
ประกาศ  โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

เรื่อง  แนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยา 

และเวชภัณฑท่ีมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ 

................................................................................................ 

  ตามที่  กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรม

การจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ

อยางมีธรรมาภิบาลสําหรับสวนราชการ หนวยงาน และหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู

สั่งใชยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เพื่อเปนแนวทางใหบุคลากรและองคกรสาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริตเพิ่มความถูกตอง ทําเพื่อประชาชน เปนแบบอยางท่ีดีตอไปนั้น 

  เพื่อใหนําเกณฑจริยธรรมฯดังกลาวไปสูการปฏิบัติ โรงพยาบาลภักดีชุมพลจึงกําหนดแนว

ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาดังกลาว

ฯสําหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหนวยงาน ดังนี ้

๑. วัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที ่

มิใชยาโรงพยาบาลภักดีชุมพล จะดําเนินการตามประกาศฉบับนี้ดวยความเที่ยงตรงโปรงใสและยึดมั่นตาม

แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการ

ขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเครงครัด 

๒. การรับประโยชนอันเปนทรัพยสิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาคและบริการใดๆ 

๒.๑  เปาหมาย 

๒.๑.๑  มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯการจัดสรร 

และการคัดสรรผูรับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและ

ตางประเทศ 

    ๒.๑.๒  มีเอกสารหลักเกณฑแสดงการรับ-จายสิงของที่ ไดรับการ

สนับสนุนฯ 

    ๒.๑.๓  มีแนวทางการจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพประชาชน 

   ๒.๒  แนวทางปฏิบัต ิ

    ๒.๒.๑  ผูบริหาร หัวหนากลุมงาน/ฝายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหา 

แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรทีเ่กี่ยวของกับการการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่

มิใชยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือหรือฝกปฏิบัติงาน  กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติตอผูแทนยา หรือ

พนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาใหปฏิบัติดังนี้ 

    (๑) ไมพึงรับประโยชน ดังนี้ 

       (๑.๑) รับเงินไมวากรณีใดๆยกเวนกรณีรับคาตอบแทนจากการเปน

วิทยากรการบรรยายทางวิชาการ เปนผูไดรับทุนวิจัยจากบริษัทยาหารือเวชภัณฑที่มิใชยา 

 



 

 

      (๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไมวากรณีใดๆ ยกเวน 

  (๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลคาไมเกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือวาระตาม

ประเพณี เทานั้น 

(๑.๒.๒) สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการทางการแพทย 

และสาธารณสุขที่ยังประโยชนแกผูปวย โดยใหรับในนามของโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

     (๑.๓) รับบริการอันเปนกิจสวนตัวใดๆ 

 (๒) ไมพึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาใดๆตอ

สาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

 (๓) ไมพึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งใน

และตางประเทศโดยตรง 

 (๔) พึงเปดเผยวาตนมีสวนเกี่ยวของทางผลประโยชนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยานั้นใน

สถานะใด เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวของกับยาและ

เวชภัณฑที่มิใชยาในทางวิชาการ 

 (๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งใน

และตางประเทศ กําหนดแนวทางดังนี ้

    (๕.๑) กิจกรรมดังกลาวจะตองกอประโยชนใหสถานพยาบาลหรือหนวยงานและไมมีเงื่อนไขขอ

ผูกมัดเพ่ือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาใดๆทั้งสิ้น 

    (๕.๒) การสนับสนุนใหเปนไปในนามโรงพยาบาลภักดีชุมพล โดยคณะกรรมการบริหาร จะ

พิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมใหไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดไว ซึ่งประกอบดวยหลักการดังนี้ 

  (๕.๒.๑) การคัดเลือก จะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภักดีชุมพล ซึ่ง

ตองประกอบดวยการมีสวนรวมระหวางแผนก และคํานึงถึงประโยชนที่โรงพยาบาลหรือหนวยงานจะไดรับ 

ที่ไมเก่ียวของกับหนวยงาน องคกร หรือบริษัท ที่ใหการสนับสนุน 

  (๕.๒.๒) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภักดีชุมพลจะกําหนดความถี่ของผูไดรับการ

คัดเลือกใหไดรับการสนับสนุน ซึ่งตองใหมีความเหมาะสม 

  (๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับการสนับสนุน ตองใหมีความเหมาะสม และ

เปนธรรม โดยไมมีผลตอการสั่งใชยาหรือเวชภัณฑนั้นมากข้ึน 

  (๕.๒.๔) ใหรับการสนับสนุนไดเฉพาะคาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร คาอาหาร 

และคาที่พัก สําหรับตนเองเทานั้นและจํากัดเฉพาะชวงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการ

บรรยายทางวิชาการ  

  (๕.๒.๕) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ 

ทั้งในและตางประเทศ จะตองขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  และระเบียบอื่นที่เก่ียวของ 

 (๖) การจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพในบริเวณ โรงพยาบาลภักดีชุมพลไมอนุญาตใหมีการจัด

กิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกลาวถึงชื่อทางการคาของยาและเวชภัณฑที่มิใชยาแกผูปวยประชาชน และนิสิต 

นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหมีโฆษณาแอบแฝงไปกับการใหความรู 

  



 

 

(๗) การจัดประชุมวิชาการโดยไดรับการสนับสนุนงบดําเนินการ วิทยากร หรือขอมูลวิชาการ จาก

บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา ให หนวยงานผูจัดการประชุม เปดเผยการสนับสนุนดังกลาวใหผูเขารวม

ประชุมรับทราบทุกครั้ง 

๓. การรับตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา 

   ๓.๑  เปาหมาย 

๓.๑.๑  มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจายตัวอยางยาและ 

เวชภัณฑทีม่ิใชยา  

   ๓.๑.๒  มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จายตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

     ๓.๒ แนวทางปฏิบัติ 

   ๓.๒.๑  กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

    (๑) โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง จากบริษัท

ยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา ในนามโรงพยาบาลภักดีชุมพลหรือหนวยงานอยางเปนทางการ โดยตองมีเอกสาร

หรือหนังสือมอบใหเปนหลักฐานอางอิงได 

    (๒) กําหนดให หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 

โรงพยาบาลภักดีชุมพล เปนผูดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง โดยผูที่รับผิดชอบ ตองจัดทํา

บัญชีรายการรับ-จายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง ซึ่งระบุรายละเอียดของผูให สิ่งที่สนับสนุนหรือตัวอยาง 

จํานวน วันที่และเอกสารอางอิงได ผูเบิกจาย ผูรับ และจัดทําสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเปนขอมูล

เบื้องตน 

    (๓) การจายตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยามาใหกับผูปวย ผูสั่งใช ผู

จายและสงมอบพึงคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริม

การขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาหรือประโยชนสวนตน 

  ๔.  การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย  

     ๔.๑  เปาหมาย 

     การกําหนดสถานที ่รูปแบบและเวลาสําหรับการใหขอมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑที่มิใช

ยาแกผูบริหาร หัวหนากลุมงาน/ฝายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหา แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูประกอบ

วิชาชีพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝก

ปฏิบัติงาน 

    ๔.๒  แนวทางปฏิบัติ 

          ๔.๒.๑  กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

    (๑) โรงพยาบาลภักดีชุมพล  ไมอนุญาตใหผูแทนหรือพนักงานขายยา

และเวชภัณฑที่มิใชยาเขาพบบุคลากรซึ่งอยูระหวางปฏิบัติหนาที่ใหบริการผูปวย หรือเขาพบนิสิต นักศึกษา

ที่ศึกษาหรือฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล  เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑที่มิใชยาหรือการ

สงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

    (๒) โรงพยาบาลภักดีชุมพล ไดจัดสถานที่ และกําหนดเวลาที่อนุญาตให

ผูแทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาเขาพบบุคลากรหรือผูเกี่ยวของในวันทําการ และ 

 



 

 

กําหนดเวลาในชวงเวลาปฏิบัติงานเทานั้น เพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ

ได ทั้งนี้  ตองไมเปนการเขาพบเปนการสวนตัว 

   (๓) โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอใหผูแทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่

มิใชยา พึงเคารพและปฏิบัติตามขอกําหนดของโรงพยาบาลอยางเครงครัด 

 ๕. ระบบการคัดเลือก 

     ๕.๑  เปาหมาย 

  ๕.๑.๑  มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผูผลิตและผู

จําหนายในรูปแบบการทํางานรวมกันจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของและดําเนินการอยางเปนระบบ 

  ๕.๑.๒  มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา ซึ่งมุงเนน

ความโปรงใส เปนธรรม เพื่อใหไดยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่มีประโยชน ปลอดภัย คํานึงถึงประสิทธิผล 

ความคุมคา ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

    ๕.๒  แนวทางปฏิบัติ 

  ๕.๒.๑  กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑) โรงพยาบาลภักดีชุมพล มุงเนนใหมีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา การ

คัดเลือกบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและ

เวชภัณฑที่มิใชยามีความโปรงใส เปนธรรม ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขาย หรือกีดกันยาและ

เวชภัณฑยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และปองกันการมีสวนไดเสียหรือมีประโยชนทับ

ซอนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา  โดยมุงเนนเพื่อใหไดยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่มีประโยชน 

ปลอดภัย คํานึงถึงประสิทธิผล ความคุมคา ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

   (๒) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยา ตลอดกระบวนการใหดําเนินการ

ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภักดีชุมพล ทั้งนี้การดําเนินการตางๆใหอยูในรูปของ

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่จะแตงตั้งขึ้นประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

และประกาศใหทราบโดยทั่วกัน โดยกําหนดใหกรรมการ/อนุกรรมการ/ผูทํางานมีกําหนดวาระการทํางาน

ครั้งละไมเกิน ๒ ป และไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน 

   (๓) คณะกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทํางานจะประกาศผลการดําเนินการ

ตางๆเปนระยะๆ 

   (๔) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พึงแสดงการมีสวนไดสวนเสีย

กับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยา 

 ๖. ระบบการยกยองเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 

  ๖.๑ เปาหมาย 

       มีระบบการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม และการกําหนด

บทลงโทษการไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการขาย 

 

 

 

 



 

 

    ๖.๒  แนวทางปฏิบัติ 

   ๖.๒.๑  กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

    (๑)  โรงพยาบาลภักดีชุมพล กําหนดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติ ผูบริหาร แพทย 

ทันตแพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยาและ

นิสิต นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม โดยมีการประกาศเชิดชูเกียรติและจัดทําเกียรติบัตรเพื่อเปน

แบบอยางท่ีดี ไดทราบอยางทั่วถึงกัน 

   (๒) โรงพยาบาลภักดีชุมพล กําหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผูบริหาร แพทย ทันต

แพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑที่มิใชยา และนิสิต 

นักศึกษา ไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการขาย ตามระเบียบวินัยของขาราชการ

และระเบียบทางราชการ เพื่อมิใหเปนแบบอยาง 

 ๗. ระบบการตรวจสอบ 

    ๗.๑  เปาหมาย 

  มีระบบการตรวจสอบ ทั้งปจจุบัน และยอนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 

    ๗.๒  แนวทางปฏิบัติ 

  ๗.๒.๑  กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑)  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  กําหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุน

จากบริษัท ผูแทนจําหนาย โดยมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภักดีชุมพลในทุกเดือน 

   (๒)  ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ใหมีการรายงานตอผูอํานวยการโรงพยาบาล 

ภักดีชุมพล  ทุกสิ้นปงบประมาณ 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

      

 

 

(นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน)   

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


