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ผลการประเมินการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัตขิองหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ 

การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
รพ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

1. มีนโยบายหรือการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรม และปลุกจิตส านึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกณฑ์จริยธรรมใน
ประเด็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม (พร้อมแนบหลักฐาน ลิงก์ภาพถ่าย) 
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2. มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) ที่เป็นปัญหาของ
โรงพยาบาล อย่างน้อยปีละ 1 รายการ (พร้อมแนบหลักฐาน รายงาน DUE) 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 มีการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพที่
ต้องประเมินการใช้ยาส าหรับผู้ป่วยทั้งหมด 137 ราย ดังนี้ 

รายการยา 
ปริมาณการ

สั่งใช้ยา 
(ราย) 

การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
การประเมินเชิงปรมิาณ 

(Quantitative) 
การสั่งใช้ยา

ที่อยู่ใน
เกณฑ ์
(ราย) 

การสั่งใช้ยา
ที่อยู่นอก

เกณฑ ์(ราย) 

การสั่งใช้ยาที่อยู่
นอกเกณฑ์แต่
สมเหตุสมผล 

(ราย) 

ปริมาณยาที่ใช้ 
(Vial) 

มูลค่ายา 
(บาท) 

Cefoperazone+Sulbactam inj 
1g/vial 

7 7 0 0 547 49,777.00 

Imipenem inj 0.5 g/vial 5 5 0  130 97,500.00 
Ertapenem inj 1 g/vial 6 6 0 0 34 38,862.00 
Meropenem inj 1 g/vial 52 51 1 0 967 153,753.00 
Colistin Sodium inj 150 mg/vial  5 5 0 0 105 21,105.00 
Levofloxacin inj 750 mg/vial 23 23 0 0 131 57,902.00 
Piperacillin+Tazobactam inj 
4.5 g/vial 

36 35 1 0 880 83,160.00 

Vancomycin inj 0.5 mg/vial 3 3 0 0 52 4,654.00 
รวม 137 135 2 0 - 506,713.00 

ร้อยละ - 98.54 1.46 0.00 - - 
 
1. การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative) : อัตราการสั่งใช้ยาสมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 98.54 

1.1 การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 98.54 
1.2 การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 1.46 
1.3 การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 0.00 

2. การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative) : มูลค่ารวมของการใช้ยาต้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสม
จากการใช้ยา เท่ากับ  506,713.00 บาท 

3. การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์  
3.1 Case HN xxxxxx Diagnosis Pneumonia, SCr= 1.58 GFR 40  ผู้ป่วยได้รับการรักษา

ด้วย Meropenem 1 g q 8 hr 
3.2 Case HN xxxx Diagnosis Pneumonia, Scr = 1.9 GFR 29 ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย 
Tazocin 4.5 g q 6 hr 
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3. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีระบบเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใช้ยามีราคาแพงหรือที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ าผิดปกติ 
(พร้อมแนบหลักฐาน หนังสือเวียน หรือรายงานการประชุม) 
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4. มีแนวทางการส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ  (พร้อมแนบหลักฐาน ลิงก์ และรายงานสัดส่วน
จ านวนรายการยา ED ในบัญชียาโรงพยาบาล) 

หลักเกณฑ์การพิจารณายาเข้า – ออกจากบัญชียาโรงพยาบาลพิมายและสถานบริการเครือข่าย 
อ าเภอพิมาย 

1. การพิจารณายาเข้าใหม่  ให้พิจารณายาที่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่มียาอ่ืน
ทดแทนได้ มีหลักฐานแน่นอนในการใช้กับผู้ป่วย โดยพิจารณาจาก Reference หรือมีการใช้รับรอง (Approval) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) 

2.  ถ้าเป็นยาที่ครอบคลุมการใช้ (Spectrum) ใกล้เคียงกัน พิจารณาให้มีเพียง 1-2 ตัวยา หรือหากจะ
พิจารณาน ายาตัวใหม่เข้า ยาตัวนั้นต้องมีคุณสมบัติที่ยาตัวอ่ืนไม่มีหรือทดแทนได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

3.  หากมียาหลายรายการในกลุ่มเดียวกัน ให้พิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติก่อน ถ้าเป็นยานอกบัญชียา
หลักแห่งชาติ จะต้องมีคุณสมบัติข้อที่ 1. 

4.  กรณียาท่ีมีคุณสมบัติเทียบเคียงกัน ให้พิจารณายาที่มีราคาถูกกว่าเว้นแต่มีคุณสมบัติข้อที่ 1. 
5.  บัญชีรายการยาควรสอดคล้องกัน ดังนี้ 

-   บัญชีรายการยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
-   บัญชีรายการยาโรงพยาบาลชุมชน 
- บัญชีรายการยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 บัญชีรายการยาระดับล่าง ไม่ควรมียาที่ระดับบนไม่มี เช่น บัญชีรายการยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ไม่ควรมียาที่โรงพยาบาลชุมชนไม่มี และบัญชีรายการยาโรงพยาบาลชุมชน ไม่ควรมียาที่โรงพยาบาลศูนย์ 
(โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) ไม่มี เว้นแต่มีคุณสมบัติตามข้อที่ 1. 

6.  ยาที่พิจารณาออกจากบัญชีรายการยา ควรเป็นยาที่มีอัตราการใช้น้อยหรือมียาอื่นทดแทน 
7.  ยาที่พิจารณาให้ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลชุมชน จะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการวินิจฉัย ทั้งในแง่

ของความรู้-ความสามารถของทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือ 
8.  เมื่อมีการพิจารณายาเข้า 1 รายการ ควรพิจารณาตัดออก 1 รายการ 
9.  ยาที่ รพ.สต. เสนอเข้าหรือตัดออก จะต้องผ่านการพิจารณาในที่ประชุม คบสอ . หรือที่ประชุม

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC : ทีมยา) ระดับอ าเภอก่อนจึงเสนอเข้าในระดับจังหวัด 
10.  ยาที่โรงพยาบาลชุมชนเสนอเข้าหรือตัดออกนั้น จะต้องผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC : ทีมยา) ของโรงพยาบาลก่อน จึงส่งเข้าจังหวัดและให้ PTC ของ รพ. ทุกแห่งมี
การประชุมทบทวนบัญชีรายการยาของสถานบริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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แบบฟอร์มเสนอยาเข้า – ออกจากบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลและสถานบริการเครือข่าย 

จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ ………………….. 

เสนอยา  (  ) เข้าในบัญชีรายการยา         (  ) ตัดออกจากบัญชีรายการยา 

1. ชื่อสามัญทางยา...............................................................................รูปแบบ.......................... ...................... 
จัดอยู่   (  ) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี.................... (  ) นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

2. ชื่อทางการค้า............................................................................บริษัทผู้ผลิต....................... ........................ 
ราคาต่อหน่วย........................................................................... 

3. ส่วนประกอบของยา 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ..................................... 

4. ข้อบ่งใช้ – ขนาดในการออกฤทธิ์ – อาการไม่พึงประสงค์ 
............................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... ................. 

5. เหตุผลในการเสนอยาเข้าหรือตัดออก 
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 

6. เอกสารวิชาการอ้างอิง 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................... 

 
        ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอ 
        ต าแหน่ง............................................................ 
 
เภสัชกรตรวจสอบ 1. รายการยานี้อยู่ในบัญชีรายการยาโรงพยาบาลชุมชน  (  ) อยู่    (  ) ไม่อยู่ 
  2. รายการยานี้อยู่ในบัญชีรายการยา รพ.มหาราชฯ         (  ) อยู่    (  ) ไม่อยู่ 

          3. ยากลุ่มเดียวกันที่มีใช้ในโรงพยาบาล/สถานบริการเครือข่าย  
(ระบุ)…………………………………………………………………………………………………... 
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ข้อมูลโรงพยาบาลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. จ านวนเตียงผู้ป่วยใน         จ านวน  215  เตียง   
อัตราการครองเตียง         เฉลี่ย  160.40  คน/วันนอน (74.60%)  

2. จ านวนผู้ป่วยนอก        เฉลี่ย 14,110.42 คน/เดือน 
3. จ านวนครั้งการให้บริการผู้ป่วยนอก      เฉลี่ย 18,848.70 ครั้ง/เดือน 
4. จ านวนใบสั่งยา        เฉลี่ย  13,222.50 ใบ/เดือน 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/PCU ของ รพ./PCU เทศบาล     จ านวน  19+1  รวม  20  แหง่ 
6. จ านวนรายการยาแผนปัจจุบัน  จ านวน   717  รายการ     สัดส่วน ED : NED = 663 : 54 = 92.47 : 7.53 
7. จ านวนรายการยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร  จ านวน  34  รายการ    สัดส่วน ED : NED = 34 : 0  

จ านวนรายการเครื่องยาสมุนไพร        จ านวน  46  รายการ   
8. จ านวนรายการยาที่สนับสนุนหน่วยบริการในสังกัด      จ านวน  184  รายการ 
9. อัตราส ารองยา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565     เท่ากับ 1.05 เดือน 

 
สรุปข้อมูลแผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2566 

 
1. มูลค่าแผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2566    ทั้งหมด 56,907,849.53 บาท  คิดเป็น ED 53,219,009.90 บาท และ NED 3,688,839.63 บาท 
2. มูลค่าแผนการจัดซื้อรายการยาองค์การเภสัชกรรม    8,422,146.40 บาท 
3. มูลค่าแผนการจัดซื้อตามประกาศยาบัญชีนวตกรรม ณ มิถุนายน 2565     1,526,804.- บาท 
4. มูลค่าแผนการจัดซื้อยาสมุนไพร           844,722.04 บาท 
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5. มีคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) (พร้อมแนบหลักฐาน ค าสั่งกรรมการฯ และรายงานผลการ
ประชุมเรื่องการคัดเลือกรายการยา) 
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รายงานการประชุมเรื่องผลการคัดเลือกรายการยา ปีงบประมาณ 2566 
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6. มีระบบก ากับดูแลการรับและสั่งใช้ “ตัวอย่างยา” (พร้อมแนบหลักฐาน ลิงก์แนวทางปฏิบัติ) 

นโยบายด้านยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 

1. มีนโยบายให้แพทย์ / ทันตแพทย์ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่แทนแพทย์ พิจารณาใช้ยาใน
บัญชีรายการยาของโรงพยาบาลและปฏิบัติตามนโยบาย Good Health At Low Cost  

2. กรณีที่มีการพิจารณาสั่งใช้ยาอ่ืนที่อยู่นอกบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล ให้ผู้สั่งใช้ยา ปฏิบัติตาม
แนวทางในการขอรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ / หรือพิจารณาใช้ระบบ 
DUE แล้วแต่ชนิดของยา 

3. การจัดซื้อ - จัดหาเวชภัณฑ์ ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามระเบียบพัสดุและข้อตกลงร่วมระดับจังหวัด 
กรณีท่ีมีการจัดซื้อ - จัดหาโดยการต่อรองราคาร่วมระดับจังหวัด 

4. มีนโยบายในการประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา ในรายการยาที่อยู่ในบัญชี ง. ของบัญชียา
หลักแห่งชาติ / ยาที่มีราคาแพง / ยาที่เพ่ิงได้รับการพิจารณาน าเข้ามาไว้ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล / ยา
ที่มีแนวโน้มของการสั่งใช้สูงและอาจส่งผลกระทบก่อสภาวะการด าเนินโรคในชุมชน 

5. มีนโยบายในการควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาและ/หรือผู้แทนยา โดยไม่รับยา
ตัวอย่างของบริษัทยามาทดลองใช้กับผู้ป่วย 

6. ให้ความส าคัญกับรายการยาที่ต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษ เพ่ือให้มีการสั่งใช้ถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ก าหนดให้สั่งใช้โดยแพทย์หรือทันตแพทย์ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะเท่านั้น 

7. ให้ความส าคัญกับการใช้ และการควบคุมการกระจายยา การให้ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับการใช้ยา และ
การเฝ้าระวังปฏิกิริยาระหว่างยา โดย เฉพาะยาที่มีความเสี่ยงสูง  ต้องมีการบริหารจัดการเป็นระบบ มีการวาง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้ 

8. เพ่ือให้ผู้รับบริการด้านยา ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา ก าหนดให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามแนว
ทางการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา/การแพ้ยาซ้ า และแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความคลาดเคลื่อน
ทางยาอย่างเคร่งครัด 

9. เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อนุญาตให้มีการใช้ยาหรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ป่วยน ามาเอง 
หากยาหรือเครื่องมือแพทย์นั้น ไม่ส่งผลเชิงลบต่อแผนการรักษาและภาวการณ์ด าเนินโรคของผู้ป่วย 

10. ส าหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาเคมีบ าบัด ให้พิจารณาระบบการส่งต่อผู้ป่วย เป็นอันดับแรก เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ
บริการที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน และโรงพยาบาลสามารถดูแลผู้ให้บริการได้ตามมาตรฐาน 
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ตัวอย่างการรับตัวอย่างยา เพื่อน ามาทดสอบคุณภาพยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
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