
ประกาศโรงพยาบาลพนมสารคาม 

เร่ือง แนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขาย ยาเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

และวัสดุสํานักงาน 

    ……………………………………………………………... 

ตามที ่กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา

และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเปนแนวทางใหบุคลากรและองคกรสาธารณสุข

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพ่ือความถูกตอง ทําเพ่ือประชาชน เปนแบบอยางที่ดีตอไปนั้น 

เพื่อใหนําเกณฑจริยธรรมฯ ดังกลาวไปสูการปฏิบัติ โรงพยาบาลพนมสารคาม จึงกําหนดแนวปฏิบัติ

ตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาดังกลาวฯ สําหรับการ

ปฏิบัติของบุคลากรและหนวยงาน ดังน้ี 

 

๑. วัฒนธรรมองคกรเก่ียวกับการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา  

โรงพยาบาลพนมสารคาม จะดําเนินการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่

มิใชยา รวมถึงวัสดุสํานักงาน ดวยความซื่อสัตย ถูกตอง และตรวจสอบได ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภณัฑ

ที่มิใชยาชองสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือใหได ยา  เวชภัณฑที่มิใชยา

และวัสดุสํานักงานที่มีคุณภาพ 

 

 ๒. การรับประโยชนอันเปนทรัพยสิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ 

  ๒.๑ เปาหมาย 

  ๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรรผูรับ

การสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ 

  ๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จายสิ่งของที่ไดรับการสนับสนุนฯ 

๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพแกประชาชน 

     ๒.๒ แนวทางปฏิบัติ 

๒.๒.๑ ผูบริหาร หัวหนากลุมงาน/ฝายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหา แพทย ทันตแพทย เภสัช

กร ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษา

หรือฝกปฏิบัติงาน กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติตอผูแทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาให

ปฏิบัติดังน้ี 

(๑) ไมพึงรับประโยชน ดังน้ี 

(๑.๑) รับเงินไมวากรณีใด ๆ ยกเวนกรณีรับคาตอบแทนจากการเปนวิทยากร การ

บรรยายทางวิชาการ เปนผูไดรับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา 



(๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไมวากรณีใด ๆ ยกเวน  

(๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลคาไมเกินสามพันบาท เฉพาะเน่ืองในโอกาสพิเศษหรือ

วาระตามประเพณี เทานั้น 

(๑.๒.๒) สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการ

ทางการแพทยและสาธารณสุขที่ยังประโยชนแกผูปวย โดยใหรับในนามของสถานพยาบาลหรือหนวยงาน  

(๑.๓) รับบริการอันเปนกิจสวนตัวใด ๆ  

(๒) ไมพึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาใด ๆ  

ตอสาธารณชนในเชิงธุรกิจ  

(๓) ไมพึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง

วิชาการ ทั้งในและตางประเทศโดยตรง 

(๔) พึงเปดเผยวาตนมีสวนเก่ียวของทางผลประโยชนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใช

ยาน้ันในสถานะใด เม่ือแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เก่ียวของกับยา

และเวชภัณฑที่มิใชยาในทางวิชาการ 

(๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง

วิชาการ ทั้งในและตางประเทศ กําหนดแนวทางดังน้ี 

(๕.๑) กิจกรรมดังกลาวจะตองกอประโยชนใหสถานพยาบาลหรือหนวยงาน  และ

ไมมีเง่ือนไขขอผูกมัดเพ่ือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาใด ๆ ทั้งสิ้น  

(๕.๒) การสนับสนุนใหเปนไปในนามโรงพยาบาลพนมสารคามโดยคณะกรรมการ 

สวัสดิการโรงพยาบาล จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมใหไป ตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดไว ซึ่งประกอบดวย

หลักการดังน้ี 

(๕.๒.๑) การคัดเลือก จะดํา เนินการโดยคณะกรรมการสวัสดิกา ร

โรงพยาบาล (ซึ่งตองประกอบดวยการมีสวนรวมระหวางแผนก และคํานึงถึงประโยชนที่โรงพยาบาลหรือหนวยงาน

จะไดรับ ที่ไมเก่ียวของกับหนวยงาน องคกร หรือบริษัท ที่ใหการสนับสนุน) โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

(๕.๒.๒) คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล จะกําหนดความถี่ของผูไดรับ

การคัดเลือกใหไดรับการสนับสนุน ซึ่งตองใหมีความเหมาะสม  

(๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับการสนับสนุน ตองใหมีความ

เหมาะสม และเปนธรรม โดยไมมีผลตอการสั่งใชยาหรือเวชภัณฑนั้นมากขึ้น 

(๕.๒.๔) ใหรับการสนับสนุนไดเฉพาะคาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร 

คาอาหาร และคาที่พัก สําหรับตนเองเทาน้ันและจํากัดเฉพาะชวงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือ

การบรรยายทางวิชาการ  



(๕.๒.๕) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย

ทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ จะตองขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เก่ียวของ 

(๖) การจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพในบริเวณ โรงพยาบาลพนมสารคาม ไม

อนุญาตใหมีการจัดกิจกรรม ซึ่งระบุหรือกลาวถึงชื่อทางการคาของยาและเวชภัณฑที่มิใชยาแกผูปวย ประชาชน 

และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝกปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือปองกันไมใหมโีฆษณาแอบแฝงไปกับการใหความรู 

(๗) การจัดประชุมวิชาการโดยไดรับการสนับสนุนงบดําเนินการ วิทยากร หรือขอมูล

วิชาการ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาในโรงพยาบาลพนมสารคาม ใหหนวยงานผูจัดการประชุมเปดเผยการ

สนับสนุนดังกลาวใหผูเขารวมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

 

 ๓. การรับตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา  

  ๓.๑ เปาหมาย 

  ๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจายตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

  ๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จายตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

  ๓.๒ แนวทางปฏิบัติ 

๓.๒.๑ กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง จากบริษัทยาหรือ

เวชภัณฑที่มิใชยา ในนามโรงพยาบาลอยางเปนทางการ โดยตองมีเอกสารหรือหนังสือมอบใหเปนหลักฐานอางอิง

ได 

(๒) กําหนดให กลุมจัดการทั่วไป โรงพยาบาลพนมสารคาม เปนผูดูแลรับผิดชอบตอง

จัดทําบัญชีรายการรับ-จายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง ซึ่งระบุรายละเอียดของผูให สิ่งที่สนับสนุนหรือตัวอยาง 

จํานวน วันที่และเอกสารอางอิงได ผูเบิกจาย ผูรับ และจัดทําสรุปรายงานเพ่ือการตรวจสอบ เพ่ือเปนขอมูล

เบื้องตน 

(๓) การจายตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยามาใหกับผูปวย ผูสั่งใช ผูจายและสงมอบพึง

คํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่

มิใชยาหรือประโยชนสวนตน 

 

 ๔. การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย  

  ๔.๑ เปาหมาย 

  การกําหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสําหรับการใหขอมูลเก่ียวกับยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

แกผูบริหาร หัวหนากลุมงาน/ฝายที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหา แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ 

บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝกปฏิบัติงาน 



  ๔.๒ แนวทางปฏิบัติ 

๔.๒.๑ กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม ไมอนุญาตใหผูแทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่

มิใชยาเขาพบบุคลากรซึ่งอยูระหวางปฏิบัติหนาที่ใหบริการผูปวย หรือเขาพบนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝก

ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลพนมสารคาม เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑที่มิใชยาหรือการสงเสริมการขายยา

เวชภัณฑที่มิใชยา และวัสดุสํานักงาน 

(๒) โรงพยาบาลพนมสารคาม ไดจัดสถานที่ ตามหนวยงานตางๆที่มีหนาที่สั่งซื้อยา 

เวชภัณฑที่มิใชยา และวัสดุสํานักงาน โดยกําหนดเวลาที่อนุญาตใหผูแทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา

และวัสดุสํานักงาน เขาพบบุคลากรหรือผูเก่ียวของ ในวันพุธ และพฤหัสบดีที่ ๒ และ ๔ ของเดือน ระหวางเวลา  

๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.  เพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑได  ทั้งน้ี ตองไมเปนการ

เขาพบเปนการสวนตัว 

(๓) โรงพยาบาลพนมสารคาม ขอใหผูแทนยาหรือพนักงานขายยา เวชภัณฑที่มิใชยา  

และวัสดุสํานักงาน พึงเคารพและปฏิบัติตามขอกําหนดของโรงพยาบาลอยางเครงครัด 

  

 ๕. ระบบการคัดเลือก  

  ๕.๑ เปาหมาย 

  ๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผูผลิตและผูจําหนาย

ในรูปแบบการทํางานรวมกันจากทุกหนวยงานที่เก่ียวของและดําเนินการอยางเปนระบบ 

๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเก่ียวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา ซึ่งมุงเนนความ

โปรงใส เปนธรรม เพ่ือใหไดยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่มีประโยชน ปลอดภัย คํานึงถึงประสิทธิผล ความคุมคา 

ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

  ๕.๒ แนวทางปฏิบัติ 

๕.๒.๑ กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม  มุงเนนใหการจัดซื้อยา เวชภัณฑที่มิใชยา และวัสดุ

สํานักงาน การคัดเลือกบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยา

และเวชภัณฑที่มิใชยามีความโปรงใส เปนธรรม ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ

ยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาของบริษัทใดบริษัทหน่ึง และปองกันการมีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนทับซอนกับ

บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา โดยมุงเนนเพื่อใหไดยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่มีประโยชน ปลอดภัย คํานึงถึง

ประสิทธิผล ความคุมคา ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

(๒) การจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑที่มิใชยาและวัสดุสํานักงาน ตลอดกระบวนการให

ดําเนินการตามนโยบายของ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ทั้งน้ีการดําเนินการตาง ๆ ใหอยูในรูปของ

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่จะแตงตั้งขึ้นประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและ



ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน โดยกําหนดใหกรรมการ/อนุกรรมการ/ผูทํางานมีกําหนดวาระการทํางานครั้งละไมเกิน 

๒  ป และไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน  

(๓) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานจะประกาศผลการดําเนินการตาง ๆ 

เปนระยะ ๆ 

(๔) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พึงแสดงการมีสวนไดสวนเสียกับ

บริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยา  

 

 ๖. ระบบการยกยองเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ  

  ๖.๑ เปาหมาย 

    มีระบบการยกยองเชิดชูเกียรติผูทีป่ฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม และการกําหนดบทลงโทษการ

ไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการขาย 

  ๖.๒ แนวทางปฏิบัติ 

๖.๒.๑ กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม  กําหนดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติ  ผูบริหาร แพทย 

ทันตแพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยา และนิสิต 

นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม โดยมีการประกาศเชิดชูเกรียติและจัดทําเกรียติบัตรเพ่ือเปนแบบอยางที่ดี  

(๒) โรงพยาบาลพนมสารคาม  กําหนดขั้นตอนในการลงโทษ   ผูบริหาร แพทย ทันต

แพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยา และนิสิต 

นักศึกษา ไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมที่เก่ียวของกับการสงเสริมการขาย ตามระเบียบวินัยของขาราชการและ

ระเบียบทางราชการ เพ่ือมิใหเปนแบบอยาง 

 

 ๗. ระบบการตรวจสอบ  

  ๗.๑ เปาหมาย 

    มีระบบการตรวจสอบ ทั้งปจจุบัน และยอนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 

  ๗.๒ แนวทางปฏิบัติ 

๗.๒.๑ กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม  กําหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจาก

บริษัท ผูแทนจําหนาย โดยแตงต้ังคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลพนมสารคาม และจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ

โรงพยาบาลพนมสารคาม ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ดูแล และมีการจัดทําบัญชีรับจาย สามารถตรวจสอบ

ได  

 



(๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบใหมีการรายงาน ตอ คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลทุกสิ้นปงบประมาณ 

 

       ประกาศ ณ. วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

 

 

        (นางอุไร  ศิลปกิจโกศล) 

         ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 


