
 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา 

-------------------------------------------------- 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศการะทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ

จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ส าหรับพยาบาลและ
หน่วยงานของกระทรวงสาธารณะสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกาบอวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการการจัดซื้อจัดหา จนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือให้องค์กรสาธารณสุขเป็นแนวหน้า
กล้ายืนหลัดปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือความถูกต้อง ท างานเพ่ือประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อไปนั้น 

โรงพยาบาลพิชัย จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สอดคล้องความเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 

เจตนารมณ์    
โรงพยาบาลพิชัย มีความมุ่งมั่นให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังนี้ 

1.โรงพยาบาลพิชัยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

2.จัดระบบบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข 

     3.จัดให้มีระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการก ากับดูแลเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาล
พิชัยปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และจัดระบบให้บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยาและผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

      4.จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดุแล เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ และบุคลากรของ
โรงพยาบาลพิชัย สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ได้อย่างเหมาะสม 

 

แนวทางปฏิบัติ มาตรการ และกลไกการด าเนินการ 
1.แนวทางปฏิบัติ 
ผู้บริหาร ผู้สั่งใช้ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งใช้ การ

จ่ายการส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พึงปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

1.1 ต้องไมรับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังนี้ 
1.1.1 รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การ

บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
1.1.2 รับของขวัญ สิ่งของหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น 



 1.ของขวัญ สิ่งของ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด เฉพาะเนื่องใน
โอภาสพิเศษหรือวาระตามประเพณีเท่านั้น 

 
 2. สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทาง

การแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
1.1.3 รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 

   1.2 ต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ 
ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
   1.3 ต้องไม่รับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ บรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้การรับการสนับสนุนให้เป็นไปตามระบบการับสิ่งสนับสนุนและก ากับ
ดูแล ตามท่ีโรงพยาบาลพิชัยก าหนด 
   1.4 ต้องเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
นั้นในสถานะใดเมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูดการเขียนหรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 
   1.5 ต้องไม่รับการสนับสนุนการวิจัยโดยตรง ทั้งนี้ให้ผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและ
การก ากับดูแลที่โรงพยาบาลพิชัยก าหนด 
   1.6 การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพ่ือน ามาใช้ในโรงพยาบาล ต้องค านึงถึง
ประสิทธิผลความคุ้มค่า ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ของตน ผู้สั่งใช้หรือหน่วยงานที่ใช้จะต้องไม่รับตัวอย่างโดยตรง ทั้งนี้ให้ผ่านระบบรับตัวอย่าง
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล และผ่านการเบิกจ่ายจากคลังที่
เกี่ยวข้องมีการบันทึกการสั่งใช้ในระบบเวชระเบียน 
   1.7 ผู้สั่งใช้ต้องสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา และสั่งใช้ยาตามแนวทางการสั่งใช้ยาที่สม
เหตุผล 
   1.8 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนจะต้องไม่เชื่อมโยงถึงชื่อการค้า
หรือชื่อบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
   1.9 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลและประชาชน
ทั่วไปซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาต้องผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและก ากับดูแลของ
โรงพยาบาลพิชัย และต้องอเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข่าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 
   1.10 ต้องเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอลการตัดสนใจ
คัดเลือกรายการยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา บริษัทผู้จ าหน่วย การจัดซื้อ ต่อคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดคณะ
กรรมการบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มุ่งหวังเพ่ือการส่งเสริมการขายหรือกีด
กันยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
   1.11 ต้องไม่เผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย หรือสื่อชนิดอ่ืนใดที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณา
อวดอ้างหรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน 
 
 



       2. ระบบบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
   2.1 จัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสอดคล้องตามหลักธรร
มาภิบาลทั้งด้านการก าหนดโยบาล การวางแผน การเปิดเผยข้อมูล การรายงาน การติดตามก ากับ และประเมินผล
โดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดและคณะกรรมการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุส านักงาน  
   2.2 จัดให้มีระบบการคัดเลือกรายการเข้าบัญชี ระบบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ที่เปิดเผยและโปร่งใส เป็นธรรมไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัท
ใดบริษัทหนึ่งและป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดย
มุ่งเน้นเพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ยาที่มิใช่ยา มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า และมี
คุณภาพสูง 
   2.3 จัดให้มีระบบการสั่งใช้และการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างสมเหตุผล ค านึงถึง
ประสิทธิผล ความคุ่มคา่ และความปลอดภัย 
       3.ระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการก ากับดูแล 
   การรับเงินบริจาค สิ่งของ และการับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน และ
การวิจัย จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจะต้องไม่มีเงื่อนไขข้อผู้มัดเพ่ือส่งเสริมการขายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ใดๆทั้งสิ้น และมีระบบก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่โรงพยาบาลอย่างแท้จริง โดยมีระบบการรับสิ่งสนับสนุนและ
การก ากับดูแลดังนี้ 
   3.1 การรับบริจาคเงิน รับได้เฉพาะในนามของโรงพยาบาลเทานั้นโดยผ่านการพิจารณา
ของคุณอนุกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค โรงพยาบาลพิชัย 
   3.2 การรับบริจาคสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
บริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค โรงพยาบาลพิชัย และมีการลงทะเบียนรับจ่ายสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ผ่าน
คลังพัสดุที่รับผิดชอบแต่ละประเภท 
   3.3 การรับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งใน
และต่างประเทศ ให้ผ่านการพิจารณาของกลุ่มงาน / ฝ่าย คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลพิชัย และ
ได้รับรับอออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย โดยการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและค่าที่พักส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม 
หรืออการบรรยายทางวิชาการ กรณีการได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศจะต้องขออนุมัติต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
   3.4 การรับการสนับสนุนการวิจัยจากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการวิจัยของโรงพยาบาลพิชัย และได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
   3.5 การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ยาที่มิใช่ยาเพ่ือน ามาใช้ในโรงพยาบาล ให้ผ่านระบบ
การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และให้ผ่านการอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย และรับตัวอย่าง
ผ่านคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เกี่ยวข้อง มีการเบิกจ่ายผ่านระบบควบคุมคลัง และบันทึกการสั่งใช้และการใช้ใน
ระบบเวชระเบียนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 



   3.6 การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน และการจัดประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ยาที่มิใช่ยาให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลพิชัยหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ยาที่มิใช่ยา ให้ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มภารกิจและได้รับอนุมัติ
จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัยก่อนจัดกิจกรรม 
   3.7 การควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการขายของบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังนี้ 
         1. ให้องค์กรวิชาชีพ กลุ่มงาน/ฝ่าย ก าหนดสถานที่ รูปแบบและเวลาส าหรับการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแกผู้บริหาร ผุ้ประกอบวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และไม่อนุญาตให้ผู้แทนยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่
ระหว่างปฏบิัตหิน้าที่บริการผุ้ป่วยเพื่อการโมษฯหรือส่งเสริมการขาย 
          2. มีการประกาศแจ้งแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมให้บริษัทยา ผู้แทนยาหรือ
พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาพึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
   4.ระบบตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล 
       4.1 ผู้บริหาร องค์กรวิชาชีพ และกลุ่มงาน/ฝ่าย จัดให้มีระบบการติดตาม ก ากับดูแล
ภายในองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานของตนเอง 
       4.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบการรับสิ่งสนับสนุนในแต่ละด้าน สรุปรายงานการรับ
การสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน การวิจัย การจัดกิจกรรม และการรับสิ่งของบริจาค การรับตัวอย่างยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
       4.3 คณะกรรมการควบคุมภายในหรือผู้ ตรวจสอบภายใน ต าเนินการติดตาม
ตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ มาตรการ กลไกการด าเนินการ และรายงานต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล
พิชัยอย่างน้อย ปีละ  1 ครั้ง 
 
                             ประกาศ ณ วันที่   ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
                                                                                 
                                                                             (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 


