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โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลท ั�วไป และโรงพยาบาลชุมชน ประเมนิการดาํเนนิงานตาม
แนวทางปฏบิตัขิองหนว่ยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑจ์รยิธรรมการ
จดัซื�อจดัหาและการสง่เสรมิการขายยาและเวชภณัฑท์ี�มใิชย่าของกระทรวงสาธารณสขุ
พ.ศ. 2564

Google ฟอรม์ <forms-receipts-noreply@google.com>
Wed 3/22/2023 11:39 AM

To: aaa_1027@hotmail.com <aaa_1027@hotmail.com>

ขอบคณุที�กรอกขอ้มลูใน โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลทั�วไป และโรง
พยาบาลชมุชน ประเมนิการดําเนนิงานตามแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑจ์รยิธรรมการจัดซื�อจัดหา
และการสง่เสรมิการขายยาและเวชภณัฑท์ี�มใิชย่าของกระทรวงสาธารณสขุ
พ.ศ. 2564
นี�คอืคําตอบที�ไดรั้บ

โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลทั�วไป และโรง
พยาบาลชมุชน ประเมนิการดําเนนิงานตาม
แนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑจ์รยิธรรมการจัด
ซื�อจัดหาและการสง่เสรมิการขายยาและ
เวชภณัฑท์ี�มใิชย่าของกระทรวงสาธารณสขุ
พ.ศ. 2564
คาํชี�แจง

แบบประเมนินี� มวีตัถปุระสงคเ์พื�อประเมนิการนําเกณฑจ์รยิธรรมการจัดซื�อจัดหาและการสง่เสรมิการขายยา
และเวชภณัฑท์ี�มใิชย่าของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุไป
ปฏบิตั ิเพื�อเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในระบบยาของโรงพยาบาล โดยพจิารณาจากเอกสารหลกัฐานที�แสดงให ้
เห็นวา่มกีารดําเนนิงานไดถ้กูตอ้ง ครบถว้น

อเีมล *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH9hBgCS2MB3y5tVlBeFIfx8zT10q9E5eAyAj21YleZW3p5Q/viewform?usp=mail_form_link
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aaa_1027@hotmail.com

ประเภทหน่วยงาน *

โรงพยาบาลศนูย์

โรงพยาบาลทั�วไป

โรงพยาบาลชมุชน

ชื�อหน่วยงาน *

โรงพยาบาลผักไห่

จังหวดั *

พระนครศรอียธุยา

เขตสขุภาพ *

เขตสขุภาพที� 1

เขตสขุภาพที� 2

เขตสขุภาพที� 3

เขตสขุภาพที� 4

เขตสขุภาพที� 5

เขตสขุภาพที� 6

เขตสขุภาพที� 7

เขตสขุภาพที� 8

เขตสขุภาพที� 9

เขตสขุภาพที� 10
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เขตสขุภาพที� 11

เขตสขุภาพที� 12

โปรดประเมนิการปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี� สําหรับขอ้ที�ตอบวา่ “ม”ี ให ้
แนบลงิกข์องหลกัฐานที�มกีารดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ประกอบดว้ย

1. มกีารจัดทําแนวปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมการจัดซื�อจัดหาและการสง่เสรมิการขายยาและ
เวชภณัฑท์ี�มใิชย่าของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2564 ที� ประกาศเป็นลายลกัษณอ์กัษร
แสดงไวใ้นที�เปิดเผย

*

มี

ไมม่ี

หลกัฐาน : ขอใหแ้นบลงิกข์องแนวปฏบิตัทิี�หน่วยงานจัดทําขึ�นตามเกณฑจ์รยิธรรมการจัดซื�อ
จัดหาและการสง่เสรมิการขายยาและเวชภณัฑท์ี�มใิชย่า
ของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2564 และภาพถา่ยวา่ไดแ้สดงแนวทางปฏบิตัไิวใ้นที�
เปิดเผย (เชน่ เว็บไซตห์ลกัของหน่วยงาน หน่วยจัดซื�อ หนา้หอ้ง OPD ฯลฯ) (กรณีไมม่กีาร
ดําเนนิการ ใหใ้สเ่ครื�องหมาย - ) *

ประกาศ

โปรดประเมนิการปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี� สําหรับขอ้ที�ตอบวา่ “ม”ี ให ้
แนบลงิกข์องหลกัฐานที�มกีารดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ประกอบดว้ย

2. มนีโยบาย หรอืการจัดกจิกรรมเพื�อปลกูฝังวฒันธรรม และปลกุจติสํานกึบคุลากรที�
เกี�ยวขอ้งเกณฑจ์รยิธรรมในประเด็นการขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตวักบัผลประโยชน์
สว่นรวม 

*

มี
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ไมม่ี

หลกัฐาน : ขอใหแ้นบลงิกภ์าพถา่ยหรอืขา่วประชาสมัพันธ ์ภาพการจัดกจิกรรม ผลการ
ประเมนิกจิกรรม ตารางกําหนดการจัดกจิกรรมเพื�อปลกูฝังวฒันธรรมและปลกุจติสํานกึ
บคุลากรที�เกี�ยวขอ้งตามเกณฑจ์รยิธรรมนี� ใหม้คีวามเขา้ใจเรื�องการขดักนัระหวา่งผล
ประโยชนส์ว่นตวักบัผลประโยชนส์ว่นรวม

เอกสารเพื�อแสดงตนวา่คณะกรรมการทา่นใดมผีลประโยชนท์บัซอ้นในการประชมุเพื�อคดั
เลอืกยาเขา้หรอืออกจากบญัชยีาของโรงพยาบาลหรอืไม่
มกีารจัดกจิกรรมตวั E ใน PLEASE

(กรณีไมม่กีารดําเนนิการ ใหใ้สเ่ครื�องหมาย - )
*

-

โปรดประเมนิการปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี� สําหรับขอ้ที�ตอบวา่ “ม”ี ให ้
แนบลงิกข์องหลกัฐานที�มกีารดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ประกอบดว้ย

3. มแีนวปฏบิตัเิพื�อประเมนิความเหมาะสมของการใชย้า (Drug Use Evaluation) ที�เป็น
ปัญหาของโรงพยาบาล อยา่งนอ้ยปีละ 1 รายการ

*

มี

ไมม่ี

หลกัฐาน : ขอใหแ้นบลงิกร์ายงานผลการประเมนิความเหมาะสมของการใชย้า (Drug Use
Evaluation)

ผลการประเมนิเพื�อบอกวา่หลงัจากใชย้าแลว้เกดิผลอยา่งไร มคีวามผดิปกตหิรอืไม ่ มอีาการ
ขา้งเคยีงอยา่งไร ตอ้งปรับขนาดยาหรอืเชงิคณุภาพ

(กรณีไมม่กีารดําเนนิการ ใหใ้สเ่ครื�องหมาย - )
*



3/22/23, 11:45 AM Mail - aaaa kunthong - Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATYwMAItODI5ZC0xNWFhAC0wMAItMDAKABAAgu4n9sM0AEyQCf7v4DRzMA%3D%3D 5/10

-

โปรดประเมนิการปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี� สําหรับขอ้ที�ตอบวา่ “ม”ี ให ้
แนบลงิกข์องหลกัฐานที�มกีารดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ประกอบดว้ย

4. ในปีงบประมาณที�ผา่นมา มรีะบบเฝ้าระวงั ตดิตามการสั�งใชย้ามรีาคาแพงหรอืที�มปีรมิาณที�
สงูหรอืตํ�าผดิปกติ

เชงิปรมิาณ

*

มี

ไมม่ี

หลกัฐาน : ขอใหแ้นบลงิกห์นังสอืแจง้เวยีน หรอืรายงานการประชมุเพื�อเฝ้าระวงั ตดิตามการ
สั�งใชย้าที�มรีาคาแพงหรอืที�มปีรมิาณที�สงูหรอืตํ�าผดิปกต ิหรอืการประชมุผูบ้รหิาร

(กรณีไมม่กีารดําเนนิการ ใหใ้สเ่ครื�องหมาย - )
*

-

โปรดประเมนิการปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี� สําหรับขอ้ที�ตอบวา่ “ม”ี ให ้
แนบลงิกข์องหลกัฐานที�มกีารดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ประกอบดว้ย

5. มแีนวทางการสง่เสรมิการสั�งใชย้าตามบญัชยีาหลกัแหง่ชาติ

*

มี

ไมม่ี
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หลกัฐาน (1) : ขอใหแ้นบลงิกห์ลกัเกณฑก์ารพจิารณายาเขา้ในบญัชยีาของโรงพยาบาล

(กรณีไมม่กีารดําเนนิการ ใหใ้สเ่ครื�องหมาย - )
*

ตามตวัชี�วดัrdu

หลกัฐาน (2) : ขอใหแ้นบลงิกร์ายงานสดัสว่นจํานวนรายการยา ED ในบญัชยีาของโรง
พยาบาล

(กรณีไมม่กีารดําเนนิการ ใหใ้สเ่ครื�องหมาย - )
*

ตามตวัชี�วดี

โปรดประเมนิการปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี� สําหรับขอ้ที�ตอบวา่ “ม”ี ให ้
แนบลงิกข์องหลกัฐานที�มกีารดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ประกอบดว้ย

6. มคีณะกรรมการเภสชักรรมและการบําบดั (PTC Committee) หรอืคณะกรรมการที�มชี ื�ออื�น
เป็นผูรั้บผดิชอบในการคดัเลอืกรายการยาที�ใชข้อ้มลูที�มหีลกัฐานทางวชิาการที�ใชไ้ด ้
ประกอบการตดัสนิใจ ไมมุ่ง่หวงัเพื�อประโยชนส์ว่นตนหรอืผูอ้ื�น ไมก่ดีกนับรษัิทใดบรษัิทหนึ�ง

*

มี

ไมม่ี

หลกัฐาน (1) : ขอใหแ้นบลงิกคํ์าสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการ

(กรณีไมม่กีารดําเนนิการ ใหใ้สเ่ครื�องหมาย - )
*

คําสั�ง รพ
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หลกัฐาน (2) : ขอใหแ้นบลงิกร์ายงานผลการประชมุที�มวีาระการประชมุเรื�องการคดัเลอืก
รายการยา

(กรณีไมม่กีารดําเนนิการ ใหใ้สเ่ครื�องหมาย - )
*

วาระการประชมุ

โปรดประเมนิการปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี� สําหรับขอ้ที�ตอบวา่ “ม”ี ให ้
แนบลงิกข์องหลกัฐานที�มกีารดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ประกอบดว้ย

7. กรณีมกีารรับการสนับสนุนจากบรษัิทยา ใหดํ้าเนนิการตามแนวทางปฏบิตัติามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยเกณฑจ์รยิธรรมการจัดซื�อจัดหาและการสง่เสรมิการขายยากระ
ทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2564 เพื�อสรา้งระบบบรหิารจัดการยาที�มคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได ้
และไมม่ผีลประโยชนท์บัซอ้น ในเรื�องใดเรื�องหนึ�งหรอืหลายเรื�องตอ่ไปนี�

7.1)

ก. รับการสนับสนุน “ตวัอยา่งยา” จากบรษัิทยา

(หากตอบวา่ไมไ่ดรั้บการสนับสนุน  ใหข้า้มไปตอบขอ้ 7.2)

*

มี

ไมม่ี

โปรดประเมนิการปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี� สําหรับขอ้ที�ตอบวา่ “ม”ี ให ้
แนบลงิกข์องหลกัฐานที�มกีารดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ประกอบดว้ย

7.2)

ก. รับการสนับสนุนในการจัดประชมุวชิาการจากบรษัิทยา

(หากตอบวา่ไมไ่ดรั้บการสนับสนุน  ใหข้า้มไปตอบขอ้ 7.3 )
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มี

ไมม่ี

โปรดประเมนิการปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี� สําหรับขอ้ที�ตอบวา่ “ม”ี ให ้
แนบลงิกข์องหลกัฐานที�มกีารดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ประกอบดว้ย

7.3)

ก. รับการสนับสนุนเงนิทนุวจัิยจากบรษัิทยา

(หากตอบวา่ไมไ่ดรั้บการสนับสนุน  ใหข้า้มไปตอบขอ้ 7.4)
*

มี

ไมม่ี

โปรดประเมนิการปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี� สําหรับขอ้ที�ตอบวา่ “ม”ี ให ้
แนบลงิกข์องหลกัฐานที�มกีารดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ประกอบดว้ย

7.4)

ก. รับการสนับสนุนจากบรษัิทยาเขา้รว่มประชมุ สมัมนา อบรม ดงูาน หรอืบรรยายทาง
วชิาการ ทั �งในและตา่งประเทศ

(หากตอบวา่ไมไ่ดรั้บการสนับสนุน  ใหข้า้มไปตอบขอ้เสนอแนะ)
*

มี

ไมม่ี

ขอ้เสนอแนะ

โปรดใหคํ้าแนะนําเพิ�มเตมิสําหรับแนวทางปฏบิตัใินการกํากบัดแูลการสง่เสรมิการขายยาและ
เวชภณัฑท์ี�มใิชย่าที�ควรนํามาใชใ้นโรงพยาบาลเพื�อเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในระบบยาของ
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โรงพยาบาล
*

จัดซื�อรว่มมากขึ�น เพื�อตอ่รองราคายา

ผูรั้บผดิชอบการใหข้อ้มลู

คํานําหนา้นาม *

นาย

นาง

นางสาว

อื�นๆ:  

ชื�อ *

เกษศรนิทร์

นามสกลุ *

ขนุทอง

ตําแหน่ง *

เภสชักรชาํนาญการ

หมายเลขโทรศพัท ์*

035391306

หมายเลขโทรศพัทเ์คลื�อนที� *
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