การสืบราคายา จังหวัดลาปาง
สาหรับยาทีจ่ ะใช้ในปีงบประมาณ 2564

แนวทางสืบราคายา
ในปีนี้ มีการปรับเปลี่ยนแนวทางให้คะแนน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19
โดยจะลดปริมาณการตรวจสอบเอกสารและตัวอย่างยาให้มีเท่าที่จาเป็น ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการรวมกลุ่มของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับมาตรการ Social distancing ดังนั้น ในปีนี้จะมีการใช้ คะแนนเดิมปีที่แล้ว
ร่วมกับคะแนนใหม่ ดังนี้
คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น
1) Price (ราคา) 40 คะแนน ใช้คะแนนใหม่ ขอให้ผู้ขายเสนอราคาใหม่ทุกรายการ โดยกรรมการ
จะพิจารณาเฉพาะราคาสุทธิ ไม่รวมส่วนแถม
2) Performance (คุณภาพ) 60 คะแนน ใช้ทั้งคะแนนเดิมและคะแนนใหม่ ดังนี้
หัวข้อ Performance
คะแนนเต็ม
วิธีการให้คะแนน
1. มาตรฐานผู้ผลิต GMP PICS
15
ใช้คะแนนเดิมของปีก่อน
โดยสามารถตรวจสอบคะแนนจาก
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ Greenbook
5
ข้อมูลที่สสจ.ลาปางส่งแนบไปให้
3. ลักษณะทางกายภาพของยา
10
แต่หากมีการพัฒนาก็สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้
4. มาตรฐานห้องปฏิบัติการผู้ผลิต ISO17025
10
ใช้คะแนนใหม่ โดยขอเอกสารรับรองจากผู้ขาย
5. มาตรฐานการจัดส่งสินค้าที่ดี GDP
5
ใช้คะแนนใหม่ โดยขอเอกสารรับรองจากผู้ขาย
6. การบริการหลังการขาย
15
ใช้คะแนนใหม่ โดยกรรมการประเมิน
จากผลงานปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ
ข้อ 3 ลักษณะทางกายภาพของยา คือการพิจารณาจากคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น
- ยาเม็ด/แคปซูล
มีสัญลักษณ์ช่วยบ่งชี้บนเม็ด
- ยาแบบแผง
มีชื่อยา/ความแรง/Lot no/วันหมดอายุ ทุกหน่วยย่อย
และยาแบบแผงบางรายการ จะพิจารณาคุณสมบัติของแผงป้องกันแสงด้วย
- ยาน้า
มีสี/กลิ่น/รสชาติดี
- ยาฉีด
ฉลากของยามีชื่อยา/ความแรง/Lot no/วันหมดอายุ ครบถ้วน
- ยาทา
ยาเป็นเนื้อเดียวกัน/ไม่แยกตัว
ข้อ 6 การบริการหลังการขาย พิจารณาการส่งของภายในเวลา, จัดส่งเอกสารและยา ครบถ้วนถูกต้อง, มีระบบ
แลกเปลี่ยนคืนยา โดยเป็นคะแนนเฉลี่ยจากผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อทุกรพ.
เงื่อนไขอื่น ๆ
1) ยาที่องค์การเภสัชกรรม/สภากาชาดไทยได้ผลิตออกจาหน่าย จะได้รับคัดเลือกเป็นลาดับแรก
2) ยาเม็ ด กั บ ยาแผงที่ มี ชื่ อ สามั ญ เดี ย วกั น เช่ น Ferrous fumarate, Haloperidol,
Perphenazine, Sodium bicarbonate, Vitamin B1, ยาจากสมุนไพรบางชนิด จะมีการจัดลาดับผู้ขายเป็น
2 บั ญชี คือ แบบนั บเม็ด และแบบแผง โดยโรงพยาบาลสามารถเลื อกซื้อแบบใดก็ได้ ตามข้อจากัดเรื่อง
งบประมาณและกาลังคน
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3) โรงพยาบาลอาจไม่สามารถจัดซื้อตามผลการสืบราคาที่ได้ประกาศไว้แล้ว ในกรณีต่อไปนี้
3.1) ยาที่จัดซื้อร่วมด้วยวิธี e-bidding ในระดับจังหวัด/เขต
3.2) ยาที่ผู้ขายปรับราคาสูงขึ้น ก่อนครบกาหนดยืนราคา
3.3) วงเงินที่ใช้ในการจัดซื้อสูงกว่าวิธีเฉพาะเจาะจงตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
3.4) ยาที่มีรูปร่างภายนอกคล้ายกัน (Look alike drug) โรงพยาบาลอาจพิจารณาความเสี่ยง
อีกครั้ง ก่อนจัดซื้อมาใช้ในโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
4) กรณียาที่มีชื่อสามัญ ตรงกับยาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จะทาการสืบราคาเพื่อเป็นฐานข้อมูล
เท่านั้น และไม่มีการประกาศผล
5) ยาจากสมุนไพร จะได้รับการพิจารณาก่อน เมื่อมีรหัส TMT หรือ 24 หลัก
6) สาหรับยาขมิ้นชัน ยาขิง ยาชุมเห็ดเทศ และยาฟ้าทะลายโจร หากมีสารสาคัญตามที่กาหนด
จะได้รับการพิจารณาก่อน
รายการยา
ปริมาณสารสาคัญตามที่บัญชียาหลักแห่งชาติกาหนด
ยาขมิ้นชัน
Curcuminoids  5 % w/w และ Volatile oil  6 % v/w
ยาขิง
Volatile oil  2 % v/w
ยาชุมเห็ดเทศ Hydroxyanthraceae derivatives rhein-8-glucoside  1 % w/w
ยาฟ้าทะลายโจร Total lactone คานวณเป็น andrographolide  6 % w/w

ประกาศผลทาง http://www.lpho.go.th ในวันที่ 14 ก.ย. 2563 ตั้งแต่ 15.00 น.เป็นต้นไป
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วิธีการเสนอข้อมูลและตัวอย่างยา
1. ใบเสนอราคาฉบับจริง
ใช้แบบฟอร์ม 1 สาหรับกรอกข้อมูลเพื่อเสนอราคายาทุกรายการ และราคาขายต้องเป็นราคา
สุทธิ ไม่มีส่วนแถมเท่านั้น
2. ไฟล์ข้อมูลตามใบเสนอราคา
ส่งไฟล์ Word ของแบบฟอร์ม 1 เพื่อทางกรรมการจะได้คัดลอกข้อมูลไปประมวลผลต่อได้อย่าง
ถูกต้อง สาหรับวิธีจัดส่ง โปรดเลือกจาก 2 วิธี ดังนี้
1) ส่งเป็นซีดีข้อมูล
2) ส่งไฟล์ทางอีเมล ที่ fdapv52@fda.moph.go.th
หากไม่สะดวกส่งไฟล์ใบเสนอราคา สามารถส่งไฟล์ word ที่ทาขึ้นใหม่ได้ โดยขอให้มีข้อมูล ตาม
ตารางในใบเสนอราคา ดังนี้ “รหัสยาลาปาง, ชื่อสามัญ, ความแรง, รูปแบบ, ขนาดบรรจุ, ราคาต่อขนาด
บรรจุ, ชื่อการค้า, เลขทะเบียนยา, ผู้ผลิต”
3. แบบเสนอข้อมูลมาตรฐานห้องปฏิบัติการผู้ผลิต ISO17025 / มาตรฐาน GDP / ยานวัตกรรม /
รหัสยาจากสมุนไพร
ใช้แบบฟอร์ม 2 สาหรับกรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารรับรอง
4. เอกสารและตัวอย่างยาแต่ละรายการ
4.1 กรณียาเดิม (ยาที่เคยเสนอราคาในปีที่ผ่านมา)
ในปีนี้ ผู้ขายจะได้คะแนนเดิมของปีก่อนเป็นเบื้องต้น ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ มาตรฐานผู้ผลิต GMP PICS,
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ Greenbook และ ลักษณะทางกายภาพของยา ดังนั้นจึงมีข้อแนะนาดังนี้
1) ตรวจสอบคะแนนทั้ง 3 หัวข้อ ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา จากเอกสารที่สสจ.ลาปางส่งไป
2) ส่งเอกสารและตัวอย่างยา เฉพาะหัวข้อที่ต้องการเพิ่มคะแนน โดยใช้แบบฟอร์ม 3 สาหรับกรอก
ข้อมูล พร้อมแนบเอกสารรับรอง
ตัวอย่างการตรวจสอบคะแนน
ชื่อ
สามัญ

ความ
แรง

รูปแบบ

ผู้ผลิต

ผู้จาหน่าย

ชื่อ
การค้า

เลข
ทะ
เบียน

1.
PICs
(เต็ม 15)

2.
Greenbook
(เต็ม 5)

3.
กายภาพ
(เต็ม 10)

คะแนน
แผงกันแสง
(เต็ม 5)
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5
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ยา C

…

…

…

…

15

0

10

5

…

…

15

5

0

0

ใบรับรอง

เอกสาร
Greenbook

ตัวอย่างยา,
ไฟล์ภาพ

ตัวอย่างยา,
ไฟล์ภาพ

หลักฐานที่ต้องใช้ 

จากตัวอย่างจะเห็นว่า
ยา A ได้คะแนนเต็มทุกหัวข้อ ปีนจี้ ึงไม่ต้องส่งเอกสาร GMP/PICS, Greenbook และตัวอย่างยา
ยา B คะแนนที่ขาด คือ Greenbook ดังนั้นหากปัจจุบันได้รับมาตรฐานนี้แล้ว ขอให้ใช้แบบฟอร์ม 3
เพื่อกรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารรับรอง เพื่อจะได้ประเมินคะแนนเพิ่มเติมต่อไป
ยา C คะแนนที่ขาด คือ ลักษณะทางกายภาพของยา และแผงยาป้องกันแสง ดังนั้นหากปัจจุบันมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ของจังหวัดลาปางแล้ว ขอให้ส่งตัวอย่างยาจริงและไฟล์ภาพเพื่อจะได้ประเมิน
คะแนนเพิ่มเติมต่อไป
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4.2 กรณียาใหม่ (ยาที่ไม่เคยเสนอราคากับจังหวัดลาปางในปีที่ผ่านมา)
ใช้แบบฟอร์ม 4 สาหรับกรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารรับรอง โดยแยก 1 ชุด ต่อ 1 รายการยา ดังนี้
1) ใบขึ้นทะเบียนตารับยา
2) ใบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่ตรงกับตัวอย่างยา
3) ใบรับรองมาตรฐานผู้ผลิต GMP/PICS หรือ GMP
4) หลักฐานแสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตาม Greenbook
พร้อมกันนี้ต้องส่งตัวอย่างยาจริงและไฟล์รูปภาพของยาแต่ละรายการด้วย
5. การจัดเตรียมตัวอย่างยาและไฟล์ภาพ ทั้งกรณียาเดิมที่ต้องการส่งข้อมูลเพิ่มเติม และยาใหม่
1) ตัวอย่างยา ขอให้ส่งตามแนวทางต่อไปนี้
- ยาเม็ดแบบนับเม็ด 10 เม็ด พร้อมกับภาชนะบรรจุสุดท้ายที่สัมผัสยา
- ยาเม็ดแบบแผง
1 แผง
- ยาน้า/ยาผง
1 ขวด/ซอง
- ยาฉีด
1 แอมพ์/ไวอัล
- ยาใช้ภายนอก
1 หลอด/อัน
*** ยาทุกตัว ให้ติดรหัสยาลาปาง ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ (หรือจะใช้ปากกาเคมีเขียนรหัสก็ได้) ***
127
056

ยานับเม็ด

239

ยาแบบแผง

ยาน้า

2) ไฟล์รูปภาพยา ขอให้ส่งตามแนวทางต่อไปนี้
- ยาเม็ด
ภาพเม็ดยาหรือแผงยา ทั้งด้านหน้าและหลัง
- ยาน้า/ยาผง ภาพขวดยา/ซองยา
- ยาฉีด
ภาพแอมป์ยา/ภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา
- ยาใช้ภายนอก ภาพภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา
หมายเหตุ - ตั้งชื่อไฟล์ภาพเป็น “a_b” โดย a คือ รหัสยาลาปาง, b คือ ชื่อการค้า เช่น 016_paratab
- รูปแบบไฟล์ ขอให้เป็นนามสกุล JPEG หรือ PNG
- การส่งไฟล์สามารถรวมทุกไฟล์ลงในซีดี หรือส่งเมล fdapv52@fda.moph.go.th (เช่นเดียวกับ
การส่งไฟล์ใบเสนอราคา)
ที่อยู่สาหรับการจัดส่ง : ภญ.สุภาวดี มณียศ บริเวณหน้าห้องธุรการ ชั้น 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตาบลหัวเวียง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000
ช่วงเวลา : วันที่ 13 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 ถึง 16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม : โทร 054-323533 หรือ 081-5958870
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