
 
     

                         
 

ประกาศโรงพยาบาลจะนะ 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซ้ือจัดหา 

และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

   ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือความถูกต้อง ทําเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปน้ัน 

  เพ่ือให้นําเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลจะนะ จึงกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาพ.ศ.2564        สําหรับการปฏิบัติของ
บุคลากรและหน่วยงาน ดังน้ี 

 1. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

  หน่วยงานหรือบุคลากรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลจะ
นะ จะดําเนินการตามเจตนารมณ์เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยากระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2564 ด้วยหลักธรรมาภิบาลอันมีองค์ประกอบ 6 ด้านคือ หลักนิติธรรม (Rule of Law) คุณธรรม (Ethics) 
ความโปร่งใส (Transparency) ความสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) ความคุ้มค่า (Value of money) และการมีส่วนร่วม 
(Participation) 

 2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ 

     2.1 เป้าหมาย 

   2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุน    
  2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ – จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุน 
  2.1.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ความรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กรหรือให้ความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน 

     2.2 แนวทางปฏิบัติ 
  2.2.1 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบ
วิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงาน
ขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติดังน้ี 
   (1) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังน้ี 
    (1.1) รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยาย
ทางวิชาการ   
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(1.2) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น 

            (1.2.1) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเน่ืองในโอกาสพิเศษหรือวาระตาม
ประเพณี เท่าน้ัน 
            (1.2.2) สิ่งที่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
    (1.3) ไม่รับบริการ  สิ่งของอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 
   (2) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ใด ๆ ต่อสาธารณชน
ในเชิงธุรกิจ 
   (3) ไม่รับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศโดยตรง 
   (4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเก่ียวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาน้ันในสถานะ
ใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทาง
วิชาการ 
   (5) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลจะนะ  ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรม  
ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงซื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 
ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้ 
 3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
  3.1 เป้าหมาย 
   3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ–การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
   3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ–จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
  3.2 แนวทางปฏิบัติ 
   3.2.1 กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
    (1) โรงพยาบาลจะนะจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใน
นามหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
    (2) กําหนดให้ หน่วยจัดซื้อเป็นตัวแทนผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดย
ผู้รับผิดชอบต้องจัดทําบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้สิ่งที่สนับสนุน หรือตัวอย่าง 
จํานวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทําสรุปรายงานเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น 
    (3) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ยา       ผู้จ่ายและส่ง 
มอบพึงคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสําคัญไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
หรือประโยชน์ส่วนตน 
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4. การดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
  4.1 เป้าหมาย 
   การกําหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสําหรับการให้ข้อมูลเก่ียวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แก่
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับ
การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 
  4.2 แนวทางปฏิบัติ 
   4.2.1 กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
    (1) โรงพยาบาลจะนะ ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบ
บุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลจะนะ 
เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
    (2) โรงพยาบาลจะนะ ได้จัดสถานที่หน่วยงานหรือบุคลากรที่มีหน้าที่และรับผิดชอบจัดซื้อ
จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลจะนะ และกําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือผู้เก่ียวข้อง เพ่ีอนําเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการ
เข้าพบเป็นการส่วนตัว 
    (3) โรงพยาบาลจะนะ ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาพึงเคารพ
และปฏิบัติตามข้อกําหนดของโรงพยาบาลจะนะอย่างเคร่งครัด 
 5. ระบบการคัดเลือก 
  5.1 เป้าหมาย 
   5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและ  ผู้จําหน่ายใน
รูปแบบการทํางานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องและดําเนินการอย่างเป็นระบบ 
   5.1.2 มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้นความโปร่ง เป็น
ธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คํานึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมี
คุณภาพสูง 
  5.2 แนวทางปฏิบัติ 
   5.2.1 กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
    (1) โรงพยาบาลจะนะ มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิต
และผู้จัดจําหน่ายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมท้ังการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่
มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหน่ึง และป้องกันการมีส่วนได้เสีย
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ 
ปลอดภัย คํานึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
    (2) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ดําเนินการตามนโยบาย   
ทั้งน้ีการดําเนินการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่จะแต่งต้ังขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการประชุมเพ่ือทบทวนและพิจารณาตามแนวทางที่กําหนด  
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6. ระบบการลงโทษ 
  6.1 เป้าหมาย 
   มีการกําหนดบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่กําหนด 
  6.2 แนวทางปฏิบัติ 
   กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   โรงพยาบาลจะนะ กําหนดขั้นตอนในการลงโทษ   บุคลากรที่เก่ียวข้อง กับการจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการขายโดยดําเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยทาง
ราชการกําหนด 
 7. ระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบ 
  7.1 เป้าหมาย 
   มีระบบการตรวจสอบ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 
  7.2 แนวทางปฏิบัติ 
   7.2.1 กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
    (1) โรงพยาบาลจะนะ กําหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ผู้แทน
จําหน่ายโดยให้ผู้รับผิดชอบในการจัดหาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภท เป็นผู้รวบรวมข้อมูล 
    (2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ มอบให้ผู้รับผิดชอบในการจัดหาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาแต่ละประเภท  เป็นผู้รวบรวมและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

    ประกาศ ณ วันที่     10    ธันวาคม  2564 
      

 
  

 
                     (นายสุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ) 

                     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจะนะ 
 
   

 
 
 
 

 


