
 
 

 

   

 

โดยเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้ขายเกณฑ์คุณภาพ (Price performance) ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียด ค่าน้ าหนัก เกณฑ์การพิจาณาให้คะแนน เอกสารประกอบ 

1 มาตรฐานสินค้าหรือ

บริการ 

10   

1.1 เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

เช่น เอกสาร ISO เป็นต้น 

10 - มีเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 

>=3 : 100 คะแนน 

- มีเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 

 <3 : 70 คะแนน 

- ไม่มีเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 

: 0 คะแนน 

เอกสารมาตรฐานที่เปน็ที่

ยอมรับ 

2 ข้อเสนอด้านเทคนิค 50   

2.1 เปอร์เซ็นต์การจัดยาแบบ

อัตโนมัต ิ

10 

 

- เครื่องจัดยาพร้อมติดฉลาก

แบบส าเร็จรูป ในรูปแบบพร้อม

ใช้ได้มากกวา่หรือเท่ากับ 70% 

ของ Transaction : 20 คะแนน 

- เครื่องจัดยาพร้อมติดฉลาก

แบบส าเร็จรูป ในรูปแบบพร้อม

ใช้ได้น้อยกว่า 70% ของ 

Transaction : 10 คะแนน 

ผลการจ าลองสถานการณ์ใน

ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรม ARENA หรือ

AnyLogic โดยแสดงผลใน

เร่ืองของเปอร์เซ็นต์การจัดยา

แบบอัตโนมตั ิ

2.2 ขั้นตอนตัง้แต่เติมยาจนถึง

คืนยา 

5 

 

•เครื่องจัดยาพร้อมติดฉลากแบบ

ส าเรจ็รูป ในรูปแบบพร้อมใช้ได้

มากกว่าหรือเท่ากับ 70% ของ 

Transaction : 100 คะแนน                                                               

•เครื่องจัดยาพร้อมติดฉลากแบบ

ส าเรจ็รูป ในรูปแบบพร้อมใช้ได้

น้อยกว่า 70% ของ Transaction 

: 60 คะแนน 

 

ผลการจ าลองสถานการณ์ใน

ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรม ARENA หรือ

AnyLogic โดยแสดงผลใน

เร่ืองของเปอร์เซ็นต์การจัดยา

แบบอัตโนมตั ิ



 
 

 

2.3 จ านวนเภสัชกรและผู้ช่วย

เภสัชกรในการปฏิบัติงาน 

5 

 

ระบบท่ีขั้นตอนน้อยที่สดุได ้100 

คะแนน  

รองลงมาได้ 70 คะแนน 

1. ผลการจ าลองสถานการณ์

ในระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรม ARENA หรือ 

AnyLogic โดยแสดงผลใน

เร่ืองของขั้นตอนตั้งแต่การ 

เติมยาจนถึงการขนส่งออก

จากห้องยา                                            

2. เอกสารแสดงขั้นตอนตัง้แต่

การเติมยาจนถึงคืนยา 

2.4 ตัวเคร่ืองจัดยาสามารถ

บรรจุเม็ดยาให้ยังคงอยู่ใน

บรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตเดิม 

เพื่อรักษาคุณภาพและ

ความคงตัวของยาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

5 ระบบท่ีใช้จ านวนเภสัชกและผู้ช่วย

เภสัชกรในการปฏิบตัิงานน้อย

ที่สุดได ้100 คะแนน  

รองลงมาได้ 60 คะแนน 

ผลการจ าลองสถานการณ์ใน

ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ 

โปรแกรม ARENA หรือ 

AnyLogic โดยแสดงผลใน

เร่ืองของจ านวนเภสัชกรและ

ผู้ช่วยเภสัชกรในการ

ปฏิบัติงาน 

2.5 ขั้นตอนการเตรียมยาเข้า

เครื่องจัดยามีความสะดวก

ส าหรับผู้ใชง้าน 

5 ระบบท่ีสามารถบรรจเุม็ดยาให้อยู่

ในบรรจุภณัฑ์ของผูผ้ลติเดมิท าได้

ทุกชนิดได ้100 คะแนน  

ท าไม่ได้ได้ 0 คะแนน 

เอกสารรายละเอียด

คุณลักษณะ 

2.6 กรณียาคืน ต้องสามารถ

น ายากลับมาใช้ได้ใหม่ทั้ง 

packaging เพื่อลดต้นทุน

ด้านการคืนยาของ

โรงพยาบาลฯ 

5 หากมีระบบท่ีช่วยผู้ใช้งานในการ

เตรียมยาเข้าเครื่องจัดยาแบบ

อัตโนมัตไิด ้100 คะแนน  

ถ้าไม่มไีด้ 0 คะแนน 

เอกสารแสดงขั้นตอนตั้งแต่

การเตรียมยาเข้าเครื่องจัดยา 

2.7 ความเร็วในการจัดยา 5 ระบบท่ีสามารถคืนยากลับเข้า

เครื่องได้อตัโนมตั ิโดยผู้ใช้ไมต่้อง

แบ่งแยกยาก่อนท าไดไ้ด้ 100 

คะแนน ท าไมไ่ดไ้ด้ 0 คะแนน 

เอกสารรายละเอียด

คุณลักษณะ 

 

 



 
 

2.8 SLA เวลาตั้งแต่ทีไ่ด้รับ

ค าสั่งการใช้ยาเข้าเครื่อง

จนถึงขนส่งออกจากห้อง

ยา 

5 •>750 unit dose/hour : 100 

คะแนน                                                        

•500-750 unit dose/hour : 70 

คะแนน 

เอกสารรายละเอียด

คุณลักษณะ 

2.9 ตัวเคร่ืองต้องสามารถ

จัดเก็บยาคืนได้อัตโนมัติ

โดยผู้ใชไ้ม่ต้องแบ่งหรือท า

การแยกยาแต่ละชนิดก่อน 

5 ระบบท่ีสามารถท าตาม SLA  ได้

สูงที่สุด : 100 คะแนน รองลงมา

ได้ 70 คะแนน 

ผลการจ าลองสถานการณ์ใน

ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ 

โปรแกรม ARENA หรือ 

AnyLogic โดยแสดงผลใน

เร่ือง SLA เวลาตั้งแต่ทีไ่ด้รับ

ค าสั่งการใช้ยาเข้าเครื่องจนถึง

ขนส่งออกจากห้องยา 

3. ข้อเสนอบริการหลังการขาย 10   

3.1 แผนการอบรบพนักงานใน

การใช้เคร่ืองและแผน

รับมือเมื่อเครื่องที่ขายเกิด

ความผิดปกต ิ

3 •มีแผนการอบรบพนักงานในการ

ใช้เครื่องและแผนรับมือเมื่อเครื่อง

ที่ขายเกิดความผิดปกติสูงกว่าที่

คาดหวัง : 100 คะแนน                                                                 

•มีแผนการอบรบพนักงานในการ

ใช้เครื่องและแผนรับมือเมื่อเครื่อง

ที่ขายเกิดความผิดปกติตรงตาม

วัตถุประสงค์ : 60 คะแนน 

เอกสารแสดงข้อเสนอบริการ

หลังการขาย 

3.2 แผนการบ ารุงรักษาและ

แผนการสอบเทียบ

เครื่องมือ 

2 •มีแผนการบ ารุงรักษาและ

แผนการสอบเทียบเครื่องมือสูง

กว่าที่คาดหวัง : 100 คะแนน                                                                                                         

•มีแผนการบ ารุงรักษาและ

แผนการสอบเทียบเครื่องมือตรง

ตามวัตถุประสงค์ : 50 คะแนน 

เอกสารแสดงข้อเสนอบริการ

หลังการขาย 

3.3 ประวัติทีมที่มสี่วนร่วมใน

การ implement 

โครงการ 

3 จบทางด้านสายการแพทย์และมี

ประวัติการ implement งานใน

โรงพยาบาลอื่นๆได้ 100 คะแนน 

ถ้าจบด้านสายอื่นได้ 50 คะแนน 

เอกสารแสดงข้อเสนอบริการ

หลังการขาย 



 
 

3.4 จ านวนโปรแกรมเมอร์ที่มี

ส่วนร่วมในการ 

implement โครงการ 

2 ระบบท่ีมีจ านวนโปรแกรมเมอร์ทีม่ี

ส่วนร่วมในการ implement 

โครงการมากกว่าได้ 100คะแนน 

ระบบท่ีน้อยกว่าได้ 50 คะแนน 

เอกสารแสดงข้อเสนอบริการ

หลังการขาย 

 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติในเอกสารรายงานผลการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะนี้ จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          


