
 
ประกาศโรงพยาบาลท่าแซะ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ปี 2564 

 
 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดี นั้น 

เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัต ิโรงพยาบาลท่าแซะจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังนี้ 

๑. วัฒนธรรมองค์กร 
“ โรงพยาบาลท่าแซะ บริหารงานโดยถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพ่ือบรรลุผลเป็น

โรงพยาบาลคุณภาพ ” มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 
๑. หลักนิติธรรม 
๒. หลักคุณธรรม 
๓. หลักความโปร่งใส 
๔. หลักความมีส่วนร่วม 
๕. หลักความรับผิดชอบ 
๖. หลักความคุ้มค่า 

๒. การรับประโยชน์จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
     ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่ายจัดซื้อ จัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดซื้อจัดหาและนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติต่อผู้แทน พนักงานขาย จากบริษัทยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังนี้ 

    ๒.๑ ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น กรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทางวิชาการ
หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

 

     ๒.๒ ไม่รับสิ่งของหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นสิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท ในโอกาสพิเศษ
หรือวาระตามประเพณี หรือสิ่งที่มีประโยชน์ทางวิชาการและส่งผลถึงการให้บริการผู้ป่วย โดยให้รับในนามโรงพยาบาล
หรือหน่วยงาน 
    ๒.3 ไม่รับบริการกันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ 

   ๒.๔ ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
   ๒.๕ พึงเปิดเผยว่า ตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นทาง

วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต่อสาธารณะ โดยการพูด เขียน หรือวิธีการอื่น 



   ๒.๖ ไม่รบัการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน
หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 

   ๒.๗ การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้รับในนามโรงพยาบาลเท่านั้น 

ทั้งการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ และต้องก่อประโยชน์
ให้โรงพยาบาล โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆทั้งสิ้น  และมีคณะกรรมการ
พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามหลักการต่อไปนี้ 

- คณะกรรมการมีส่วนร่วมจากแผนกต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของโรงพยาบาลเป็นหลักและไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ให้การสนับสนุน 

- คณะกรรมการก าหนดความถี่ที่เหมาะสมในการรับการสนับสนุน 
- การคัดเลือกต้องเหมาะสม เป็นธรรมและไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น 
- ให้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหารและค่าท่ีพักส าหรับตนเอง

เท่านั้น โดยจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน ประชุมหรือบรรยายทางวิชาการ 
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น  

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยงข้อง 
     ๒.๘ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ในบริเวณโรงพยาบาล  ไม่อนุญาตให้ระบุหรือกล่าวถึงชื่อ
ทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  แก่ผู้ป่วย ประชาชนและนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน  
ทัง้นี้เพ่ือป้องกันไม่ให้การโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้ 
    ๒.๙ การจัดประชุมวิชาการโดยให้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากรหรือข้อมูลวิชาการ จากบริษัท
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
ทุกครั้ง 
๓. การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัท 

      ๓.๑ โรงพยาบาลจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในนามโรงพยาบาล
อย่างเป็นทางการ  โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
     ๓.๒ โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยต้องจัดท าบัญชีรับ – จ่าย 
ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้  สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันที่ เอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับและจัดท าสรุป
รายงานเพื่อการตรวจสอบด้วย 
     ๓.๓ การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับผู้ป่วยนั้น ผู้สั่งใช้ ผู้จ่าย ผูส้่งมอบ พึงค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขายหรือประโยชน์ส่วนตน 
 

๔. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
     ๔.๑ โรงพยาบาลไม่อนุญาตใหผู้้แทน พนักงานขาย เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบ นิสิต
นักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานโนโรงพยาบาล เพื่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย 

    ๔.๒ โรงพยาบาลท่าแซะได้จัดสถานที่ ห้องประชุมชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และก าหนดเวลา 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ซึ่งอนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขาย เข้าพบบุคลากรเพ่ือน าเสนอข่าวสารและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ได ้ทั้งนี้ ต้องไม่เข้าพบเป็นการส่วนตัว 

    ๔.๓ โรงพยาบาลขอให้ผู้แทน พนักงานขาย พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงพยาบาลอย่าง
เคร่งครัด 
 

          ๕. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 



    ๕.๑ โรงพยาบาลมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม ในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การจัดซื้อ 
รวมทั้งการตรวจสอบ โดยไม่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการขาย ไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย
และผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิผล ปลอดภัยและ
คุ้มค่า  
    ๕.๒ การจัดซื้อจัดหาตลอดกระบวนการ ให้ด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ 
/ คณะท างาน ที่จะแต่งตั้งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยงข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมี
ก าหนดวาระครั้งละไม่เกิน ๔ ปี 

- คณะกรรมการ / อนุกรรมการ / คณะท างาน พึงประกาศผลการด าเนินงาน เป็นระยะ 
- คณะกรรมการ / อนุกรรมการ / คณะท างาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

        ๖. ระบบการเชิดชูเกียรติและการลงโทษ 
 ๖.๑ โรงพยาบาลก าหนดให้มีการเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ดังนี้ 
     - ให้รางวัล มอบของที่ระลึกเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร 
 ๖.๒ โรงพยาบาลก าหนดวิธีการ ส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ดังนี้ 
     - การลงโทษ ว่ากล่าวตักเตือนผู้ละเมิด 
     - ด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีกรณีกระท าผิดกฎหมาย 
     - ด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดและโทษทางปกครอง 
     - ระงับการสั่งซื้อกับบริษัทที่จ าหน่ายสินค้า 

        ๗. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท 
   ๗.๑ โรงพยาบาลก าหนดแนวทางตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ดังนี้ 
      - บริษัทแจ้งรายละเอียดให้ทางโรงพยาบาลท่าแซะทราบล่วงหน้าทุกครั้ง 
      - เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบยอดจ่ายและยอดเงินโอนเข้าบัญชีจากบริษัทที่จ าหน่าย 
   ๗.๒ ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้รายงานต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ ภายในวันที่ ๑๐ ของ
ทุกเดือน 
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 

 
                                                            (นายระติ ชูรักษ์) 

                                 เภสัชกรช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ 

 
                                                                      

 
 

 



 
                                                                 
 
 
 
 


