequivalence), 3) ผลพิสูจน์ความเท่าเทียมในการรักษากับยาต้นแบบ (Therapeutic 
Equivalence) รวม 50 คะแนน 

: # หมายถึง เลือกข้อเดียวที่ได้คะแนนสูงสดุ 
: * หมายถึง เลือกได้หลายข้อ 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2 
ค. เกณฑ์คุณภาพทั่วไป (Universal quality criteria) 30 30 
1 มาตรฐานการรับรอง Good Manufacturing Practices – GMP  10 10 
 1.2 Certificate of GMP Active Pharmaceutical Ingredient (API) #  5 5 
 : ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S หรือเทียบเท่า 5 5 
 : ได้รับการรับรอง WHO-GMP หรือเทียบเท่า ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับ API 4 4 
 : ได้รับการรับรอง WHO-GMP หรือเทียบเท่า ไม่ระบุหมวดชัดเจน 3 3 
 : ได้รับการรับรอง GMP จากประเทศผู้ผลิต ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับ API 2 2 
 : ได้รับการรับรอง GMP จากประเทศผู้ผลิต ไม่ระบุหมวดชัดเจน 1 1 
 : ได้รับการรับรอง GMP และ GMP หมดอายุไม่เกิน 3 เดือน 0 0 
 1.2 Certificate of  GMP Finished Product # 5 5 
 : ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S หรือเทียบเท่า มีระยะเวลารับรอง 3 ปี 5 5 
 : ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S หรือเทียบเท่า มีระยะเวลารับรอง 2 ปี 3 3 
 : ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S หรือเทียบเท่า มีระยะเวลารับรอง 1 ปี 1 1 
 : ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S หรือเทียบเท่า หมดอายุไม่เกิน 3 เดือน 0 0 
2  มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป @ 15  15 
 2.1 Active Pharmaceutical Ingredient Specification #  5 5 
 กรณีได้รับการรับรองในตํารายา Official Pharmacopoeia   
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด  5 5 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 6 ปี 4 4 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 4 ปี 3 3 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 2 ปี 2 2 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา 1 1 
 กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia)   
 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคลอ้งกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 

BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด และ ICH Guidelines ทุกหวัข้อ หรือ อ้างอิง ตํารายาของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก ICH ฉบับล่าสุด 

5 5 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., IP ฉบับเก่ากว่า และ ICH Guidelines ทุกหัวข้อ หรือ อ้างอิง ตํารายาของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก ICH ฉบับที่เก่ากว่า 

4 4 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด และ ICH Guidelines บางหัวข้อ 

3 3 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., IP ฉบับเก่ากว่า และ ICH Guidelines บางหัวข้อ 

2 2 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP หรือ In-house specification ที่สอดคล้องกับ ICH บาง

หัวข้อ (อ้างอิงหลาย pharmacopoeia ร่วมกัน) 
0 0 

 2.2 Finished Product Specification #  10 10 
 กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia)   
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 10 10 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด แต่ยังไม่ได้แก้ไขในทะเบียนตํารับยา 9 9 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 6 ปี และแก้ไข

ในทะเบียนตํารับยาแล้ว 
8 8 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 6 ปี แต่ไม่ได้
แก้ไขในทะเบียนตํารับยา 

7 7 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 4 ปี และแก้ไข
ในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

6 6 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 4 ปี แต่ไม่ได้
แก้ไขในทะเบียนตํารับยา 

5 5 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 2 ปี และแก้ไข
ในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

4 4 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่ได้
แก้ไขในทะเบียนตํารับยา 

3 3 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา และแก้ไขในทะเบียนตํารับ
ยาแล้ว 

2 2 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา แต่ไม่ได้แก้ไขในทะเบียน
ตํารับยา 

1 1 

 กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia)   
 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 

BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด และ ICH Guidelines ทุกหัวข้อ หรือ อ้างอิง ตํารายาของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก ICH ฉบับล่าสุด และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

10 10 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., IP ฉบับล่าสุด และ ICH Guidelines ทุกหัวข้อ หรือ อ้างอิง ตํารายาของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก ICH ฉบับล่าสุด แต่ไม่ได้แก้ไขในทะเบียนตํารับยา 

7 7 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., IP ฉบับเก่ากว่า และ ICH Guidelines ทุกหัวข้อ หรือ อ้างอิง ตํารายาของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก ICH ฉบับที่เก่ากว่า และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

7 7 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., IP ฉบับเก่ากว่า และ ICH Guidelines ทุกหัวข้อ หรือ อ้างอิง ตํารายาของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก ICH ฉบับที่เก่ากว่า แต่ไม่ได้แก้ไขในทะเบียนตํารับยา 

5 5 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2 
 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 

BP, Ph.Eur., IP ฉบับเก่ากว่า และ ICH Guidelines บางหัวข้อ  
3 3 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., IP หรือ In-house specification ที่สอดคล้องกับ ICH บาง
หัวข้อ (อ้างอิงหลาย pharmacopoeia ร่วมกัน) 

0 0 

3 มาตรฐานการรับรอง Good Storage Practice / Good Distribution Practice -
GSP/GDP # 

5 5 

 :  ได้รับการรับรอง GSP-PIC/S และ GDP-PIC/S จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น 
SGS, BSI โดยเป็นการรับรองตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

5 5 

 : ได้รับการรับรอง WHO-GSP และ WHO-GDP จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น 
SGS, BSI โดยเป็นการรับรองตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

4 4 

 : ได้รับการรับรอง GSP-PIC/S และ GDP-PIC/S จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น 
SGS, BSI โดยเป็นการรับรองไม่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

3 3 

 : ได้รับการรับรอง WHO-GSP และ WHO-GDP จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น 
SGS, BSI โดยเป็นการรับรองไมต่ลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2 2 

 : ได้รับการรับรอง GSP-PIC/S หรือ GDP-PIC/S จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น 
SGS, BSI 

1 1 

 : ได้รับการรับรอง WHO-GSP หรือ WHO-GDP จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น 
SGS, BSI 

1 1 

 : ได้รับการรับรองมาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายสินค้า ตามมาตรฐาน ISO 9001 จาก
หน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ เช่น SGS, BSI 

1 1 

 : ไม่ได้รับการรับรอง GSP และ GDP  0 0 
ง. เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ (Specific quality criteria) 50 70 
1 ผลพิสูจน์ Certificate of Analysis - CoA (ตาม Specification)  20 20 
 1.1 Certificate of Analysis of Active Pharmaceutical Ingredient (API) # 10 10 
 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ 

Universal tests และ Specific tests ทั้งของ Supplier และ Manufacturer และมีการ
แสดงผลในรูปแบบตัวเลข ยกเว้น หัวข้อ Physical description 

10 10 

 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ 
Universal tests และ Specific tests เฉพาะของ Supplier หรือ Manufacturer และมี
การแสดงผลในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หรือ ตัวเลข ยกเว้น หัวข้อ 
Physical description 

8 8 

 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ 
Universal tests และ Specific tests ทั้งของ Supplier และ Manufacturer แต่มีการ
แสดงผลในรูปแบบ“Conforms, Complies, Not detected, N/A”  

6 6 
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คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2 
 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ 

Universal tests และ Specific tests เฉพาะของ Supplier หรือ Manufacturer แต่มีการ
แสดงผลในรูปแบบ“Conforms, Complies, Not detected, N/A”  

4 4 

 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อเฉพาะ 
Universal tests เฉพาะของ Supplier หรือ Manufacturer และมีการแสดงผลในรูป
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หรือ ตัวเลข ยกเว้น หัวข้อ Physical description 

2 2 

 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อเฉพาะ 
Universal tests เฉพาะของ Supplier หรือ Manufacturer และมีการแสดงผลในรูปแบบ
“Conforms, Complies, Not detected, N/A”  

0 0 

 1.2 Certificate of Analysis of Finished Product # 10 10 
 : ตรงกับ Finished Product Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ Universal 

tests และ Specific tests และมีการแสดงผลในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) 
หรือ ตัวเลข ยกเว้น หัวข้อ Physical description 

10 10 

 : ตรงกับ Finished Product Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ Universal 
tests และ Specific tests แต่มีการแสดงผลในรูปแบบ“Conforms, Complies, Not 
detected, N/A”  

8 8 

 : ตรงกับ Finished Product Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อเฉพาะ Universal 
tests และ Common dosage form specific tests และมีการแสดงผลในรูปข้อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative data) หรือ ตัวเลข ยกเว้น หัวข้อ Physical description 

6 6 

 : ตรงกับ Finished Product Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อเฉพาะ Universal 
tests และ Common dosage form specific tests แต่มีการแสดงผลในรูปแบบ
“Conforms, Complies, Not detected, N/A”  

4 4 

 : ตรงกับ Finished Product Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อเฉพาะ Universal 
tests และมีการแสดงผลในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หรือ ตัวเลข ยกเว้น 
หัวข้อ Physical description 

2 2 

 : ตรงกับ Finished Product Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อเฉพาะ Universal 
tests แต่มีการแสดงผลในรูปแบบ“Conforms, Complies, Not detected, N/A”  

0 0 

 2 ผลพิสูจน์ Stability data # 10  10  
 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN 

Guidelines ครบตามอายุยาบนฉลาก (5 ปี) และมีผลการศึกษา On-going stability ปี
ก่อนปีปัจจุบัน 

10 10 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาบนฉลาก (≥3 ปี) และมีผลการศึกษา On-going stability ปี
ก่อนปีปัจจุบัน 

9 9 
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ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2 
 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN Guidelines 

ครบตามอายุยาบนฉลาก (2 ปี) และมีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 
8 8 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN Guidelines 
ครบตามอายุยาบนฉลาก (5 ปี) แต่ไมม่ีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 

7 7 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN Guidelines 
ครบตามอายุยาบนฉลาก (≥3 ปี) แต่ไม่มีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 

6 6 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN Guidelines 
ครบตามอายุยาบนฉลาก (2 ปี) แต่ไมม่ีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 

5 5 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาที่กําหนดไว้บนฉลาก (5 ปี) และมีผลการศึกษา On-going 
stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 

4 4 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาที่กําหนดไว้บนฉลาก (≥3 ปี) และมีผลการศึกษา On-going 
stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 

3 3 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาที่กําหนดไว้บนฉลาก (2 ปี) และมีผลการศึกษา On-going 
stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 

2 2 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาบนฉลาก แต่ไมม่ีผลการศึกษา On-going stability ปีล่าสุด 

1 1 

3 ผลพิสูจน์ความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability exercise : CE) หรือเป็นยาชีววัตถุ
คล้ายคลึง (Biosimilars)  # @ 

5 20 

 : ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าเป็นชีววัตถุคล้ายคลึง 
ร่วมกับ EMA และ US.FDA รับรองเป็น Biosimilar และยังคงสภานะในการรับรอง 

-  20 

 : ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าเป็นชีววัตถุคล้ายคลึง 
ร่วมกับ EMA หรือ US.FDA รับรองเป็น Biosimilar และยังคงสภานะในการรับรอง 

- 16 

 : ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าเป็นชีววัตถุคล้ายคลึง - 12 
 : มีข้อมูลความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability exercise : CE) กับยาชีววัตถุต้นแบบ 

ประกอบด้วย Non clinical studies : PK/PD, Toxicology และ Clinical studies : 
Safety & Efficacy ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ได้รับการบรรจุใน
ฐานข้อมูล Medline 

- 8 

 : มีข้อมูลความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability exercise : CE) กับยาชีววัตถุต้นแบบ 
ประกอบด้วย Non clinical studies : PK/PD, Toxicology และ Clinical studies : 
Safety & Efficacy ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศที่ได้รับการบรรจุใน Thai-
Journal Citation Index Center (TCI) 

- 4 
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ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2 
 : มีข้อมูล Clinical studies : Safety & Efficacy ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติที่ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Medline 
5 - 

 : มีข้อมูล Clinical studies : Safety & Efficacy ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ
ที่ได้รับการบรรจุใน Thai-Journal Citation Index Center (TCI) 

3 - 

 : มีข้อมูล Clinical studies : Safety & Efficacy ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ
ที่มีพิชญพิจารณ์ (peer review) 

1 - 

 : ไม่มีข้อมูลความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability exercise : CE) กับยาชีววัตถุต้นแบบ  
หรือไม่เป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึง หรือมีข้อมูล Clinical studies ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ที่ไม่มีพิชญพิจารณ์ (peer review) หรือไม่มีข้อมูล Clinical studies 

0 0 

4 
ผลพิสูจน์ข้อบ่งชี้ (Indications)  และการขยายข้อบ่งชี้ (Extrapolated indications) 
# @ 

10 10 

 : มีข้อบ่งชี้ (Indications) ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง เท่ากับยาชีววัตถุ
ต้นแบบ 

10 10 

 : มีข้อบ่งชี้ (Indications) และการขยายข้อบ่งชี้ (Extrapolated indications) ที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับรอง เท่ากับยาชีววัตถุต้นแบบ 

- 5 

 : มีข้อบ่งชี้ (Indications) ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง น้อยกว่ายาชีววัตถุ
ต้นแบบ 

5 0 

5 ผลการพิสูจน์สลับเปลี่ยนยาชีววัตถุ (Interchangeability study : ICS) # @ - 5 

 : มีข้อมูลสลับเปลี่ยนยาชีววัตถุ (Interchangeability study : ICS) กับยาชีววัตถุต้นแบบ ที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง (ศึกษาในคนไทย หรือ คนเอเชีย) 

- 5 

 : มีข้อมูลสลับเปลี่ยนยาชีววัตถุ (Interchangeability study : ICS) กับยาชีววัตถุต้นแบบ ที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง ร่วมกับ EMA และ US.FDA รับรองการสลับ
เปลี่ยนยาชีววัตถุ และยังคงสภานะในการรับรอง 

- 4 

 : มีข้อมูลสลับเปลี่ยนยาชีววัตถุ (Interchangeability study : ICS) กับยาชีววัตถุต้นแบบ ที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง ร่วมกับ EMA หรือ US.FDA รับรองการสลับ
เปลี่ยนยาชีววัตถุ และยังคงสภานะในการรับรอง 

- 3 

 : มีข้อมูลสลับเปลี่ยนยาชีววัตถุ (Interchangeability study : ICS) กับยาชีววัตถุต้นแบบ ที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง (ไม่ได้ศึกษาในคนไทย หรือ คนเอเชีย) 

- 2 

 : มีข้อมูลสลับเปลี่ยนยาชีววัตถุ (Interchangeability study : ICS) กับยาชีววัตถุต้นแบบ  - 1 

 : ไม่มีข้อมลูสลบัเปลี่ยนยาชีววัตถุ (Interchangeability study : ICS) กับยาชีววัตถุต้นแบบ - 0 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2 
6 ผลพิสูจน์คุณภาพ Package & Labeling 5 5 
 6.1 บรรจุเฉพาะหน่วย (Primary Packaging) หรือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับยา * 4 4 
 : ภาชนะบรรจุตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification (Injection; vial, 

Solution/Suspension/Syrup; Glass, Solid; Alu/Alu foil) #a 
3 3 

 : ภาชนะบรรจุตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification (Solid; Alu/Alu strip) 
#a 

2 2 

 : ภาชนะบรรจุตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification (Injection; ampoule, 
Solution/Suspension/Syrup; ขวด PVC, Solid; PVC/Alu Blister) #a 

1 1 

 : ภาชนะบรรจุไม่ตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification #a 0 0 
 : ฉลากมีรายละเอียดครบตาม Specification และแสดงในทุกหน่วยของยา #b 1 1 
 : ฉลากมีรายละเอียดไม่ครบตาม Specification หรือไม่แสดงในทุกหน่วยของยา #b 0 0 
 6.2 บรรจุภัณฑ์ช้ันใน (Secondary Packaging) # 1 1 
 : ฉลากมีรายละเอียดครบตาม Specification 1 1 
 : ฉลากมีรายละเอียดไม่ครบตาม Specification 0 0 

 คะแนนรวม 80 100 

 
หมายเหตุ  : ยากลุ่ม 1 คือ ผลิตภัณฑ์จากเลือดและพลาสมา / วัคซีน / สเต็มเซลล์และยีนบําบัด / ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่

ได้จากมนุษย์ หรือสัตว์ คะแนนรวมจะเป็น 80 คะแนน  
: ยากลุ่ม 2 คือ ยาโปรตีน (protein therapeutics)  เช่น erythropoietin, growth hormone, 

insulins, granulocyte colony-stimulating factors และ monoclonal antibodies  คะแนนรวม
จะเป็น 100 คะแนน  

: กรณีที่เป็นยาชีววัตถุต้นแบบ (ยากลุ่ม 2) จะได้คะแนนเต็ม ในหัวข้อทมีี @ ได้แก่ 1) 
มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient Specification) และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished Product Specification), 2) ผลพิสูจนค์วาม
เปรียบเทียบกันได้ (Comparability exercise : CE) หรือเป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึง 
(Biosimilars), 3) ผลพิสูจน์ขอ้บ่งชี้ (Indications) และการขยายข้อบ่งชี้ (Extrapolated 
indications), 4) ผลการพิสูจน์สลับเปลี่ยนยาชีววัตถุ (Interchangeability study : ICS) 
รวม 50 คะแนน 

: # หมายถึง เลือกข้อเดียวที่ได้คะแนนสูงสดุ 
: * หมายถึง เลือกได้หลายข้อ 

 

  
 
  


