
 
 

ประกาศโรงพยาบาลเวียงแก่น 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซ้ือจัดหาและการสง่เสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองคก์รสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือความถูกต้อง ทำเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปน้ัน 

เพ่ือให้นำเกณฑ์จริยธรรมฯดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลเวียงแก่นจึงกำหนดแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาดังกล่าวฯ สำหรับการ
ปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงานดังน้ี 
 

1.วัฒนธรรมองค์กรเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
   โรงพยาบาลเวียงแก่นจะดำเนินการในเรื่องการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุ

การแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเอกซเรย์ วัสดุที่ใช้ทางการแพทย์หมายรวมถึง
อุปการณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย และวัสดุสำนักงาน) ให้ถกูต้องตามระเบียบพัสดุ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานและบริหารทรัพย์สนิ
ของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 2. การรับประโยชน์อันเปน็ทรัพย์สนิ เงนิสิง่ของของขวัญของบริจาคและบริการใดๆ 
  2.1 เป้าหมาย 
  2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯการจัดสรรและการคัดสรรผู้รับ
การสนับสนุนไปประชุม สมัมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
  2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ 

2.1.3 มแีนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
  2.2 แนวทางปฏิบัติ 

2.2.1 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช
กร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและนิสิต นักศึกษาที่ศึกษา
หรือฝึกปฏิบัติงาน กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขายบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้
ปฏิบัติดังน้ี 

(1) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังน้ี 
(1.1)รับเงินไมว่่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การ

บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
(1.2)รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น  

 

 



(2.1.1) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเน่ืองในโอกาสพิเศษหรือ
วาระตามประเพณี เท่าน้ัน 

(2.1.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสขุที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

(1.3)รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 
(2) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการสง่เสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ

ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
(3) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สมัมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง

วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง 
(4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเก่ียวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่

ยาน้ันในสถานะใดเมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูดการเขียนหรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 

(5)การรับการสนับสนุนในการไปประชุมสัมมนาอบรมดูงานหรือบรรยายทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศกำหนดแนวทางดังน้ี 

(5.1) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงานและไม่
มีเง่ือนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆทั้งสิ้น 

(5.2)การสนับสนุนให้เป็นไปในนามโรงพยาบาลเวียงแก่น โดยคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลจะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ซึ่งประกอบด้วย
หลักการดังน้ี 

(5.2.1) การคัดเลือกจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
(ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างแผนก และคำนึงถึงประโยชน์ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานจะได้รับ ที่ไม่
เก่ียวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน) 

(5.2.2) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจะกำหนดความถ่ีของผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รบัการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มคีวามเหมาะสม  

(5.2.3) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รบัการสนับสนุน ต้องให้มีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์น้ันมากขึ้น 

(5.2.4)ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทางค่าลงทะเบียนค่าวิทยากร
ค่าอาหารและค่าที่พักสำหรบัตนเองเท่าน้ันและจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงานการประชุมหรือการ
บรรยายทางวิชาการ 

(5.2.5)ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกให้ไประชุมสัมมนาอบรมดูงานหรือบรรยายทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศจะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลเวียงแก่นไม่อนุญาตให้
มีการจัดกิจกรรมฯซึ่งระบุหรอืกล่าวถึงช่ือทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต 
นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้ 



(7)การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการวิทยากรหรือข้อมูล
วิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบทุกคร้ัง 

 
 3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
  3.1 เป้าหมาย 
  3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
  3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
  3.2 แนวทางปฏิบัติ 

3.2.1 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
(1) โรงพยาบาลเวียงแก่นจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่

มิใช่ยาในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสอืมอบให้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงได้ 

(2) กำหนดให้กลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือ
ตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดทำบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้ 
สิ่งที่สนับสนุนหรือตัวอย่าง จำนวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทำสรุปรายงานเพ่ือการ
ตรวจสอบเพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น 

(3) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วยผู้สั่งใช้ ผูจ้่ายและส่งมอบพึง
คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

 
 4. การดำเนนิการเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย 
  4.1 เป้าหมาย 
  การกำหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสำหรบัการให้ข้อมูลเก่ียวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
แก่ผู้บรหิาร หวัหน้ากลุม่งาน/ฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ 
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและนิสติ นักศึกษาที่ศกึษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 
  4.2 แนวทางปฏิบัติ 

4.2.1 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
(1) โรงพยาบาลเวียงแก่นไม่อนุญาตให้ผูแ้ทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่

ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝกึปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลเวียงแก่นเพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

(2) โรงพยาบาลเวียงแก่นอนุญาตให้ผูแ้ทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เข้าพบบุคลากรหรือผู้เก่ียวข้องเพ่ือนำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ในสถานที่ที่
ปฏิบัติงานและในเวลาราชการเท่าน้ัน ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว 



(3) โรงพยาบาลเวียงแก่นขอให้ผู้แทนยาหรอืพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาพึง
เคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 

 
 5. ระบบการคดัเลือก 
  5.1 เป้าหมาย 
  5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่าย
ในรูปแบบการทำงานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องและดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
  5.1.2 มีนโยบายและหลักการเก่ียวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้นความ
โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า 
ความปลอดภัย และมคีุณภาพสูง 
  5.2 แนวทางปฏิบัติ 

5.2.1 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
(1) โรงพยาบาลเวียงแก่นมุ่งเน้นให้การจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาการคัดเลือก

บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมท้ังการตรวจสอบการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามี
ความโปร่งใสเป็นธรรมไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ของบริษัทใดบริษัทหน่ึง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุม้คา่ ความ
ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

(2) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตลอดกระบวนการให้ดำเนินการตาม
นโยบายของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ทั้งน้ีการดำเนินการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่จะแต่งต้ังขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกันในทุกๆปี  

(3)คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานจะประกาศผลการดำเนินการต่าง ๆ 
เป็นระยะ ๆ 

(4) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน พึงแสดงการมสี่วนได้สว่นเสียกับ
บริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
 
 6. ระบบการยกย่องเชิดชเูกียรติ และการลงโทษ 
  6.1 เป้าหมาย 
    มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการกำหนดบทลงโทษการ
ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการขาย 
  6.2 แนวทางปฏิบัติ 

6.2.1 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 



(1) โรงพยาบาลเวียงแก่นกำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร แพทย์ ทันต
แพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและนิสิต 
นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 

(2) โรงพยาบาลเวียงแก่นกำหนดขั้นตอนในการลงโทษผูบ้ริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและนิสิตนักศึกษาที่ไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 

 
 7. ระบบการตรวจสอบ 
  7.1 เป้าหมาย 
    มีระบบการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 
  7.2 แนวทางปฏิบัติ 

7.2.1 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) โรงพยาบาลเวียงแก่นกำหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจาก

บริษัท ผูแ้ทนจำหน่ายโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และให้มกีารรายงานผลการตรวจสอบทุก 6 เดือนต่อ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่นและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

 
                            ประกาศ ณ วันที ่1 เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

                                           
 
                                        ( นายกิติพัฒน์ ลาชโรจน ์) 
                                  ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น 

 
 
 


