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หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) 
สําหรบัการคัดเลือกยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) และ ยาชีววัตถุ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์
  

จากที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้จัดทําหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price 
performance) ฉบับแรก สําหรับการคัดเลือกยาช่ือสามัญ (ยาเคมี) ปี 2559 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 สําหรับ
การคัดเลือกยาช่ือสามัญ (ยาเคมี) และ ยาชีววัตถุ ในปี 2561 และปี 2563 ตามลําดับ สืบเน่ืองมาจากการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระสําคัญในวิธีการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังน้ี  

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

(1) ต้นทุนของพัสดุน้ันตลอดอายุการใช้งาน  
(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  
(3) บริการหลังการขาย  
(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กําหนดให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค หรือ

ข้อเสนออ่ืนก่อนตามวรรคหก  
(7) เกณฑ์อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไป

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์
พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม  

ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึง ซึ่ง
อย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับ เกณฑ์
ราคา และต้องกําหนดนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้ เกณฑ์อ่ืน
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้ง การให้คะแนนพร้อม
ด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้ จะกําหนดกรณีตัวอย่าง ของพัสดุประเภทหน่ึง
ประเภทใดเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอ่ืน ๆ ก็ได้  

เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว การพิจารณา เลือก
ข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน ข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ ผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายน้ันและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย  

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ ใน
ประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณี ด้วย  

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู้ย่ืน
ข้อเสนอ หรือกรณีอ่ืนที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึง หน่วยงานของรัฐอาจ
กําหนดให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึงก็ได้ 
ทั้งน้ี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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การจัดทําหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) ฉบับที่ 4 น้ี ได้มี
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ของยา
ช่ือสามัญ (ยาเคมี) และ ยาชีววัตถุ กระตุ้นให้ผู้รับอนุญาตดําเนินการกระจายยาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน จดัทําเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน และส่งเสริมผู้รับอนุญาตให้
พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยของยาภายหลังออกสู่ตลาดอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องของหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาในฉบับก่อนหน้า โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้การ
จัดซื้อยา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และใช้เป็น
กลไกหน่ึงในการส่งเสริมระบบการใช้ยาช่ือสามัญของประเทศ ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง 
โดยให้สามารถจัดหายาช่ือสามัญทีม่ีคุณภาพ มีประสิทธิภาพจริงตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด มีความคุ้มค่า
ตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการพิจารณาคัดเลือกที่โปร่งใส 
เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

หลักการและเหตุผล  
1) หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) จะมีปรับปรุง เพ่ิมเติมเป็น

ระยะๆ อย่างต่อเน่ือง ทันต่อสถานการณ์ โดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ ด้านความ
ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของระบบสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  

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

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

4) หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) ต้องเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญใน
ระบบยาของโรงพยาบาล ที่สนับสนุนการจัดหายาช่ือสามัญ (ยาเคมี) และยาชีววัตถุ ในโรงพยาบาล 
รวมทั้งการติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของยาต่อไป  

ขอบเขตของการนาํหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสทิธิภาพต่อราคา (price performance) ไปใช ้
ใช้สําหรับการจัดหายาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือก เว้นแต่ รายการยาที่

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด กําหนดให้เลือกใช้หลักเกณฑ์ราคา (price) ในการการพิจารณาผู้ชนะ
การเสนอราคา  
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ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance)  
ประกอบด้วย เอกสารดังต่อไปน้ี 

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

กรณีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขผู้รับอนุญาตและสถานที่ผลิต ให้แนบสําเนาคําขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยา (แบบ ท.ย. 9) หรือ สําเนาคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในทะเบียนตํารับยาเก่ียวกับผู้รับอนุญาตและสถานที่ผลิต (แบบ ย.4) มาพร้อมกันด้วย  

2. สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยา [Good 
Manufacturing Practices (GMP)] ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยาท่ีเสนอ (ฉบับล่าสุดตามรอบการ
ตรวจสอบโดยยังอยู่ในช่วงเวลาการรับรอง) โดยต้องประกอบด้วย 
2.1  สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุดิบตัวยา

สําคัญ [Certificate of  GMP Active Pharmaceutical Ingredient (API)]  
2.2  สําเนาหลักฐาน Certificate of Suitability (CEP) จาก EDQM [ถ้ามี] 
2.3  สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา

สําเร็จรูป [Certificate of  GMP Finished Product] 
2.4  สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยา

สําเร็จรูป [Certificate of  GMP Finished Product] เฉพาะกรณีมีการแบ่งบรรจุยาสําเร็จรูป 
3. สําเนาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ทย.1 หรือ ย.1) ทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อมรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบตัวยาสําคัญและยาสําเร็จรูปรวมทั้งข้อกําหนดมาตรฐานของวิธีการ
วิเคราะห์ (Specification and Analytical Procedures) ที่ขึ้นทะเบียนไว้  

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

4. สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา [Good 
Distribution Practice (GDP)] ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยาที่เสนอ (ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบ
โดยยังอยู่ในช่วงเวลาการรับรอง) 

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. สําเนารายงานการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Report for Elemental Impurities) ของ
วัตถุดิบตัวยาสําคัญและยาสําเร็จรูป [เฉพาะกรณีคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบตัวยาสําคัญและยา
สําเร็จรูป ไม่มีการทดสอบ Heavy metals] 

7. สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัว (Stability data) โดยต้องประกอบด้วย  
7.1 สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (Long term stability data) จํานวน 3 

รุ่นการผลิต 
7.2 สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่ง (Accelerated stability data) จํานวน 

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

ต้องผสมหรือเจือจางก่อนใช้ หรือกรณียาที่สามารถใช้ได้หลายคร้ังหลังเปิดใช้ จํานวนอย่างน้อย 
1 รุ่นการผลิต 

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

8. สําเนาหลักฐานความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence) [ถ้ามี] 
9. สําเนาแสดงความเท่าเทียมในการรักษากับยาต้นแบบ (Therapeutic Equivalence) [ถ้ามี] 
10. สําเนาเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน (Patient information leaflet : PIL) [ถ้ามี] 
11. สําเนา Periodic Safety Update Report (PSUR) [ถ้ามี] 
12. สําเนาแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan; RMP) [ถ้ามี] 
13. สําเนาเอกสารกํากับยา ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ที่ได้ย่ืนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 
14. สําเนาหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Certificate of  Pharmaceutical Product) [เฉพาะ

กรณีเป็นยานําเข้ามาในประเทศไทย] 
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ข้อกําหนดขั้นตํ่าที่จะได้ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (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)  
3) ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป [Finished Product] ต้องได้รับการรับรอง GMP ตามมาตรฐาน 

GMP- Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) เฉพาะกรณีมีการแบ่งบรรจุ
ยาสําเร็จรูป 

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

Pharmacopoeia) มาตรฐานอย่างน้อยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ใน
ตํารายาใด ตํารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา  

2) กรณีเป็นวัตถุดิบตัวยาสําคัญ หรือผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ที่ไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-
official Pharmacopoeia) ตามข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในตํารายาใด ตํารายาหน่ึง 
ในข้อ 1) มาตรฐานอย่างน้อยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-
house process) ที่สอดคล้องกับ ICH Guidelines  

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

4) กรณีที่ไม่เป็นไปตาม 1) – 3) ต้องแสดงหลักฐานว่ามาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active 
Pharmaceutical Ingredient Specification) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished 
Product Specification) มีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่าข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปของการวิเคราะห์ที่
กําหนดไว้ในตํารายาสําหรับรูปแบบยาน้ัน 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 ตามหนังสือรับรองผลการ
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
ที่เก่ียวเน่ืองกับความคงตัวขณะเปิดใช้ที่ตรงกับผลการศึกษา กรณีเป็นยาที่ต้องผสมหรือเจือจางก่อนใช้ 
หรือกรณียาที่สามารถใช้ได้หลายคร้ังหลังเปิดใช้  

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 มีข้อกําหนดให้ศึกษาความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาเพ่ิมเติม  
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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ยาชีววัตถุ 
หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance)  
ประกอบด้วย เอกสารดังต่อไปน้ี 

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

กรณีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขผู้รับอนุญาตและสถานที่ผลิต ให้แนบสําเนาคําขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยา (แบบ ท.ย. 9) หรือ สําเนาคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในทะเบียนตํารับยาเก่ียวกับผู้รับอนุญาตและสถานที่ผลิต (แบบ ย.4) มาพร้อมกันด้วย  

2. สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยา [Good 
Manufacturing Practices (GMP)] ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยาท่ีเสนอ (ฉบับล่าสุดตามรอบการ
ตรวจสอบโดยยังอยู่ในช่วงเวลาการรับรอง) โดยต้องประกอบด้วย 
2.1  สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุดิบตัวยา

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

สําเร็จรูป [Certificate of  GMP Finished Product] 
2.3  สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยา

สําเร็จรูป [Certificate of  GMP Finished Product] เฉพาะกรณีมีการแบ่งบรรจุยาสําเร็จรูป 
3. สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา [Good 

Distribution Practice (GDP)] ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยาที่เสนอ (ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบ
โดยยังอยู่ในช่วงเวลาการรับรอง) 

4. สําเนาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ทย.1 หรือ ย.1) ทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อมรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบตัวยาสําคัญและยาสําเร็จรูปรวมทั้งข้อกําหนดมาตรฐานของวิธีการ
วิเคราะห์ (Specification and Analytical Procedures) ที่ขึ้นทะเบียนไว้  

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

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. สําเนารายงานการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Report for Elemental Impurities) ของ
วัตถุดิบตัวยาสําคัญและยาสําเร็จรูป [เฉพาะกรณีคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบตัวยาสําคัญและยา
สําเร็จรูป ไม่มีการทดสอบ Heavy metals] 

7. สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัว (Stability data) โดยต้องประกอบด้วย  
7.1 สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (Long term stability data) จํานวน 3 

รุ่นการผลิต 
7.2 สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่ง (Accelerated stability data) จํานวน 

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

ต้องผสมหรือเจือจางก่อนใช้ หรือกรณียาที่สามารถใช้ได้หลายคร้ังหลังเปิดใช้ จํานวนอย่างน้อย 
1 รุ่นการผลิต 

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

8. สําเนาแสดงว่าเป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) หรือสําเนาหลักฐานความเปรียบเทียบกันได้ 
(Comparability exercise : CE) เฉพาะยาชีววัตถุ กลุ่มยาโปรตีน (protein therapeutics) [ถ้ามี] 

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

10. สําเนาเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน (Patient information leaflet : PIL) [ถ้ามี] 
11. สําเนา Periodic Safety Update Report (PSUR) [ถ้ามี] 
12. สําเนาแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan; RMP) [ถ้ามี] 
13. สําเนาเอกสารกํากับยา ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ที่ได้ย่ืนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 
14. สําเนาหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Certificate of  Pharmaceutical Product) [เฉพาะ

กรณีเป็นยานําเข้ามาในประเทศไทย] 
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 ข้อกําหนดขั้นตํ่าที่จะได้ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (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)  
3) ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป [Finished Product] ต้องได้รับการรับรอง GMP ตามมาตรฐาน 

GMP- Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) เฉพาะกรณีมีการแบ่งบรรจุ
ยาสําเร็จรูป 

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

Pharmacopoeia) มาตรฐานอย่างน้อยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ใน
ตํารายาใด ตํารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา  

2) กรณีเป็นวัตถุดิบตัวยาสําคัญ หรือผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ที่ไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-
official Pharmacopoeia) ตามข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในตํารายาใด ตํารายาหน่ึง 
ในข้อ 1) มาตรฐานอย่างน้อยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-
house process) ที่สอดคล้องกับ ICH Guidelines  

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

4) กรณีที่ไม่เป็นไปตาม 1) – 3) ต้องแสดงหลักฐานว่ามาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active 
Pharmaceutical Ingredient Specification) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished 
Product Specification) มีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่าข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปของการวิเคราะห์ที่
กําหนดไว้ในตํารายาสําหรับรูปแบบยาน้ัน 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 ตามหนังสือรับรองผลการ
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
ที่เก่ียวเน่ืองกับความคงตัวขณะเปิดใช้ที่ตรงกับผลการศึกษา กรณีเป็นยาที่ต้องผสมหรือเจือจางก่อนใช้ 
หรือกรณียาที่สามารถใช้ได้หลายคร้ังหลังเปิดใช้  

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  ที่ย่ืน

ไว้กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมินคา่ประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) 
จากหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามมาตรา 65 ของพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงหรือ
หลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา โดยเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย ดังต่อไปน้ี  

(1) ต้นทุนของพัสดุน้ันตลอดอายุการใช้งาน  
(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  
(3) บริการหลังการขาย  
(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน  

 (7) เกณฑ์อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 ฉะน้ันองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ของโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ จึงประกอบด้วยตัวแปร 2 ด้าน คือ 

1) เกณฑ์ด้านราคา 
2) เกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 

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

เกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  
เกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น เป็นเกณฑ์ที่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 

กําหนดขึ้นเพ่ือเป็นกลไกในการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาช่ือสามัญและยาชีววัตถุ ที่โรงพยาบาลจะจัดหา 
โดยกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ดังน้ี  

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

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์  

ก. เกณฑ์คุณภาพท่ัวไป (General quality criteria)  

1) มาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา [Good Manufacturing Practices 
(GMP)]  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความเช่ือมั่นว่ายาที่ผลิตมีระบบการประกันคุณภาพ ได้ยาที่คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามคุณภาพมาตรฐานที่กําหนดและสม่ําเสมอในทุกๆรุ่นที่มี
การผลิต 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา [Good 
Manufacturing Practices (GMP)] ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยาที่เสนอ 

o  สําเนาหลักฐาน Certificate of Suitability (CEP) จาก EDQM 
o สําเนาหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Certificate of  Pharmaceutical Product) 

เฉพาะกรณีเป็นยานําเข้ามาในประเทศไทย 
2) มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient Specification) และ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished Product Specification) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความเชื่อมั่นว่ายาที่ผลิตมีการควบคุมคุณภาพ 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 
 กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia) ใช้ข้อกําหนดและ

มาตรฐานในตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ระบุตํารายา 

 กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia) 
- ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่

สอดคล้องกับ ICH Guidelines หรือ 
- ข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปของการวิเคราะห์ที่กําหนดไว้ในตํารายา 

ตํารายาใด ตํารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารา
ยา สําหรับรูปแบบยานั้น ๆ (General requirement for dosage form) 
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3) มาตรฐานการกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา [Good Distribution 
Practice (GDP)] 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความเช่ือมั่นว่ายาที่ผลิตมีการควบคุมคุณภาพ ในระหว่างการจัดเก็บ และการ
จัดส่ง โดยที่ถูกต้องและเหมาะสมควบคู่กันไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้ยาคงมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย และมีคุณภาพในการรักษา บําบัด บรรเทา หรือป้องกันโรคได้  
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา 
[Good Distribution Practice (GDP)]  

ข. เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ (Specific quality criteria) 

1) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ และผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป ว่ามีคุณภาพตรงตามท่ีได้ย่ืนขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้กับ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

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

มาตรฐานในตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ระบุตํารายา 

 กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia) 
- ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่

สอดคล้องกับ ICH Guidelines หรือ 
- ข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปของการวิเคราะห์ที่กําหนดไว้ในตํารายา 

ตํารายาใด ตํารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารา
ยา สําหรับรูปแบบยานั้น ๆ (General requirement for dosage form) 

o หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] ต้องมีหัวข้อของการ
วิเคราะห์ ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient) และผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป (Finished Product) 

o สําเนา Risk Assessment Report for Elemental Impurities (กรณีไม่มีหัวข้อ Heavy 
metals) 
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2) การศึกษาความคงตัว (Stability data) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ว่ามีการติดตามและ
ทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาอย่างต่อเน่ือง ภายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุมัติ
ทะเบียนแล้ว โดยอ้างอิงวิธีการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน มีการแสดงเกณฑ์มาตรฐานของวิธีการ
วิเคราะห์ ที่สามารถพิสูจน์ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ในด้าน เอกลักษณ์, ความแรง, ความบริสุทธ์ิ 
และ คุณภาพอ่ืนๆที่สําคัญตามข้อกําหนดและมาตรฐานในตํารายา 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) ความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาชีวสมมูล เฉพาะกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาไม่ได้ให้การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล หรือมีข้อกําหนดให้ศึกษาความสมมูลของผลิตภัณฑ์
ยาเพ่ิมเติม กับข้อกําหนด ASEAN Guidelines for the Conduct of Bioavailability and 
Bioequivalence Studies หรือ คู่มือการศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา 
กระทรวงสาธารณสุข 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่  

o สําเนาหลักฐานความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence) 

4) ความเท่าเทียมในการรักษากับยาต้นแบบ (Therapeutic Equivalence)    
วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปกับยาต้นแบบ 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) บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และ เอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน (Package, Labeling & Patient 
information leaflet)       

วัตถุประสงค์  
– เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ และฉลากกับข้อกําหนดและมาตรฐานในตํารายา 

ตํารายาใด ตํารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา ตรงตามที่ได้
ย่ืนขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

– เพ่ือเปรียบเทียบเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชนกับแนวทางจัดทําเอกสารกํากับยาของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่  
o สําเนาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ทย.1 หรือ ย.1) ทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยาสําเร็จรูปและข้อกําหนดมาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์
ยา (Finished Product Specification and Analytical Procedures) ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 
 กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia) ใช้ข้อกําหนดและ

มาตรฐานในตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ระบุตํารายา 

 กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia) 
- ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่

สอดคล้องกับ ICH Guidelines หรือ 
- ข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปที่กําหนดไว้ในตํารายา ตํารายาใด ตํารายา

หน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา สําหรับรูปแบบ
ยาน้ัน ๆ (General requirement for dosage form) 

o สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (Long term stability data) 
o สําเนาเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน (Patient information leaflet) 

6) การเฝ้าระวังความปลอดภัยของยาภายหลังออกสู่ตลาด (Pharmacovigilance) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความเช่ือมั่นว่ายาที่จําหน่ายมีระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยของยาภายหลัง
ออกสู่ตลาด มีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานข้อมูลความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพตามข้อกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข  
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนา Periodic Safety Update Report (PSUR) 
o สําเนาแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan; RMP) 
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เกณฑ์กําหนดคะแนนการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาช่ือสามัญ (ยาเคม)ี 1 ยา กลุ่ม 1 ยา กลุ่ม 2 

ก. เกณฑ์คุณภาพท่ัวไป (General quality criteria)  25 25 
1) มาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยา [Good 

Manufacturing Practices (GMP)] 
10 10 

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

10 10 

3) มาตรฐานการกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการกระจายยา 
[Good Distribution Practice (GDP)] 

5 5 

ข. เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ (Specific quality criteria) 55 75 
1) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] 15 15 
2) การศึกษาความคงตัว (Stability data) 10 10 
3) การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence) 10 20 
4) ความเท่าเทียมในการรักษากับยาต้นแบบ (Therapeutic Equivalence) 5 15 
5) บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และ เอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน (Package, 

Labeling & Patient information leaflet)    
10 10 

6) ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ย า ภ า ย ห ลั ง อ อ ก สู่ ต ล า ด 
(Pharmacovigilance) 

5 5 

คะแนนรวม 80 100 

                                                         
1  ยาเคมี กลุ่ม 1  คือ  ยาเคมทีี่ไม่ใช่ยาที่จะเข้าทดแทนยาต้นแบบ 

ยาเคมี กลุ่ม 2  คือ  ยาเคมีที่จะเข้าทดแทนยาต้นแบบ/ยาต้นแบบ 
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ยาชีววัตถุ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์  

ก. เกณฑ์คุณภาพท่ัวไป (General quality criteria)  

1) มาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา [Good Manufacturing Practices 
(GMP)]  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความเช่ือมั่นว่ายาที่ผลิตมีระบบการประกันคุณภาพ ได้ยาที่คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามคุณภาพมาตรฐานที่กําหนดและสม่ําเสมอในทุกๆรุ่นที่มี
การผลิต 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา [Good 
Manufacturing Practices (GMP)] ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยาที่เสนอ  

o สําเนาหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Certificate of  Pharmaceutical Product) 
เฉพาะกรณีเป็นยานําเข้ามาในประเทศไทย 

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

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความเชื่อมั่นว่ายาที่ผลิตมีการควบคุมคุณภาพ 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 
 กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia) ใช้ข้อกําหนดและ

มาตรฐานในตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ระบุตํารายา 

 กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia) 
- ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่

สอดคล้องกับ ICH Guidelines หรือ 
- ข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปของการวิเคราะห์ที่กําหนดไว้ในตํารายา ตํารายา

ใด ตํารายาหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา สําหรับ
รูปแบบยานั้น ๆ (General requirement for dosage form) 
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3) มาตรฐานการกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา [Good Distribution 
Practice (GDP)] 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความเช่ือมั่นว่ายาที่ผลิตมีการควบคุมคุณภาพ ในระหว่างการจัดเก็บ และการ
จัดส่ง โดยที่ถูกต้องและเหมาะสมควบคู่กันไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้ยาคงมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย และมีคุณภาพในการรักษา บําบัด บรรเทา หรือป้องกันโรคได้  
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา 
[Good Distribution Practice (GDP)]  

ข. เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ (Specific quality criteria) 

1) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ และผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป ว่ามีคุณภาพตรงตามท่ีได้ย่ืนขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้กับ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

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

มาตรฐานในตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ระบุตํารายา 

 กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia) 
- ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่

สอดคล้องกับ ICH Guidelines หรือ 
- ข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปของการวิเคราะห์ที่กําหนดไว้ในตํารายา 

ตํารายาใด ตํารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารา
ยา สําหรับรูปแบบยานั้น ๆ (General requirement for dosage form) 

o หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] ต้องมีหัวข้อของการ
วิเคราะห์ ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient) และผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูป (Finished Product) 

o สําเนา Risk Assessment Report for Elemental Impurities (กรณีไม่มีหัวข้อ Heavy 
metals) 
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2) การศึกษาความคงตัว (Stability data) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ว่ามีการติดตามและ
ทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาอย่างต่อเน่ือง ภายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุมัติ
ทะเบียนแล้ว โดยอ้างอิงวิธีการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน มีการแสดงเกณฑ์มาตรฐานของวิธีการ
วิเคราะห์ ที่สามารถพิสูจน์ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ในด้าน เอกลักษณ์, ความแรง, ความบริสุทธ์ิ 
และ คุณภาพอ่ืนๆที่สําคัญตามข้อกําหนดและมาตรฐานในตํารายา 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) ความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability exercise : CE) หรือเป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึง 
(Biosimilars)    

วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาเปรียบเทียบอ้างอิงกับยาชีววัตถุต้นแบบว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ในแง่คุณภาพ ประสิทธิผลของการรักษา ความปลอดภัย และข้อมูล
คุณสมบัติที่สําคัญของยาน้ันๆ เพ่ิมเติมหลังออกสู่ท้องตลาด หรือ พิสูจน์ว่าเป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึง 
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่  

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

ต้นแบบ ที่แสดงต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4) ข้อบ่งช้ี (Indications) และการขยายข้อบ่งช้ี (Extrapolated indications)    
วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบข้อบ่งช้ีที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ว่าผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง มีข้อบ่งช้ีที่ใช้ในทางคลินิกได้เท่าเทียมกับยาชีววัตถุต้นแบบ  
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่  

o สําเนาเอกสารกํากับยา  ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ที่ ไ ด้ ย่ืนกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

o สําเนาผลการศึกษาทางคลินิกในข้อบ่งช้ีที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
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5) บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และ เอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน (Package, Labeling & Patient 
information leaflet)       

วัตถุประสงค์  
– เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ และฉลากกับข้อกําหนดและมาตรฐานในตํารายา 

ตํารายาใด ตํารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา ตรงตามที่ได้
ย่ืนขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

– เพ่ือเปรียบเทียบเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชนกับแนวทางจัดทําเอกสารกํากับยาของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่  
o สําเนาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ทย.1 หรือ ย.1) ทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยาสําเร็จรูปและข้อกําหนดมาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์
ยา (Finished Product Specification and Analytical Procedures) ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 
 กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia) ใช้ข้อกําหนดและ

มาตรฐานในตํารายา ตํารายาใด ตํารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ระบุตํารายา 

 กรณีไม่ได้รับการรับรองในตํารายา (Non-official Pharmacopoeia) 
- ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house process) ที่

สอดคล้องกับ ICH Guidelines หรือ 
- ข้อกําหนดและมาตรฐานทั่วไปที่กําหนดไว้ในตํารายา ตํารายาใด ตํารายา

หน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา สําหรับรูปแบบ
ยาน้ัน ๆ (General requirement for dosage form) 

o สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (Long term stability data) 
o สําเนาเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน (Patient information leaflet) 

6) การเฝ้าระวังความปลอดภัยของยาภายหลังออกสู่ตลาด (Pharmacovigilance) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความเช่ือมั่นว่ายาที่จําหน่ายมีระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยของยาภายหลัง
ออกสู่ตลาด มีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานข้อมูลความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพตามข้อกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข  
หลักฐานสําหรับประเมิน ได้แก่ 

o สําเนา Periodic Safety Update Report (PSUR) 
o สําเนาแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan; RMP) 
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เกณฑ์กําหนดคะแนนการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ2 ยา กลุ่ม 1 ยา กลุ่ม 2 
ก. เกณฑ์คุณภาพท่ัวไป (General quality criteria)  25 25 

1) มาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยา [Good 
Manufacturing Practices (GMP)] 

10 10 

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

10 10 

3) มาตรฐานการกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการกระจายยา 
[Good Distribution Practice (GDP)] 

5 5 

ข. เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ (Specific quality criteria) 55 75 
1) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] 15 15 
2) การศึกษาความคงตัว (Stability data) 10 10 
3) ความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability exercise : CE) หรือเป็นยาชีว

วัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars)    
10 25 

4) ข้อบ่งช้ี (Indications) และการขยายข้อบ่งช้ี (Extrapolated 
indications) 

5 10 

5) บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และ เอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน (Package, 
Labeling & Patient information leaflet )    

10 10 

6) ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ย า ภ า ย ห ลั ง อ อ ก สู่ ต ล า ด 
(Pharmacovigilance) 

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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โดยกําหนดอัตราส่วนนํ้าหนักเกณฑ์ ระหว่าง ราคาต่อข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ดังน้ี 

อัตราส่วนน้าํหนักเกณฑ์ ระหว่าง ด้านราคาต่อ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 
ประเภทยา นํ้าหนักคะแนนราคา : นํ้าหนักคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 

Vital drugs 30 : 70 20 : 80 
Essential drugs 50 : 50 40 : 60 
Non-essential drugs 70 : 30 60 : 40 

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   

สําหรับหลักการในการพิจารณาคะแนนตามเง่ือนไขเกณฑ์น้ัน ใช้หลักการถ่วงนํ้าหนัก โดย
คะแนนเต็มของทุกเกณฑ์ รวมกันเท่ากับ 100 คะแนน ในแต่ละเกณฑ์ของแต่ละผู้จําหน่าย จะถูก
กระจายในลักษณะแบบถ่วงนํ้าหนัก กล่าวคือ นําค่าคะแนนที่ได้จริงในแต่ละเกณฑ์คูณด้วยนํ้าหนัก
ของเกณฑ์และหารด้วย 100 จากน้ันจะนําคะแนนในแต่ละเกณฑ์ของผู้จําหน่ายเดียวกันมารวมกันใน
รูปผลรวมสุดท้าย รายละเอียดดังตัวอย่างใน ตาราง  

ตัวอย่าง  การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินคา่ประสิทธิภาพต่อราคา 
(Price Performance)  

เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน  นํ้าหนัก  บริษัท/คะแนนที่ได้ 
A  B  C  D  

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

รวม/ คะแนนเมื่อถ่วงนํ้าหนักแล้ว 100 70 87 84 80 

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

วิเคราะห์คุณภาพยาที่ได้รับการคัดเลือก ก่อนการจัดซื้อยาคร้ังแรก โดยผู้จําหน่ายยาต้องส่งยาใน
จํานวนตามท่ีโรงพยาบาลกําหนด อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต ให้โรงพยาบาลสุ่มตัวอย่าง และรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพยาที่ถูกสุ่ม  

2) หากพบหรือมีหลักฐานว่าผู้จําหน่ายยาช่ือสามัญ (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุที่ได้รับการคัดเลือก ส่งมอบ
หลักฐานประกอบการพิจารณาเพ่ือพิจารณาคัดเลือกยาช่ือสามัญ (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุที่เป็นเท็จ 
หรือไม่ถูกต้องตามจริงโดยเจตนา ผู้จําหน่ายยาช่ือสามัญ (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุรายนั้นจะต้องถูกขึ้น
ทะเบียนผู้จําหน่ายยาต้องห้ามในการจัดซื้อยา (Black list) โดยจะไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ือจัดหายา
ช่ือสามัญ (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุอีกอย่างน้อย 3 ปี และกรณีที่โรงพยาบาลจัดซื้อยาช่ือสามัญ (ยา
เคมี) หรือยาชีววัตถุดังกล่าวแล้ว อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นจากการใช้
ยาได้ (ถ้ามี)  

3) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด สงวนสิทธิที่จะขอหลักฐานต่างๆท่ีใช้ประกอบการพิจารณา
ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) เพ่ิมเติม ตลอดระยะเวลาที่โรงพยาบาล
จัดซื้อยาช่ือสามัญ (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุน้ันๆ เพ่ือติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของยา  

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

o เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
o เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
o อัตราส่วนน้าํหนักตัวแปร ระหว่าง ด้านราคาต่อ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ของยากลุม่ต่างๆ 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2
ก. เกณฑ์คุณภาพท่ัวไป (Universal quality criteria) 25 25 
1 มาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา [Good Manufacturing 

Practices (GMP)] 
10 10 

 1.1.1 Certificate of GMP Active Pharmaceutical Ingredient (API) #  3 3 
 : ผู้ผลิตตัวยาสําคัญได้รับการรับรอง GMP-PIC/S ในหมวดที่เก่ียวข้องกับ API กรณีไม่ระบุ

หมวดชัดเจน ต้องแสดงหลักฐานว่า API ได้รับอนุญาตให้ผลิตจากหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 
3 3 

 : ผู้ผลิตตัวยาสําคัญได้รับการรับรอง WHO-GMP ในหมวดที่เก่ียวข้องกับ API กรณีไม่ระบุ
หมวดชัดเจน ต้องแสดงหลักฐานว่า API ได้รับอนุญาตให้ผลิตจากหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 

2 2 

 : ผู้ผลิตตัวยาสําคัญได้รับการรับรอง GMP จากประเทศผู้ผลิต ในหมวดที่เก่ียวข้องกับ API 
กรณีไม่ระบุหมวดชัดเจน ต้องแสดงหลักฐานว่า API ได้รับอนุญาตให้ผลิตจากหน่วยงานรัฐที่
เก่ียวข้อง 

1 1 

 : ผู้ผลิตตัวยาสําคัญได้รับการรับรอง GMP และ GMP หมดอายุไม่เกิน 3 เดือน (ระหว่างรอ
ใบรับรอง) 

0 0 

 1.1.2 Certificate of Suitability (CEP) # 2 2 
 : ได้รับ Certificate of Suitability (CEP) จาก EDQM และยังคงสภานะในการรับรอง  2 2 
 : ไม่มี Certificate of Suitability (CEP) จาก EDQM 0 0 
 1.2 Certificate of  GMP Finished Product # (กรณีแบ่งบรรจุต้องแสดง Certificate of  

GMP สถานที่แบ่งบรรจุร่วมด้วย)  
5 5 

 : ผู้ผลิตยา (และผู้แบ่งบรรจุ) ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยา มี
ระยะเวลารับรอง 3 ปี 

5 5 

 : ผู้ผลิตยา (และผู้แบ่งบรรจุ) ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยา มี
ระยะเวลารับรอง 2 ปี 

3 3 

 : ผู้ผลิตยา (และผู้แบ่งบรรจุ) ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยา มี
ระยะเวลารับรอง 1 ปี 

1 1 

 : ผู้ผลิตยา (และผู้แบ่งบรรจุ) ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยา และ 
GMP หมดอายุไม่เกิน 3 เดือน (ระหว่างรอใบรับรอง) 

0 0 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2
2  มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient 

Specification) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished Product 
Specification) @ 

10  10 

 2.1 Active Pharmaceutical Ingredient Specification #  5 5 
 กรณีได้รับการรับรองในตํารายา Official Pharmacopoeia   
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับล่าสุด และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 5 5 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 3 ปี 

และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 
4 4 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 2 ปี 
และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

3 3 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 1 ปี 
และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

2 2 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา แต่ยังไม่ได้
แก้ไขในทะเบียนตํารับยา (ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ลงรับเอกสาร ย.5 ถึงวันย่ืนเอกสารเสนอราคา) 

1 1 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา และแก้ไขใน
ทะเบียนตํารับยาแล้ว 

0 0 

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

BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับล่าสุด, ICH Guidelines (Q6A) และแก้ไขในทะเบียนตํารับ
ยาแล้ว หรือเป็นยาต้นแบบ 

5 5 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 3 ปี, ICH 
Guidelines (Q6A) และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

4 4 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 2 ปี, ICH 
Guidelines (Q6A) และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

3 3 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 1 ปี, ICH 
Guidelines (Q6A) และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

2 2 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา, ICH Guidelines (Q6A) แต่
ยังไม่ได้แก้ไขในทะเบียนตํารับยา (ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ลงรับเอกสาร ย.5 ถึงวันย่ืนเอกสารเสนอราคา) 

1 1 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
คะแนน 

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

BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา, ICH Guidelines (Q6A) และ
แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

0 0 

 2.2 Finished Product Specification #  5 5 
 กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia)   
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับล่าสุด และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 5 5 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 3 ปี 

และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 
4 4 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 2 ปี 
และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

3 3 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 1 ปี 
และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

2 2 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา แต่ยังไม่ได้
แก้ไขในทะเบียนตํารับยา (ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ลงรับเอกสาร ย.5 ถึงวันย่ืนเอกสารเสนอราคา) 

1 1 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา และแก้ไขใน
ทะเบียนตํารับยาแล้ว 

0 0 

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

BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับล่าสุด, ICH Guidelines (Q6A) และแก้ไขในทะเบียนตํารับ
ยาแล้ว หรือเป็นยาต้นแบบ 

5 5 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 3 ปี, ICH 
Guidelines (Q6A) และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

4 4 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 2 ปี, ICH 
Guidelines (Q6A) และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

3 3 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 1 ปี, ICH 
Guidelines (Q6A) และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

2 2 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา, ICH Guidelines (Q6A) แต่
ยังไม่ได้แก้ไขในทะเบียนตํารับยา (ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ลงรับเอกสาร ย.5 ถึงวันย่ืนเอกสารเสนอราคา) 

1 1 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
คะแนน 

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

BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา, ICH Guidelines (Q6A) และ
แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

0 0 

3 มาตรฐานการกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา [Good 
Distribution Practice (GDP)] # 

5 5 

 : ผู้รับอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยา และผู้รับจ้างได้รับการรับรอง GDP-PIC/S จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และจากหน่วยงาน third party (ตลอดห่วงโซ่อุปทาน) 

5 5 

 : ผู้รับอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยา และผู้รับจ้างได้รับการรับรอง GDP-PIC/S จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (ตลอดห่วงโซ่อุปทาน) 

3 3 

 : ผู้รับอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยา ได้รับการรับรอง GDP-PIC/S จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  

1 1 

 : ผู้รับอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยา และ/หรือผู้รับจ้างได้รับการรับรอง GDP-PIC/S จาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ GDP หมดอายุไม่เกิน 3 เดือน (ระหว่างรอ
ใบรับรอง) 

0 0 

ข. เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ (Specific quality criteria) 55 75 
1 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] (ตาม Specification)  15 15 
 1.1 Certificate of Analysis of Active Pharmaceutical Ingredient (API) # 5 5 
 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ 

Universal tests และ Specific tests ทั้งของ Supplier และ Manufacturer และมีการ
แสดงผลในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หรือ ตัวเลข ยกเว้น หัวข้อ Physical 
description 

5 5 

 : 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 

4 4 

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

3 3 

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

2 2 

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

1 1 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 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 # 5 5 
 : ตรงกับ Finished Product Specification ครบทุกหัวข้อของ Universal tests และ 

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

5 5 

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

4 4 

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

3 3 

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

2 2 

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

1 1 

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

0 0 

 1.3 Risk Assessment Report for Elemental impurities # 5 5 
 : มี Risk Assessment Report for Elemental Impurities แสดง ทั้ง Active 

Pharmaceutical Ingredient และ Finished Product หรือเป็นยาที่ได้รับการยกเว้นตาม
ข้อกําหนดของ ICH Guidelines (Q3D) 

5 5 

 : มี Risk Assessment Report for Elemental Impurities แสดง เฉพาะ Finished 
Product และมีการทดสอบ Heavy metals ใน Active Pharmaceutical Ingredient 

3 3 

 : มี Risk Assessment Report for Elemental Impurities แสดง เฉพาะ Finished 
Product  

2 2 

 : มี Risk Assessment Report for Elemental Impurities แสดง เฉพาะ Active 
Pharmaceutical Ingredient และมีการทดสอบ Heavy metals ใน Finished Product 

1 1 

 : มีเฉพาะการทดสอบ Heavy metals ใน Active Pharmaceutical Ingredient 
Specification และ Finished Product Specification 

0 0 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2
 2 การศึกษาความคงตัว (Stability data) # 10  10  
 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN 

Guidelines ครบตามอายุยาบนฉลาก (5 ปี) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป
ที่แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว และมีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 
(ต้องทดสอบที่เวลา 0 และ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย) 

10 10 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาบนฉลาก (≥3 ปี) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยา
สําเร็จรูปที่แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว และมีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปี
ปัจจุบัน (ต้องทดสอบที่เวลา 0 และ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย) 

9 9 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาบนฉลาก (2 ปี) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป
ที่แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว และมีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 
(ต้องทดสอบที่เวลา 0 และ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย) 

8 8 

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

7 7 

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

6 6 

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

5 5 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาที่กําหนดไว้บนฉลาก (5 ปี) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ยาสําเร็จรูปที่แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว และมีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อน
ปีปัจจุบัน (ต้องทดสอบที่เวลา 0 และ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย) 

4 4 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาที่กําหนดไว้บนฉลาก (≥3 ปี) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ยาสําเร็จรูปที่แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว และมีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อน
ปีปัจจุบัน (ต้องทดสอบที่เวลา 0 และ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย) 

3 3 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
คะแนน 

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

Guidelines ครบตามอายุยาที่กําหนดไว้บนฉลาก (2 ปี) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ยาสําเร็จรูปที่แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว และมีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อน
ปีปัจจุบัน (ต้องทดสอบที่เวลา 0 และ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย) 

2 2 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN 
Guidelines เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปที่แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว แต่
ไม่ครบตามอายุยาบนฉลาก หรือไม่มีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปีปัจจุบัน  

1 1 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปที่แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว แต่
ไม่ครบตามอายุยาบนฉลาก หรือไม่มีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 

0 0 

3 การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence) # @ 10 20 
 : มีรายงานการศึกษา Bioequivalence เป็นไปตาม ASEAN Guidelines (ฉบับที่ 2) ต้ังแต่ 

1 ม.ค.2561 เป็นต้นไป หรือ มีรายงานการศึกษา Dissolution ในยาตาม BCS class ที่
ได้รับ biowaiver ตาม ASEAN Guidelines ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้
การรับรองผล และเป็นไปตาม US.FDA Guidance หรือ EMA Guidelines ล่าสุด หรือเป็น
ยาต้นแบบ 

10 20 

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

8 15 

 : มีรายงานการศึกษา Bioequivalence เป็นไปตาม ASEAN Guidelines (ฉบับที่ 1) ต้ังแต่ 
6 มี.ค.2552-31 ธ.ค.2560 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การรับรองผล  

8 15 

 : มีรายงานการศึกษา Bioequivalence เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการศึกษา
ชีวสมมูลของยาสามัญ พ.ศ. 2543 และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การรับรอง
ผล  

6 10 

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

4 0 

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

2 0 

 : ไม่มีรายงานการศึกษา Bioequivalence  0 ‐
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2
4 ความเท่าเทียมในการรักษากับยาต้นแบบ (Therapeutic Equivalence) # @ 5 15 
 : ได้รับการบรรจุใน US.FDA. Orange Book และได้รับการรับรองจาก EMA และยังคง 

สภานะในการรับรอง หรือเป็นยาต้นแบบ 
5 15 

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

3 10 

 : ได้รับการบรรจุในรายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ที่มีความเท่าเทียมในการบําบัดรักษากับ
ยาต้นแบบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และยังคงสถานะในการรับรอง 

1 5 

 : ไม่มีผลการรับรอง Therapeutic Equivalence  0 0 

5 บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และ เอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน (Package, Labeling & 
Patient information leaflet )    

10 10 

 5.1 บรรจุภัณฑ์ช้ันแรก (Primary Packaging) และบรรจุภัณฑ์ช้ันใน (Secondary 
Packaging) # 

5 5 

 : บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification ได้แก่ 
Injection; Prefilled syringe, Solution/Suspension/Syrup; Glass, Solid; Alu/Alu 
foil และบรรจุแบบเฉพาะหน่วย (Individual Package)  

5 5 

 : บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification ได้แก่ 
Injection; vial (Unit dose), Solid; Alu/Alu strip และบรรจุแบบเฉพาะหน่วย 
(Individual Package)  

3 3 

 : บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification ได้แก่
Injection; ampoule, vial (Multiple dose), Solution/Suspension/Syrup; PVC, 
Solid; PVC/Alu Blister และบรรจุแบบเฉพาะหน่วย (Individual Package)  

1 1 

 : บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification แต่ไม่ได้บรรจุ
แบบเฉพาะหน่วย (Individual Package)  

0 0 

 5.2 ฉลาก (Labeling) # 3 3 
 : บรรจุภัณฑ์ มีช่ือยา ความแรง วันหมดอายุ รุ่นการผลิต แสดงในทุกหน่วยของยา  3 3 
 : บรรจุภัณฑ์ มีเฉพาะช่ือยา ความแรง แสดงในทุกหน่วยของยา  1 1 
 : บรรจุภัณฑ์ มีช่ือยา ความแรง วันหมดอายุ รุ่นการผลิต ไม่แสดงในทุกหน่วยของยา  0 0 
 5.3 เอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน (Patient information leaflet : PIL) # 2 2 
 : มีเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน ที่มีข้อมูลครบถ้วนผ่านการพิจารณาของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 
2 2 

 : ไม่มีเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน หรือมีเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน แต่ยังไม่
ผ่านการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

0 0 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ (ยาเคมี) 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2
6 การเฝ้าระวังความปลอดภัยของยาภายหลังออกสู่ตลาด (Pharmacovigilance) # 5 5 
 : เป็นยาใหม่แบบมีเง่ือนไข SMP (NC) หรือยาสามัญใหม่ (NG) มี Periodic Safety 

Update Report (PSUR) และ Risk Management Plan (RMP) ที่จะดําเนินการใน
ประเทศไทย แสดง 

5 5 

 : เป็นยาใหม่แบบมีเง่ือนไข SMP (NC) หรือยาสามัญใหม่ (NG) มี Periodic Safety 
Update Report (PSUR) หรือ Risk Management Plan (RMP) ที่จะดําเนินการใน
ประเทศไทย อย่างใดอย่างหน่ึงแสดง 

3 3 

 : เป็นยาใหม่แบบไม่มีเง่ือนไข SMP (N) มี Periodic Safety Update Report (PSUR) 
หรือ Risk Management Plan (RMP) ที่จะดําเนินการในประเทศไทย อย่างใดอย่างหน่ึง
แสดง 

1 1 

 : เป็นยาที่ขึ้นทะเบียนแบบยาสามัญ หรือไมม่ี Periodic Safety Update Report (PSUR) 
และ Risk Management Plan (RMP) ที่จะดําเนินการในประเทศไทย แสดง 

0 0 

 คะแนนรวม 80 100 

หมายเหตุ  : ยากลุ่ม 1 คือ ยาช่ือสามัญที่ไม่ใช่ยาที่จะเข้าทดแทนยาต้นแบบ คะแนนรวมจะเป็น 80 คะแนน  
: ยากลุ่ม 2 คือ ยาช่ือสามัญที่จะเข้าทดแทนยาต้นแบบ/ยาต้นแบบ คะแนนรวมจะเป็น 100 คะแนน  

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

: กรณีที่เป็นยาต้นแบบ  
(ยากลุ่ม 1) จะได้คะแนนเต็ม ในหัวข้อทีมี @ ได้แก่ 1) มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active 
Pharmaceutical Ingredient Specification) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished 
Product Specification), 2) ความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence), 3) ความเท่าเทียมใน
การรักษากับยาต้นแบบ (Therapeutic Equivalence) รวม 25 คะแนน 
(ยากลุ่ม 2) จะได้คะแนนเต็ม ในหัวข้อทีมี @ ได้แก่ 1) มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ (Active 
Pharmaceutical Ingredient Specification) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (Finished 
Product Specification), 2) ความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence), 3) ความเท่าเทียมใน
การรักษากับยาต้นแบบ (Therapeutic Equivalence) รวม 45 คะแนน 

: # หมายถึง เลือกข้อเดียวที่ได้คะแนนสูงสุด 
: * หมายถึง เลือกได้หลายข้อ 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 

 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2
ก. เกณฑ์คุณภาพท่ัวไป (Universal quality criteria) 25 25 
1 มาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา [Good Manufacturing 

Practices (GMP)] 
10 10 

 1.1 Certificate of GMP Active Pharmaceutical Ingredient (API) #  5 5 
 : ผู้ผลิตตัวยาสําคัญได้รับการรับรอง GMP-PIC/S ในหมวดที่เก่ียวข้องกับ API กรณีไม่ระบุ

หมวดชัดเจน ต้องแสดงหลักฐานว่า API ได้รับอนุญาตให้ผลิตจากหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 
5 5 

 : ผู้ผลิตตัวยาสําคัญได้รับการรับรอง WHO-GMP ในหมวดที่เก่ียวข้องกับ API กรณีไม่ระบุ
หมวดชัดเจน ต้องแสดงหลักฐานว่า API ได้รับอนุญาตให้ผลิตจากหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 

3 3 

 : ผู้ผลิตตัวยาสําคัญได้รับการรับรอง GMP จากประเทศผู้ผลิต ในหมวดที่เก่ียวข้องกับ API 
กรณีไม่ระบุหมวดชัดเจน ต้องแสดงหลักฐานว่า API ได้รับอนุญาตให้ผลิตจากหน่วยงานรัฐที่
เก่ียวข้อง 

1 1 

 : ผู้ผลิตตัวยาสําคัญได้รับการรับรอง GMP และ GMP หมดอายุไม่เกิน 3 เดือน (ระหว่างรอ
ใบรับรอง) 

0 0 

 1.2 Certificate of  GMP Finished Product # (กรณีแบ่งบรรจุต้องแสดง Certificate of  
GMP สถานที่แบ่งบรรจุร่วมด้วย) 

5 5 

 : ผู้ผลิตยา (และผู้แบ่งบรรจุ) ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยา มี
ระยะเวลารับรอง 3 ปี 

5 5 

 : ผู้ผลิตยา (และผู้แบ่งบรรจุ) ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยา มี
ระยะเวลารับรอง 2 ปี 

3 3 

 : ผู้ผลิตยา (และผู้แบ่งบรรจุ) ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยา มี
ระยะเวลารับรอง 1 ปี 

1 1 

 : ผู้ผลิตยา (และผู้แบ่งบรรจุ) ได้รับการรับรอง GMP-PIC/S ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยา และ 
GMP หมดอายุไม่เกิน 3 เดือน (ระหว่างรอใบรับรอง) 

0 0 

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

10  10 

 2.1 Active Pharmaceutical Ingredient Specification #  5 5 
 กรณีได้รับการรับรองในตํารายา Official Pharmacopoeia   
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับล่าสุด และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 5 5 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 3 ปี 

และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 
4 4 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 2 ปี 

และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 
3 3 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 1 ปี 
และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

2 2 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา แต่ยังไม่ได้
แก้ไขในทะเบียนตํารับยา (ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ลงรับเอกสาร ย.5 ถึงวันย่ืนเอกสารเสนอราคา) 

1 1 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา และแก้ไขใน
ทะเบียนตํารับยาแล้ว 

0 0 

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

BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับล่าสุด, ICH Guidelines (Q6B) และแก้ไขในทะเบียนตํารับ
ยาแล้ว หรือเป็นยาต้นแบบ 

5 5 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 3 ปี, ICH 
Guidelines (Q6B) และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

4 4 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 2 ปี, ICH 
Guidelines (Q6B) และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

3 3 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 1 ปี, ICH 
Guidelines (Q6B) และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

2 2 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา, ICH Guidelines (Q6B) แต่
ยังไม่ได้แก้ไขในทะเบียนตํารับยา (ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ลงรับเอกสาร ย.5 ถึงวันย่ืนเอกสารเสนอราคา) 

1 1 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา, ICH Guidelines (Q6B) และ
แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

0 0 



หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) 36

 
 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2
 2.2 Finished Product Specification #  5 5 
 กรณีได้รับการรับรองในตํารายา (Official Pharmacopoeia)   
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับล่าสุด และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 5 5 
 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 3 ปี 

และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 
4 4 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 2 ปี 
และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

3 3 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 1 ปี 
และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

2 2 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา แต่ยังไม่ได้
แก้ไขในทะเบียนตํารับยา (ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ลงรับเอกสาร ย.5 ถึงวันย่ืนเอกสารเสนอราคา) 

1 1 

 : อ้างอิง USP, BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา และแก้ไขใน
ทะเบียนตํารับยาแล้ว 

0 0 

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

BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับล่าสุด, ICH Guidelines (Q6B) และแก้ไขในทะเบียนตํารับ
ยาแล้ว หรือเป็นยาต้นแบบ 

5 5 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 3 ปี, ICH 
Guidelines (Q6B) และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

4 4 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 2 ปี, ICH 
Guidelines (Q6B) และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

3 3 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา มากกว่า 1 ปี, ICH 
Guidelines (Q6B) และแก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

2 2 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับใหม่กว่าประกาศ ระบุตํารายา, ICH Guidelines (Q6B) แต่
ยังไม่ได้แก้ไขในทะเบียนตํารับยา (ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ลงรับเอกสาร ย.5 ถึงวันย่ืนเอกสารเสนอราคา) 

1 1 

 : อ้างอิง In-house specification ที่สอดคล้องกับ general chapters ตามท่ีระบุใน USP, 
BP, Ph.Eur., Ph.Int., JP ฉบับตามประกาศ ระบุตํารายา, ICH Guidelines (Q6B) และ
แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว 

0 0 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2
3 มาตรฐานการกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา [Good 

Distribution Practice (GDP)] # 
5 5 

 : ผู้รับอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยา และผู้รับจ้างได้รับการรับรอง GDP-PIC/S จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และจากหน่วยงาน third party (ตลอดห่วงโซ่อุปทาน) 

5 5 

 : ผู้รับอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยา และผู้รับจ้างได้รับการรับรอง GDP-PIC/S จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (ตลอดห่วงโซ่อุปทาน) 

3 3 

 : ผู้รับอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยา ได้รับการรับรอง GDP-PIC/S จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  

1 1 

 : ผู้รับอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยา และ/หรือผู้รับจ้างได้รับการรับรอง GDP-PIC/S จาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ GDP หมดอายุไม่เกิน 3 เดือน (ระหว่างรอ
ใบรับรอง) 

0 0 

ข. เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ (Specific quality criteria) 55 75 
1 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] (ตาม Specification)  15 15 
 1.1 Certificate of Analysis of Active Pharmaceutical Ingredient (API) # 5 5 
 : ตรงกับ Active Pharmaceutical Ingredient Specification ครบทุกหัวข้อของ 

Universal tests และ Specific tests ทั้งของ Supplier และ Manufacturer และมีการ
แสดงผลในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หรือ ตัวเลข ยกเว้น หัวข้อ Physical 
description 

5 5 

 : 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 

4 4 

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

3 3 

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

2 2 

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

1 1 

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

0 0 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2
 1.2 Certificate of Analysis of Finished Product # 5 5 
 : ตรงกับ Finished Product Specification ครบทุกหัวข้อของ Universal tests และ 

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

5 5 

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

4 4 

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

3 3 

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

2 2 

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

1 1 

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

0 0 

 1.3 Risk Assessment Report for Elemental impurities # 5 5 
 : มี Risk Assessment Report for Elemental Impurities แสดง ทั้ง Active 

Pharmaceutical Ingredient และ Finished Product หรือเป็นยาที่ได้รับการยกเว้นตาม
ข้อกําหนดของ ICH Guidelines (Q3D) 

5 5 

 : มี Risk Assessment Report for Elemental Impurities แสดง เฉพาะ Finished 
Product และมีการทดสอบ Heavy metals ใน Active Pharmaceutical Ingredient 

3 3 

 : มี Risk Assessment Report for Elemental Impurities แสดง เฉพาะ Finished 
Product  

2 2 

 : มี Risk Assessment Report for Elemental Impurities แสดง เฉพาะ Active 
Pharmaceutical Ingredient และมีการทดสอบ Heavy metals ใน Finished Product 

1 1 

 : มีเฉพาะการทดสอบ Heavy metals ใน Active Pharmaceutical Ingredient 
Specification และ Finished Product Specification 

0 0 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2
 2 การศึกษาความคงตัว (Stability data) # 10  10  
 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN Guidelines 

ครบตามอายุยาบนฉลาก (5 ปี) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปที่แก้ไขใน
ทะเบียนตํารับยาแล้ว และมีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปีปัจจุบัน (ต้องทดสอบ
ที่เวลา 0 และ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย) 

10 10 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN Guidelines 
ครบตามอายุยาบนฉลาก (≥3 ปี) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปที่แก้ไขใน
ทะเบียนตํารับยาแล้ว และมีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปีปัจจุบัน (ต้องทดสอบ
ที่เวลา 0 และ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย) 

9 9 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ตาม ASEAN Guidelines 
ครบตามอายุยาบนฉลาก (2 ปี) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปที่แก้ไขใน
ทะเบียนตํารับยาแล้ว และมีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปีปัจจุบัน (ต้องทดสอบ
ที่เวลา 0 และ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย) 

8 8 

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

7 7 

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

6 6 

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

5 5 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาที่กําหนดไว้บนฉลาก (5 ปี) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ยาสําเร็จรูปที่แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว และมีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปี
ปัจจุบัน (ต้องทดสอบที่เวลา 0 และ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย) 

4 4 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาที่กําหนดไว้บนฉลาก (≥3 ปี) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ยาสําเร็จรูปที่แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว และมีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปี
ปัจจุบัน (ต้องทดสอบที่เวลา 0 และ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย) 

3 3 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines ครบตามอายุยาที่กําหนดไว้บนฉลาก (2 ปี) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ยาสําเร็จรูปที่แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว และมีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปี
ปัจจุบัน (ต้องทดสอบที่เวลา 0 และ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย) 

2 2 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
คะแนน 

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

เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปที่แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว แต่ไม่ครบตาม
อายุยาบนฉลาก หรือไม่มีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปีปัจจุบัน  

1 1 

 : มีการศึกษา Long term stability และ Accelerated stability ไม่เป็นไปตาม ASEAN 
Guidelines เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปที่แก้ไขในทะเบียนตํารับยาแล้ว แต่
ไม่ครบตามอายุยาบนฉลาก หรือไม่มีผลการศึกษา On-going stability ปีก่อนปีปัจจุบัน 

0 0 

3 ความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability exercise : CE) หรือเป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึง 
(Biosimilars)  # @ 

10 25 

 : ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าเป็นชีววัตถุคล้ายคลึง 
ร่วมกับได้รับการบรรจุใน US.FDA. Purple Book และ EMA รับรองเป็น Biosimilar และ
ยังคงสถานะในการรับรอง หรือเป็นยาชีววัตถุต้นแบบ 

-  25 

 : ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าเป็นชีววัตถุคล้ายคลึง 
ร่วมกับได้รับการบรรจุใน US.FDA. Purple Book หรือ EMA รับรองเป็น Biosimilar และ
ยังคงสถานะในการรับรอง 

- 20 

 : ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับได้รับการบรรจุใน 
US.FDA. Purple Book และ EMA รับรองเป็น Biosimilar และยังคงสถานะในการรับรอง 

- 15 

 : ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับได้รับการบรรจุใน 
US.FDA. Purple Book หรือ EMA รับรองเป็น Biosimilar และยังคงสถานะในการรับรอง 

- 10 

 : ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าเป็นชีววัตถุคล้ายคลึง  
ร่วมกับมีข้อมูล Comparability exercise : CE กับยาชีววัตถุต้นแบบ ประกอบด้วย Non 
clinical studies : PK/PD, Toxicology และ Clinical studies : Safety & Efficacy ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Pubmed หรือ 
The Cochrane Library 

- 5 

 : ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับมีข้อมูล 
Comparability exercise : CE กับยาชีววัตถุต้นแบบ ประกอบด้วย Non clinical studies 
: PK/PD, Toxicology และ Clinical studies : Safety & Efficacy ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติที่ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Pubmed หรือ The Cochrane 
Library 

- 0 

 : ได้รับการบรรจุใน US.FDA. Purple Book หรือ EMA รับรอง และยังคงสถานะในการ
รับรอง หรือเป็นยาชีววัตถุต้นแบบ 

10 - 

 : มีข้อมูล Comparability exercise : CE กับยาชีววัตถุต้นแบบในด้าน Clinical studies : 
Safety & Efficacy ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ได้รับการบรรจุใน
ฐานข้อมูล Pubmed หรือ The Cochrane Library 

7 - 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2
 : มีข้อมูล Comparability exercise : CE กับยาชีววัตถุต้นแบบในด้าน Clinical studies : 

Safety & Efficacy ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศที่ได้รับการบรรจุใน Thai-
Journal Citation Index Center (TCI) 

3 - 

 : ไม่มีข้อมูล Comparability exercise : CE กับยาชีววัตถุต้นแบบ  หรือมีข้อมูล Clinical 
studies ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มีพิชญพิจารณ์ (peer review) หรือไม่มีข้อมูล 
Clinical studies 

0 - 

4 ข้อบ่งชี้ (Indications)  และการขยายข้อบ่งชี้ (Extrapolated indications) # @ 5 10 
 : มีข้อบ่งช้ี (Indications and Extrapolated indications) ที่สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยารับรอง เท่ากับ US.FDA. หรือ EMA รับรอง และเท่ากับยาชีววัตถุต้นแบบ หรือ
เป็นยาชีววัตถุต้นแบบ 

- 10 

 : มีข้อบ่งช้ี (Indications and Extrapolated indications) เท่ากับยาชีววัตถุต้นแบบ แต่อยู่
ระหว่างรอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง (US.FDA. หรือ EMA รับรองแล้ว) 

- 7 

 : มีข้อบ่งช้ี (Indications and Extrapolated indications) ที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารับรอง เท่ากับยาชีววัตถุต้นแบบ (US.FDA. หรือ EMA ยังไม่รับรอง) 

- 3 

 : มีข้อบ่งช้ี (Indications and Extrapolated indications) ที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารับรอง น้อยกว่ายาชีววัตถุต้นแบบ (ยาชีววัตถุต้นแบบเพ่ิมข้อบ่งช้ีภายหลัง) 

- 0 

 : มีข้อบ่งช้ี (Indications) ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง เท่ากับยาชีววัตถุ
ต้นแบบ หรือเป็นยาชีววัตถุต้นแบบ 

5 - 

 : มีข้อบ่งช้ี (Indications) ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง น้อยกว่ายาชีววัตถุ
ต้นแบบ 

0 - 

5 บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และ เอกสารกํากับยาสาํหรับประชาชน (Package, Labeling & 
Patient information leaflet )    

10 10 

 5.1 บรรจุภัณฑ์ช้ันแรก (Primary Packaging) และบรรจุภัณฑ์ช้ันใน (Secondary 
Packaging) #  

5 5 

 : บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification ได้แก่ 
Injection; Prefilled syringe และบรรจุแบบเฉพาะหน่วย (Individual Package)  

5 5 

 : บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification ได้แก่ 
Injection; vial (Unit dose) และบรรจุแบบเฉพาะหน่วย (Individual Package)  

3 3 

 : บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification ได้แก่ 
Injection; ampoule, vial (Multiple dose) และบรรจุแบบเฉพาะหน่วย (Individual 
Package)  

1 1 

 : บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตรงตามที่ระบุใน Finished Product Specification แต่ไม่ได้บรรจุ
แบบเฉพาะหน่วย (Individual Package)  

0 0 
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เกณฑ์การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ 
คะแนน 

ยากลุ่ม 1 ยากลุ่ม 2
 5.2 ฉลาก (Labeling) # 3 3 
 : บรรจุภัณฑ์ มีช่ือยา ความแรง วันหมดอายุ รุ่นการผลิต แสดงในทกุหน่วยของยา  3 3 
 : บรรจุภัณฑ์ มีเฉพาะช่ือยา ความแรง แสดงในทุกหน่วยของยา  1 1 
 : บรรจุภัณฑ์ มีช่ือยา ความแรง วันหมดอายุ รุ่นการผลิต ไม่แสดงในทุกหน่วยของยา  0 0 
 5.3 เอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน (Patient information leaflet : PIL) # 2 2 
 : มีเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน ที่มีข้อมูลครบถ้วนผา่นการพิจารณาของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 
2 2 

 : ไม่มีเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน หรือมีเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน แต่ยังไม่
ผ่านการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

0 0 

6 การเฝ้าระวังความปลอดภัยของยาภายหลงัออกสู่ตลาด (Pharmacovigilance) # 5 5 
 : เป็นยาชีววัตถุใหมแ่บบมีเง่ือนไข SMP (NBC) หรือยาชีววัตถุคล้ายคลึง (NBS) มี Periodic 

Safety Update Report (PSUR) และ Risk Management Plan (RMP) ที่จะดําเนินการ
ในประเทศไทย แสดง 

5 5 

 : เป็นยาชีววัตถุใหมแ่บบมีเง่ือนไข SMP (NBC) หรือยาชีววัตถุคล้ายคลึง (NBS) มี Periodic 
Safety Update Report (PSUR) หรือ Risk Management Plan (RMP) ที่จะดําเนินการ
ในประเทศไทย อย่างใดอย่างหน่ึงแสดง 

3 3 

 : เป็นยาชีววัตถุใหมแ่บบไม่มเีง่ือนไข SMP (NB) มี Periodic Safety Update Report 
(PSUR) หรือ Risk Management Plan (RMP) ที่จะดําเนินการในประเทศไทย อย่างใด
อย่างหน่ึงแสดง 

1 1 

 : เป็นยาที่ขึ้นทะเบียนแบบยาชีววัตถุ (B, BF) หรือไม่มี Periodic Safety Update Report 
(PSUR) และ Risk Management Plan (RMP) ที่จะดําเนินการในประเทศไทย แสดง 

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 ในหัวข้อทีมี @ ได้แก่ 1) มาตรฐานวัตถุดิบตัว
ยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient Specification) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป 
(Finished Product Specification), 2) ความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability exercise : CE) 
หรือเป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars), 3) ข้อบ่งช้ี (Indications) และการขยายข้อบ่งช้ี 
(Extrapolated indications) รวม 45 คะแนน 

: # หมายถึง เลือกข้อเดียวที่ได้คะแนนสูงสุด 
: * หมายถึง เลือกได้หลายข้อ
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อัตราส่วนน้าํหนักตัวแปร ระหว่าง ด้านราคาต่อ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 
 

Therapeutic Class Vital Drugs 
Essential 

Drugs 
Non-essential 

Drugs 
Gastro-intestinal system 

Antacids and other drugs for dyspepsia    
Antispasmodics and other drugs altering 
gut motility 

   

Ulcer-healing drugs ang drugs in varicael 
bleeding 

Varicael bleeding Ulcer-healing  

Drugs used in acute diarrhea    
Drugs used in chronic  bowel disorders    
Laxatives    
Local preparations for anal and rectal 
disorders 

   

Drugs affecting intestinal secretions    
Cardiovascular system 

Positive inotropic drugs    
Diuretics    
Anti-adrhythmic drugs    
Beta-adrenoceptor blocking drugs    
Drugs affecting the renin-angiotensin 
system and some other antihypertensive 
drugs 

   

Nitrates, calicium -channel blockers and 
other vasodilators 

   

Sympathomimetics    
Anticoagulants    
Antiplatelet drugs    
Fibrinolytic drugs    
Hemostatics    
Lipid-regulating drugs    
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Therapeutic Class Vital Drugs 
Essential 

Drugs 
Non-essential 

Drugs 
Respiratory system 

Bronchodilators    
Corticosteroids    
Leukotriene receptor antagonists    
Antihistamines    
Pulmonary surfactants    
Cough preparations    
Systemic nasal docongestants    
Other respiratory preparations    

Central nervous system 
Hypnotics and anxiolytics    
Drugs used in psychoees and related 
disorders 

   

Antidepressant drugs    
Central nervous system stimulants    
Drugs used in nausea and vertigo    
Analgesics and antipyretics    
Analgesics    
Antiepileptics    
Drugs used in movement disorders    
Drugs used in substance dependence    

Infections 
Antibacterial drugs Restricted drugs General drugs  
Antifungal drugs Restricted drugs General drugs  
Antiviral drugs Restricted drugs General drugs  
Antiprotozoal drugs    
Anthelmintics    
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Therapeutic Class Vital Drugs 
Essential 

Drugs 
Non-essential 

Drugs 
Endocrine system 

Drugs used in diabetes    
Thyroid and antithyroid drugs    
Corticosteroids    
Sex hormones    
Hypothalamic amd pituitary hormones    
Drugs affecting bone metabolism    
Other endocrine drugs    

Obstetics, gynaecology and urinary-tract disorders 
Drugs used in obstetrics    
Treatment of vaginal and vulval 
conditions 

   

Contraceptives    
Drugs for genito-urinary disorders    

Malignant disease and immunosuppression 
Cytotoxic chemotherapy    
Targeted therapy    
Immunotherapy    
Drugs affecting the immune response    
Sex hormones and hormone antagonists 
in malignant disease 

   

Nutrition and blood 
whole blood, blood products anddrugs 
used in some blood disorders 

   

Fluids and electrolytes    
Vitamins    
Intravenous nutrition    
Minerals    
Vitamins and minerals for pregnancy and 
lactating mothers 

   

Metabolic disorders    
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Therapeutic Class Vital Drugs 
Essential 

Drugs 
Non-essential 

Drugs 
Musculoskeletal and joint diseases 

Drugs used in rheumatic diseases and 
gout 

   

Drugs used in neuromuscular disorders    
Drugs for relief of soft-tissue 
inflammation 

   

Eye 
Anti-infictive eye preparations    
Corticosteroids and other anti-
inflammatory preparations 

   

Mydriatics and cycloplegics    
Drugs for trealment of glaucoma    
Local anaesthetics    
Tear deficicncy, ocular lubricants and 
astringents 

   

Ocular diagnostic and peri-operative 
preparations and photodynamic 
treatment 

   

Ear, nose, oropharynx and oral cavity 
Drugs acting on the ear    
Drugs acting on the nose    
Drugs acting on the oropharynx and oral 
cavity 

   

Skin 
Anti-infective skin preparations    
Emollient and barrier preparations    
Topical antipruritics    
Topical corticosteroids    
Other prepartions for psoriasis (excluding 
topical corticosteroids) 

   

Preparations for warts and calluses    
Immunological products and vaccines 

Immunological products and vaccines    
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Therapeutic Class Vital Drugs 
Essential 

Drugs 
Non-essential 

Drugs 
Anesthesia 

General anesthessia    
Local anesthesia    

Antidotes 
Antidotes    

Contrast media 
X-ray contrast media, iodinated    
X-ray contrast media, non-jodinated    
Magnetic resonance imaging contrast 
media (MRI diagnostic agents) 

   

 
หมายเหตุ :   

 ประเภทยา นํ้าหนักคะแนนราคา : นํ้าหนักคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 
Vital drugs 30 : 70 20 : 80* 
Essential drugs 50 : 50 40 : 60* 
Non-essential drugs 70 : 30 60 : 40* 

* เฉพาะกรณีเป็นสําหรับใช้ฉดีเข้าหลอดเลือดดํา ฉีดเข้าไขสันหลัง หรือเป็นยาระงับความรู้สึกชนิดสูดดม 


