
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลขุขันธ 
เรือ่ง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยา และเวชภัณฑทีใ่ชยา พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
 ...........................................................  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบตัิอยางมีธรรมภบิาล
สําหรับสวนราชการ หนวยงาน และหนวยงาน และหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผูสั่งใชยา ผู
ประกอบวิชาชพี และบคุลากรสาธารณสุขที่เก่ียวของกับกระบวนการจัดซ้ือจัดหาจนกระทั่งถึงการใชยาและ 
เวชภัณฑที่มิใชยา  เพ่ือเปนแนวทางใหบคุลากรและองคกรสาธารณสขุปฏบิตัหินาทีด่วยความซื่อสตัยเพ่ิมความ 
ถูกตองทาํเพ่ือประชาชน เปนแบบอยางทีด่ตีอไปนั้น ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลขุ
ขันธสามารถนําเกณฑจริยธรรมดังกลาว ไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง โรงพยาบาลขขุันธ จึงกําหนดแนวปฏิบตัิ
ตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อ จัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว
ดังน้ี  
๑. วัฒนาธรรมองคกรเก่ียวกับจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 
โรงพยาบาลขุขันธ จะดําเนินการตามประกาศฉบับน้ีดวยความเที่ยงตรงโปรงใสและยึดม่ันตามแนวทางปฏิบัต ิตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและ เวชภัณฑที่
มิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอยางเครงครัด  
๒. การรับประโยชนอันเปนทรัพยสิน เงิน สิง่ของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ  

๒.๑ เปาหมาย  
๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร

ผูรับการ สนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ  
๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จาย สิ่งของที่ไดรับการสนับสนุนฯ  
๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพแกประชาชน  

๒.๒ กําหนดใหมแีนวทางปฏิบตัิ ดังน้ี ผูบริหาร หัวหนากลุมงาน/ฝายทีเ่กีย่วของกับการจัดซือ้
จัดหาแพทยทันตแพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซ้ือจัดหายาและ
เวชภัณฑที่มิใชยา และนิสิต นักศึกษาทีศ่ึกษาด ูงาน หรือฝกปฏิบตัิงาน โรงพยาบาลขุขันธ กําหนดใหมี
แนวทางปฏิบัตติอผูแทนยา หรือพนกังานขายบริษัทยา หรือเวชภัณฑที่มิใชยาใหปฏบิัติ ดังนี ้ 

๑. ไมพึงรับเงินไมวากรณีใดๆ ยกเวน กรณีรับคาตอบแทนจากการเปนวิทยากรการบรรยาย 
ทาง วิชาการเปนผูไดรับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา  

๒. ไมพึงรับสิ่งของหรือนันทนาการไมวากรณีใดๆ ยกเวน สิ่งของที่มีมูลคาไมเกินสามพัน 
บาท เฉพาะเน่ืองในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณีเทาน้ัน สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดาน
วิชาการที่สงผลถึง  
การบริการทาง การแพทยและสาธารณสขุทีย่ังประโยชนแกผูปวย โดยใหรับในนามของสถานพยาบาลหรือ
หนวยงานรับบริการอันเปนกิจสวนตัวใดๆ  
 
 



 
๓. ไมพึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาใดๆ ตอ

สาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
๔. ไมพึงรับการสนับสนุนในการไปประชมุ สัมมนา อบรม ดงูาน หรือบรรยายทางวชิาการทั้งใน

และตางประเทศโดยตรง  
๕. พึงเปดเผยวาตนมีสวนเก่ียวของทางผลประโยชนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาน้ันใน

สถานะใดเมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยาในทางวิชาการ  

๖. การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการทั้งในและตางประเทศกําหนดแนวทาง ดงัน้ี  

๖.๑ กิจกรรมดังกลาวจะตองกอประโยชนใหโรงพยาบาลขุขนัธ หรือหนวยงานอื่นโดยไมมี
เงื่อนไขขอผกูมัดเพ่ือสงเสริมการขายและเวชภัณฑที่มิใชยาใดๆ ทัง้สิ้น  

๖.๒ การสนับสนุนใหเปนไปในนามโรงพยาบาลขุขันธ โดยคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลขุขันธ จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมใหไปเขารวมกิจกรรมตาง  ๆ ตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดไว  ซ่ึง
ประกอบดวยหลักเกณฑดังนี ้ 

๖.๒.๑ การคัด เลือก จะดํา เ นินการโดยคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลขุขันธ   
(ซ่ึงตองประกอบดวยการมีสวนรวมระหวางกลุมงาน และคํานึงถึงประโยชนที่โรงพยาบาลขุขันธ หรือ
หนวยงานจะ ไดรับทีเ่กีย่วของกับหนวยงานองคกรหรือบริษัท ที่ใหการสนับสนุน)  

๖.๒.๒ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขขุันธจะกําหนดความถี่ของผูไดรับการ
คดัเลือก ใหไดรับการสนับสนุนซึง่ตองใหมีความเหมาะสม  

๖.๒.๓ การพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับการสนับสนุนตองใหมีความเหมาะสมและเปน
ธรรม โดยไมมีผลตอการสัง่จายยาหรือเวชภัณฑน้ันมากขึ้น  

๖.๒.๔ ใหการรับสนับสนุนไดเฉพาะคาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร คาอาหารและ
คาทีพั่กสําหรับตนเองเทานั้นและจํากัดเฉพาะชวงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุมหรือการ
บรรยายทาง วิชาการ  

๖.๒.๕ ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในและตางประเทศ จะตองขออนุมัตติอผูบังคับบญัชาตามลําดับชั้น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการลา ของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืนที่เกีย่วของ  

๗. การจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพในบริเวณพ้ืนทีข่องหนวยงาน โรงพยาบาลขขุันธ ไม
อนุญาตใหมีการจัดกิจกรรมฯ ซ่ึงระบุหรือกลาวถึงชื่อทางการคาของยาและเวชภัณฑที่มิใชยาแกผูปวย 
ประชาชน และนิสิต นักศึกษา หรือ ปฏิบตัิงาน ทัง้น้ีเพือ่ปองกันไมใหมีโฆษณาแอบแฝงไปกับการใหความรู  

๘. การจัดประชุมวิชาการโดยไดรับการสนับสนุนงบดําเนินการ วิทยาการ หรือขอมูล
วิชาการ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาใหกับหนวยงานผูจัดประชุมทุกคร้ังโดยมีการเปดเผยการ
สนับสนุน ดังกลาวให ผูเขารวมประชุมรับทราบทุกคร้ัง  

 
 
 
 
 
 



 
๓. การรับตัวอยางและเวชภัณฑทีม่ิใชยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑทีม่ิใชยา  

๓.๑ เปาหมาย  
๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจายตัวอยางยาและเวชภัณฑที ่

มิใชยา  
๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จายตัวอยางยาและเวชภัณฑทีมิ่ใชยา  

๓.๒ กําหนดใหมแีนวทางปฏิบตั ิดังน้ี  
๓.๒.๑ โรงพยาบาลขุขันธ จะรับสิ่งสนับสนุน หรือตัวอยาง จากบริษัทหรือเวชภัณฑท ี

มิใชยาในนามโรงพยาบาลขุขันธหรือหนวยงานอยางเปนทางการโดยตองมีเอกสารหรือหนังสือมอบใหเปน หลักฐาน
อางอิงได 

๓.๒.๒ กําหนดใหหัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภคโรงพยาบาลขุขันธ
เปนผูดูแลรับผดิชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยางโดยผูรับผดิชอบ ตองจัดทําบัญชีรายการรับ - จายสิ่ง
สนับสนุนหรือตัวอยาง ซึง่ระบุรายละเอยีดของผูให สิง่สนับสนุนหรือตัวอยาง จํานวน วันที่และเอกสารอางอิง
ได ผูเบิกจาย ผูรับ และจัดทําสรุปรายงานเพ่ือการตรวจสอบ เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตน  

๓.๒.๓ การจายตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยามาใหกับผูปวย ผูสั่งใช ผูจายและสงมอบพงึ 
คํานึงถึงประโยชนและความปลอดของผูปวยเปนสําคัญ ไมมุงหวังเพ่ือเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑ
ที ่มิใชยาหรือประโยชนสวนตน  
๔. การดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมการขาย  

๔.๑ เปาหมาย การกําหนดสถานที ่รูปแบบและเวลาสําหรับการใหขอมูลเกีย่วกับยาและ
เวชภัณฑที่มิใช ยาแก ผูบริหาร หัวหนากลุมงาน/ฝายทีเ่ก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดหา แพทย ทันตแพทย เภสัช
กรรม ผูประกอบ วิชาชีพ บคุลากรที่เก่ียวของกบัการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑ และนิสติ นักศึกษาทีศ่ึกษา
หรือฝกปฏบิตัิงาน  

๔.๒ กําหนดใหมแีนวทางปฏิบตัิ ดังน้ี  
๔.๒.๑ โรงพยาบาลขุขันธ ไมอนุญาตใหผูแทน หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ 

ที่มิใชยา เขาพบบุคลากรซ่ึงอยูระหวางปฏิบัติหนาที่  หรือเขา พบนิสิต นักศึกษาหรือฝกปฏิบัติงาน ใน
โรงพยาบาลขุขันธ เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑที่มิใชยาหรือการ สงเสริมการขาย และเวชภัณฑที่มิใชยา  

๔.๒.๓ โรงพยาบาลขุขันธ ขอใหผูแทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใช 
ยาเคารพ และปฏิบตัติามขอกําหนดของโรงพยาบาลขขุันธ โดยอยางเครงครัด  
๕. ระบบการคัดเลือก  

๕.๑ เปาหมาย  
๕.๑.๑ มีการคดัเลือกยาเวชภัณฑทีม่ิใชยา รวมทั้งการคดัเลอืกบริษทัผูผลติและผู 

จําหนายใน รูปแบบการท างานรวมกันจากทุกหนวยงานทีเ่ก่ียวของและดําเนินการอยางเปนระบบ  
๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกีย่วกับการคดัเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ซ่ึงมุน 

เนนความ โปรงใสเปนธรรม เพ่ือใหไดยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่มีประโยชน ปลอดภยั คํานึงถึงประสิทธิผล 
ความคุมคาความ ปลอดภยั และมีคุณภาพสูง  

๕.๒ กําหนดใหมแีนวทางปฏิบตัิ ดังน้ี  
๕.๒.๑ โรงพยาบาลขุขันธ มุงเนนใหการจัดซื้อยาและเวชภณัฑที่มิใชยาการ 

คดัเลือก บริษัทผูผลติและผูจัดจําหนายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทัง้การ ตรวจสอบการจัดซือ้ยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยามี ความโปรงใส เปนธรรม ไมมุงหวังเพ่ือเปนการสงเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ
ที่มิใชยาของบริษทัใด บริษัทหน่ึง และปองกันการมีสวนไดสวนเสยี หรือมีผลประโยชนทับซอนกับบริษทัยาหรือ



เวชภัณฑที่มิใชยา โดย มุงเนนเพ่ือไดยาและเวชภัณฑทีมิ่ใชยา ประโยชน ปลอดภยัคํานึงถึงประสิทธิผล ความ
คุมคา ความปลอดภยัและมี คุณภาพสูง  

๕.๒.๒ การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ตลออดกระบวนการใหดําเนินการตาม 
นโยบายของ โรงพยาบาลขุขันธ ทัง้นี้ การดําเนินการตางๆ ใหอยูในรูปของ คณะกรรมการ ที่จะแตงตั้งขึ้น
ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานที่เกีย่วของและประกาศใหทราบโดยทั่วกัน โดยกําหนดใหกรรรมการมี
กําหนดวาระการ ท างานคร้ังละไมเกิน ๔ ป และไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน  

๕.๒.๓ คณะกรรรมการจะประกาศผลการดําเนินการตางๆ เปนระยะๆ  
๕.๒.๔ คณะกรรมการพึงแสดงการมีสวนไดเสยีกบับริษัททยาหรือบริษทัเวชภัณฑที่มิใชยา 

๖. ระบบการยกยองเชดิชูเกยีรตแิละการลงโทษ  
๖.๑ เปาหมาย มีระบบยกยองเชดิชูเกียรตผิูทีป่ฏบิตัติามเกณฑจริยธรรม และการกําหนด

บทลงโทษการไม ปฏิบตัติามเกณฑจริยธรรมที่เกีย่วของกับการสงเสริมการขาย  
๖.๒ กําหนดใหมีแนวทางปฏิบตัดิังนี ้ 

๖.๒.๑ โรงพยาบาลขุขนัธ กําหนดใหมีการยกยองเชดิชเูกียรต ิผูบริหาร แพทย ทันต 
แพทยเภสชักร ผูประกอบวิชาชีพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยา และนิสิต
นักศึกษาที่ ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม โดยจัดทําประกาศโรงพยาบาลขุขันธ โดยแจงใหเจาหนาที่ใน
โรงพยาบาลไดทราบ อยางทั่วถึงกัน  

๖.๒.๒ โรงพยาบาลขุขันธ กําหนดขั้นตอนใน การลงโทษผูบริหาร แพทย ทันต 
แพทย เภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชพีบคุลากรที่เกีย่วของกับการจัดซือ้จัดหายาและเวชภัณฑทีมิ่ใชยาและนิสิต 
นักศึกษาที่ไม ปฏบิัตติามเกณฑจริยธรรมที่เก่ียวของกบัการสงเสริมการขาย โดยมีมาตรการใหผูไมปฏบิตัติาม
ประกาศฉบับนี้ให พนจากเปนผูที่เกีย่วของในการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของโรงพยาบาลขขุันธ  
๗. ระบบตรวจสอบ  

๗.๑ เปาหมาย มีระบบในการตรวจสอบทั้งปจจุบัน และยอนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการ
ตรวจสอบ  

๗.๒ กําหนดใหมีแนวทางปฏิบตั ิดังนี ้ 
๗.๒.๑ โรงพยาบาลขุขันธ มอบหมายใหกลุมงานเภสชักรรมและคุมครองผูบริโภค 

ตรวจสอบ การรับการสนับสนุนจากบริษัท ผูแทนจําหนาย โดยรายงานผลการดําเนินการใหผูอํานวยการ
โรงพยาบาลขุขันธรับทราบในทุกเดือน  

๗.๒.๒ โรงพยาบาลขุขันธ กําหนดใหมีระบบรายงานผลการตรวจสอบใหมีกา 
รายงานทุกสิ้น ปงบประมาณราชการตอผูอํานวยการโรงพยาบาลขขุันธ ทั้งนี้ ตัง้แตบัดน้ีเปนตนไป  

 
                                    ประกาศ ณ วันที ่ ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔  
 
 
                                            (นายประวิทย  เสรีขจรจารุ)  
                                          ผูอํานวยการโรงพยาบาลขขุันธ 

 
 
 
 

 


