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เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศ โรงพยาบาลท่าอุเทน  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

 
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและ  

การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557  เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุข              
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไปนั้น 
 เ พ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ  โ รงพยาบาลท่าอุเทน กลุ่มงานเภสัชกรรมและ               
คุ้มครองผู้บริโภค  จึงก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา         
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังกล่าวฯ ส าหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ 
  

1. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา                               
โรงพยาบาลท่าอุเทน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จะด าเนินการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบพัสดุ และไม่มี
การเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆ ยกเว้นตามแนวทางข้อ 2 
  
     2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ 
  2.1 เป้าหมาย 
      2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรรผู้รับการ
สนับสนุนไปประชุม 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 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาดูงาน
หรือฝึกปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   (1) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้ 
       (1.1) รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทาง
วิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
       (1.2) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น 
    (2.1.1) สิ่ งของที่มีมูลค่าไม่ เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือ                        
วาระตามประเพณีเท่านั้น 
    (2.1.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
      (1.3) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ  



   (2) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ                   
ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
   (3) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ             
ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง 
   (4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา                 
นั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับยาและ                  
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 
   (5) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ             
ทั้งในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้  
     (5 .1)  กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ ให้สถานพยาบาลหรื อหน่วยงานและ                              
ไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น 
     (5.2) การสนับสนุนให้เป็นไปในนาม โรงพยาบาลท่าอุเทนโดยคณะกรรมการHRD จะพิจารณา
บุคลากรที่เหมาะสมให้ไป ประชุม/อบรม ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้ 
    (5.2.1) การคัดเลือก จะด าเนินการโดยคณะกรรมการ HRD (ซึ่งต้องประกอบด้วยการมี
ส่วนร่วมระหว่างแผนก และค านึงถึงประโยชน์ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานจะได้รับ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน                  
องค์กร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน) 
    (5.2.2) คณะกรรมการ HRD จะก าหนดความถี่ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการ
สนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม 
    (5.2.3) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความเหมาะสม              
และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากข้ึน 
    (5.2.4) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
และค่าที่ พัก ส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุมหรือ                            
การบรรยายทางวิชาการ 
    (5.2.5) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                       
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

(6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณ โรงพยาบาลท่าอุเทนกลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่
ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือปฏิบัติงาน ทั้ งนี้ เ พ่ือป้องกันไม่ให้มี โฆษณาแอบแฝงไป                      
กับการให้ความรู้ 

(7) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ             
จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ หน่วยงานผู้จัดประชุม(ฝ่าย/โรงพยาบาล/คปสอ.)เปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

 
 



3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 3.1 เป้าหมาย 
     3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
     3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 3.2 แนวทางปฏิบัติ 
     3.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) โรงพยาบาลท่าอุเทน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จะรับสิ่งสนับสนุนหรือ

ตัวอย่าง จากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือ
หนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 

  (2) ก าหนดให้ ฝ่ายเภสัชกรรม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่
รับผิดชอบ ต้องจัดท าบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้ สิ่งสนับสนุนหรือ
ตัวอย่าง จ านวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท าสรุปรายงานเพ่ือการตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูล
เบื้องต้น 

  (3) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบพึงค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือ
ประโยชน์ส่วนตน 

 
 
4. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
 4.1 เป้าหมาย 
     การก าหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 

 4.2 แนวทางปฏิบัติ 
     4.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) โรงพยาบาลท่าอุเทน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือ

พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิต 
นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลท่าอุเทนเพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

  (2) โรงพยาบาลท่าอุเทนกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดสถานที่ ฝ่ายเภสัชกรรม 
และก าหนดเวลา 11.00-12.00, 14.00-16.00 น. ที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เข้าพบบุคลากรหรือแพทย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้องไม่
เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว 

  (3) โรงพยาบาลท่าอุเทนขอให้ผู้ แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่ มิ ใช่ยา                 
พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 



   
 
5. ระบบการคัดเลือก 
 5.1 เป้าหมาย 
     5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย          

ในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
     5.1.2 มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้นความโปร่งใส 

เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย
และมีคุณภาพสูง 

 5.2 แนวทางปฏิบัติ 
     5.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) โรงพยาบาลท่าอุเทนกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบ                   
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยา           
และเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา โดยมุ่ ง เน้นเ พ่ือได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยาที่ มีประโยชน์  ปลอดภัย                       
ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

  (2) การจัดซื้อหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ด าเนินการตามนบายของ                     
คณะกรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ รพ.ท่าอุเทน ทั้งนี้การด าเนินการต่างๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/ คณะท างานที่จะแต่งตั้งข้ึนประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยก าหนดให้กรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ท างานมีก าหนดวาระการท างานครั้งละไม่เกิน 2 ปี และไม่
เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

  (3) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานจะประกาศผลการด าเนินการต่างๆ                 
เป็นระยะๆ 

  (4) ) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน พึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทยาหรือ
บริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

 
6. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
 6.1 เป้าหมาย 
     มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการก าหนดบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตาม

เกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 
 6.2 แนวทางปฏิบัติ  
     6.21 ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 



  (1) โรงพยาบาลท่าอุเทนกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนดให้มีการยกย่อง เชิดชู
เกียรติ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดย จัดบอร์ดเชิดชูเกียรติ / ให้รางวัล 

  (2) โรงพยาบาลท่าอุเทนกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริ โภค ก าหนดขั้นตอน                       
ในการลงโทษ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดย ท าหนังสือว่า
กล่าว/ตักเตือน  

 
7. ระบบการตรวจสอบ 
 7.1 เป้าหมาย 
     มีระบบในการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 
 7.2 แนวทางปฏิบัติ 
     7.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) โรงพยาบาลท่าอุเทนกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริ โภค ก าหนดแนวทาง                 

การตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจ าหน่าย โดยท ารายงาน/เอกสารชี้แจง 
  (2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง ต่อกกบ.โรงพยาบาล 
 
 
 
 
         (นายจักรภพ   ธนาธนัยภัทร) 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน 
         วันที่  1 ตุลาคม 2564 
        


