
 
 

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
……………………………………………. 

 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ 
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กร
สาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือความถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น 

 

เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลปากพนัง จึงก าหนดแนวปฏิบัติ 
ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาดังกล่าวฯ ส าหรับ
การปฏิบัติของบุคลากรโรงพยาบาลปากพนัง ดังนี้ 
 

๑.วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาล
ปากพนัง จะด าเนินการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 

๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ  
   ๒.๑ เป้าหมาย 

(๑) มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯการจัดสรรและการคัดสรรผู้รับการสนับสนุน   
ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 

(๒) มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่าย สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ 
(๓) มีแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กรหรือให้ความรู้ด้าน 

สุขภาพแก่ประชาชน 
   ๒.๒ แนวทางปฏิบัติ    ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษา 
ที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยาหรือพนักงานขายบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา ดังนี้ 
     (๑)  ไม่รับประโยชน์ ดังนี้ 
          ๑.๑) ไมร่ับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทางวิชาการ  
เป็นผู้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
          ๑.๒) ไมร่ับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น 
                ๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี  
 เท่านั้น 
                ๑.๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และ 
 สาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วยโดยให้รับในนามของสถาน พยาบาลหรือหน่วยงาน 
          ๑.๓)  ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ 
    (๒) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาใดๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกจิ 
 

 ประกาศโรงพยาบาลปากพนังเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑/๔ 
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    (๓) พึงเปิดเผยว่า ตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้น ในสถานะใด  
เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยา ในทางวิชาการ 
    (๔) ไม่รับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและ    
ต่างประเทศโดยตรง 
    (๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการท้ังในและ           
ต่างประเทศ ก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
         ๕.๑) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงานและไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัด
เพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น 
         ๕.๒) การสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามโรงพยาบาลปากพนัง โดยคณะกรรมการต่างๆ 
  ๕.๒.๑) การคัดเลือกจะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล, คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรหรือกลุ่มงาน/ฝ่าย โดยกลุ่มงาน/ฝ่าย แนบบันทึกผลการพิจารณา เสนอคณะกรรมการบริหาร
ของโรงพยาบาลหรือคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือประกอบการพิจารณา 
  ๕.๒.๒) คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล, คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรหรือกลุ่มงาน/ 
ฝ่าย จะก าหนดความถ่ีของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม 
  ๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องมีความเหมาะสมและเป็น
ธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งซื้อ การสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น 
  ๕.๒.๔) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ  
ค่าท่ีพัก ส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุมหรือการบรรยาย
ทางวิชาการ 
  ๕.๒.๕) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ บรรยายทางวิชาการ 
ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 
    (๖) การจัดกจิกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลปากพนัง  ไม่อนุญาตให้ระบุหรือกล่าวถึง
ชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้ 
    (๗) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ จากบริษัทยา
หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้โรงพยาบาลปากพนัง ต้องเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
ทุกครั้ง  และขอด าเนินการ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  
 

๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
    ๓.๑ เป้าหมาย 
  (๑) มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่าย ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
  (๒) มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่าย ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
    ๓.๒ แนวทางปฏิบัติ   ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) โรงพยาบาลปากพนัง จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ในนาม
โรงพยาบาล หรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
  (๒) ก าหนดให้กลุ่มงานเภสัชกรรมและฝ่ายพัสดุฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดท าบัญชีรายรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้สิ่ง
ที่สนับสนุน หรือตัวอย่าง จ านวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับและจัดท าสรุปรายงานเพื่อการ
ตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลปากพนังเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๒/๔ 
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  (๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบพึงค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์      
ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 
 

๔. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
    ๔.๑ เป้าหมาย 
 การก าหนดสถานที่ รูปแบบและเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แก่
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 
    ๔.๒ แนวทางปฏิบัติ  ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) โรงพยาบาลปากพนัง ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบ
บุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานใน 
โรงพยาบาลปากพนัง เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา 
  (๒) ให้กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ จัดสถานที่และก าหนดเวลา ให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ 
ต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว 

 ก าหนดเวลาพบผู้แทนยาหรือเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล (กลุ่มงานเภสัชกรรม, พัสดุฯ, ทันตกรรม,  
รังสีวิทยา,ชันสูตร,กลุ่มการพยาบาล) 

สถานที ่  ห้องธุรการของงานนั้น ๆ 
เวลา    ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 (๓) โรงพยาบาลปากพนัง ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พึงเคารพและ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
 

๕. ระบบการคัดเลือก 
    ๕.๑ เป้าหมาย 
 (๑) มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายในรูปแบบ
การท างานร่วมกันจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
 (๒) มีนโยบายและหลักการเก่ียวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็น
ธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความ
ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
    ๕.๒ แนวทางปฏิบัติ   ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) มีระบบแสดงการมีสว่นได้สว่นเสยี (COI) ในการประชุมคัดเลือกยา โดยให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบ าบัด ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล  ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วน
ได้ส่วนเสียในการประชุมคัดเลือกยา 

 (๒) การคัดเลือกยาเข้าในบัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง ด าเนินการดังนี้ 
๒.๑) การเสนอยาใหม่เข้าในเภสัชต ารับ  ก าหนดปีละ ๑ ครั้ง หรือกรณีเร่งด่วน  เสนอผ่าน 

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด  เป็นครั้งๆ ไป 
๒.๒) เมื่อแพทย์ต้องการเสนอยาใหม่  จะต้องกรอกข้อมูลในใบเสนอยาเข้าในบัญชียา 

โรงพยาบาล เพื่อบอกเหตุผลที่เสนอ ข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนเหตุผลนั้นๆ ปริมาณการใช้และยาเดิมที่
เสนอตัดออก 

 



- ๓ - 
๒.๓) องค์กรแพทย์ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกยาที่เห็นว่าจ าเป็น เหมาะสมและเป็น 

ประโยชน์กับผู้ป่วยในการพิจารณาน าเข้าบัญชียาฯ 
๒.๔) รายการยาที่เสนอเข้าใหม่  เมื่อผ่านการพิจารณาขององค์กรแพทย์แล้ว  จะส่งมาที่ 

กลุ่มงานเภสัชกรรมภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม เพ่ือรวบรวมน ามาประเมินและทบทวนข้อมูลยา  น าเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดเพ่ือพิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม 

๒.๕) สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดเพ่ือพิจารณาภายใน 
เดือนมิถุนายน   

 (๓) การคัดเลือกยาออกจากบัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง  
๓.๑) ยาที่มีอัตราการใช้น้อย 
๓.๒) ยาที่ถูกตัดออกขณะที่มีการเสนอยาเข้า  โดยพิจารณายาที่มีฤทธิ์คล้ายคลึงกันและให้ 

พิจารณาเรื่องความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) และความปลอดภัย (Safety) ประกอบทุกครั้ง 
๓.๓) ยาที่ไม่มีผู้ผลิตจ าหน่ายหรือเพิกถอนทะเบียนยาไปแล้ว 

   (๔) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทในการจัดซื้อ กรณีตกลงราคา 
๔.๑) ยาใหม่เข้าบัญชโีรงพยาบาล ผา่นการคัดเลือกตามมติคณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบัด  

ของโรงพยาบาล (PTC)  โดยพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าและความปลอดภัย 
๔.๒) รายการยาที่จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วิธีพิเศษของ 

โรงพยาบาลจังหวัดและเขตสุขภาพ  กรณีที่หมดสัญญาแล้วจะจัดซื้อต่อเนื่องกับบริษัทเดิมโดยวิธีตกลงราคา
จนกว่าจะด าเนินการใหม่ 

 ๔.๓) ทบทวนผู้ขายกรณีบริษัทเดิมขาดสต็อก หรือข้ึนราคา หรือมีปัญหาคุณภาพยา หรือ 
จัดซื้อไม่ได้เนื่องจากเกินราคากลางหรือปัญหาอ่ืนๆ  โดยด าเนินการดังนี้ 

  ๔.๓.๑) สืบหาผู้ขายจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุข และ 
ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  ๔.๓.๒) ติดต่อบริษัทขอราคาและใบวิเคราะห์ยา 
  ๔.๓.๓) ท าข้อมูลเปรียบเทียบน าเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  ๔.๓.๔) น าเสนอรายการยาที่มีการทบทวนผู้ขาย ให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ 

บ าบัดรับทราบ 
 

๖. ส่งเสริมการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและติดตามประเมินความสมเหตุผลในการสั่งใช้ยา  
  ๖.๑  เป้าหมาย  

ให้มีมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและติดตามประเมินความ 
สมเหตุผลในการสั่งใช้ยา  

๖.๒ แนวทางปฏิบัติ  ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
      (๑) การพิจารณายาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาล พิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นล าดับแรก 
      (๒) กลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเวียนข้อมูลยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่เข้าบัญชีของโรงพยาบาล 

ค าแนะน าการสั่งใช้ยา ข้อควรระวัง  
(๓)  กิจกรรมรณรงค์ภายในโรงพยาบาลเพ่ือให้มีการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติปีละครั้ง 

            (๔) ก าหนดระเบียบการสั่งใช้ยาในบัญชียาของโรงพยาบาล  ให้แพทย์พิจารณาสั่งใช้ยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติเป็นล าดับแรก  บัญชียาของโรงพยาบาล ระบุประเภทของยาตามบัญชี ก ข ค ง จ และยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติ  เพ่ือให้แพทย์พิจารณาสั่งใช้ตามล าดับ 

      (๕) โปรแกรมการสั่งใช้ยา มีการแจ้งเตือนเมื่อแพทย์สั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  เพ่ือให้มี 
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