
 
      
 
       
  

ประกาศโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ 
______________________________ 

 

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาล
ส าหรับส่วนราชการ หน่วยงานและหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบ
วิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขทีเ่กีย่วข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕  โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลูกและปลุกจิตส านึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์
จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม ดังนี้  

๑. ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
๑.๑ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ต้องก าชับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้เป็นตามเกณฑ์

จรยิธรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท าแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง และมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ากับเกณฑ์จริยธรรม
ฉบับนี้ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ 

๑.๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ต้องก าหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่ายมา
พิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้ 

   ๒.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกี่ยวกับเรื่องการรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และ
บริการใดๆ ของหน่วยงานในสังกัด 
                       ๒.๑ เป้าหมาย 
                             ๒.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร
ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
                             ๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ 
                             ๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
                       ๒.๒ แนวทางปฏิบัติ 
                              2.๒.๑ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม /ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา 
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาดูงานหรือฝึกปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย 
บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 
 
                             (๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้ 



                                  (๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร    
การบรรยายทาง วิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
                                   (๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น 
                                   (1.2.๑) สิ่งของที่มีมูลคา่ไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือวาระ
ตามประเพณีเท่านั้น 
                                   (1.2.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
                                   (1.๓) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 
                              (๒) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   
ใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
                              (๓) ไม่พ่ึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย       
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศโดยตรง 
                              (๔) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์         
ที่มิใช่ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใด            ที่
เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 
                              (๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย       ทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้ 
                                   (๕.๑) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน    
และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ทั้งสิ้น 
                                   (๕.๒) การสนับสนุนให้เป็นไปในนาม โรงพยาบาลสิรินธร โดยคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงาน พิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดไว้
ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้ 
                                   (๕.๒.๑) การคัดเลือกจะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน   ซึ่งต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ ที่ไม่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน 
                                   (๕.๒.2) คณะกรรมการบริหารหน่วยงานจะก าหนดความถี่ของผู้ได้รับ    การ
คัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม   
                                   (๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากข้ึน 
                                      (๕.๒.๔) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน  ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร และค่าที่พัก ส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม
หรือการบรรยายทางวิชาการ 
                                      (๕.๒.๕) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยาย
ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 
                              (6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณหน่วยงาน ไม่อนุญาตให้มีการจัด
กิจกรรมฯ ซ่ึงระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แก่ผู้ป่วย ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้ 
                              (7) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูล
วิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับหน่วยงานผู้จัดประชุมทุกครั้งโดยมีการเปิดเผยการสนับสนุน
ดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 
 
 
                    3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 



                        ๓.1 เป้าหมาย 
                              3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑท์ี่มใิช่ยา 
                              3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาเละเวชภัณฑ์ที่มใิช่ยา 
                        ๓.๒ แนวทางปฏิบัติ 
                              3.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                                       (1) กลุ่มงานเภสัชกรรม  จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
                                       (2) ก าหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม    เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่ง
สนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดท าบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุ
รายละเอียดของผู้ให้ สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้   ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท า
สรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
                                       (3) การจ่ายตัวอย่างยาแลเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่าย     
และส่งมอบพึงค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มใิช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 
                    ๔. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
                        ๔.๑ เป้าหมาย 
                              การก าหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาแก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร             ผู้
ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษา
หรือฝึกปฏิบัติงาน 
                        ๔.๒ แนวทางปฏิบัติ 
                              ๔.๒.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                                       (๑) กลุ่มงานเภสัชกรรม   ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มใิช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่หน่วยงาน เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
หรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
                                       (๒) กลุ่มงานเภสัชกรรม  ได้จัดสถานที่เข้าพบภายในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข และก าหนดเวลาในช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น    ที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือ พนักงานขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มใิช่ยา พ่ึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 
                    ๕. ระบบการคัดเลือก 
                        ๕.๑ เป้าหมาย 
                              ๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิต      
และผู้จ าหน่ายรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
                              5.1.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่ง
มุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล      
ความคุ้มคา่ ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
                       ๕.๒ แนวทางปฏิบัติ 
                             ๕.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                                      (๑) กลุ่มงานเภสัชกรรม  มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยา   และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การ
คัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้ง    การตรวจสอบการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริม   การขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการ  มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ปลอดภัย
ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 



                                      (๒) การจัดซื้อหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ด าเนินการ
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้การด าเนินการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ ที่จะแต่งตั้งขึ้น
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยก าหนดให้
กรรมการมีก าหนดวาระการท างานครั้งละไม่เกิน ๔ ปี และไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกนั 
                                      (๓) คณะกรรมการจะประกาศผลการด าเนินการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ 
                                      (๔) คณะกรรมการ พึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
                     ๖. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
                         ๖.๑ เป้าหมาย 
                               มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการก าหนดบทลงโทษ
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 
                         ๖.๒ แนวทางปฏิบัติ 
                               ๖.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
                                        (๑) กลุ่มงานเภสัชกรรม  ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร แพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา ที่
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยจัดท าประกาศของโรงพยาบาลสิรินธร  โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้
ทราบอย่างทั่วถึงกัน 
                                        (2) ก าหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้
ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายา    และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมีมาตรการให้ผู้ไม่
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้พ้นจากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน 
                    ๗. ระบบการตรวจสอบ 
                        ๗.๑ เป้าหมาย 
                              มีระบบในการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 
                        ๗.๒ แนวทางปฏิบัติ 
                              ๓.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                                      (๑) กลุ่มงานเภสัชกรรม  ก าหนดแบบประเมิน ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมและธรรมาภิบาลของหน่วยงานทุกรอบไตรมาส 
                                      (๒) จัดให้มีระบบรายงานผลการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าตามเกณฑ์
จริยธรรมและธรรมาภิบาลทุกหน่วยงานในสังกัด    ทุกสิ้นปีงบประมาณ และเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล
พิบูลมังสาหาร เพ่ือรับทราบ 
 

                     จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 
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                                                                  (นายทนง  ค าศรี)) 
                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
                                                                   
 


