
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   

                       
   ตามที่  กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 25๖๔ เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กร
สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือความถูกต้องท าเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น  
    เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลสบเมย จึงก าหนดแนวปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาดังกล่าวฯ ส าหรับ
การปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ 
  1.วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
    หน่วยงานหรือบุคลากรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
โรงพยาบาลสบเมย จะด าเนินการตามเจตนารมย์เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยากระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ด้วยหลักธรรมาภิบาลอันมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 
หลักนิติธรรม (Rule of Law) คุณธรรม (Ethics) ความโปร่งใส (Transparency) ความส านึกรับผิดชอบ 
(Accountabilty) ความคุ้มคา่ (Value of money) และการมีส่วนร่วม (Participation)  
  2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ 
      2.1 เป้าหมาย  
                          2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร
ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ  
                          2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ  
                          2.1.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

   2.2 แนวทางปฏิบัติ  
           2.2.1 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษา
ที่ศึกษา หรือฝึกปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาให้ ปฏิบัติดังนี้  
      (1) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้  
                              (1.1) ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การ
บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
                              (1.2) ไม่รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น   
                                      (1.2.1) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือ 
วาระตามประเพณี เท่านั้น  
                                       (1.2.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการ ทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน  
                              (1.3) ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 
 
 
 
 



   (2) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ต่อ
สาธารณชนในเชิงธุรกิจ  
   (3) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง วิชาการ 
ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง  
   (4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยานั้น
ในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับยา และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ  
   (5) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลสบเมย ไม่อนุญาต ให้มีการ
จัดกิจกรรม ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน นิสิต นักศึกษา
ที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้  
   
  3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
      3.1 เป้าหมาย  
                           3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  
                           3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
      3.2 แนวทางปฏิบัติ  
                         ๓.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                           (1) โรงพยาบาลจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใน
นามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
                           (2) ก าหนดให้ หัวหน้าเภสัชกรรมโรงพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบรับสิ่งสนับสนุนหรือ
ตัวอย่าง โดยที่ผู้รับผิดชอบ ต้องจัดท าบัญชี รายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของ
ผู้ให้ สิ่งที่สนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันที่ และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท าสรุปรายงานเพ่ือ
การตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น  
                            (3) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วยผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบ
พึงค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน  
  4. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย  
                    4.1 เป้าหมาย  
       การก าหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ป ระกอบ
วิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติงาน 
 

                    4.2 แนวทางปฏิบัติ  
                          4.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
                                  (1) โรงพยาบาลสบเมยไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา  
 
 
 



                                  (2) โรงพยาบาลสบเมย ได้จัดสถานที่เข้าพบภายในกลุ่มงานเภสัชกรรม และ
ก าหนดเวลาในช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น ที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบ
บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น
การเข้าพบเป็นการส่วนตัว  
                                  (3) โรงพยาบาลสบเมย ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขาย พึงเคารพและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด  
  5. ระบบการคัดเลือก  
           5.1 เป้าหมาย 

                           5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้  
จ าหน่ายในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
                           5.1.2 มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้น
ความโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความ
คุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
 

         5.2 แนวทางปฏิบัติ  
                             5.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
                                      (1) โรงพยาบาลสบเมย มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การ
คัดเลือก บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามี ความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์
ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ 
บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึง
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
          (2) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ด าเนินการ
ตามนโยบาย ทั้งนี้เพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานที่จะ
แต่งตั้งข้ึน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมเพ่ือทบทวนและพิจารณาตามแนวทางที่
ก าหนด  
    

  ๖. ระบบการลงโทษ  
                     ๖.1 เป้าหมาย  
         มีการก าหนดบทลงโทษไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่ก าหนด  
                     ๖.2 แนวทางปฏิบัติ  
                           ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
                           โรงพยาบาลสบเมย ก าหนดขั้นตอนในการลงโทษ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อ
จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายโดย
ด าเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยทางราชการก าหนด 
  ๗. ระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบ  
      ๗.1 เป้าหมาย  
    มีระบบการตรวจสอบ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ  
 
 
 
 
 



                    ๗.2 แนวทางปฏิบัติ  
                          ๗.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
                                (1) โรงพยาบาลสบเมย ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจาก
บริษัท ผู้แทนจ าหน่ายโดยให้ผู้รับผิดชอบในการจัดหาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ประเภท เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูล  
                          (2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ มอบให้ผู้รับผิดชอบในการจัดหาจัดซื้อ ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภท เป็นผู้รวบรวมและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
        
                             จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 
 
            ประกาศ  ณ  วันที่   8  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 


