ประกาศโรงพยาบาลวังโปง
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยา
และเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕6๕
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเกณฑจริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ง ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อใชเปน
แนวทางปฏิบัติอยางมีธรรมาภิบาลสำหรับสวนราชการ หนวยงาน และหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุข
ตลอดจนผูสั่งใช ยา ผูประกอบวิชาชี พ และบุคลากรสาธารณสุ ขที่ เ กี่ ยวของกับ กระบวนการจั ดซื้ อจั ด หา
จนกระทั่งถึงการใชยาและเวชภัณฑมิใชยา ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ถูกตอง และเปนแบบอยางที่
ดีตอไปนั้น
เพื่อใหการนําเกณฑจริยธรรมดังกลาวไปสูการปฏิบัติ โรงพยาบาลวังโปง จึงกำหนดแนว
ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหา และการสงเสริมการขายยาและ เวชภัณฑที่มิใชยาดังกลาว
สำหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหนวยงาน ดังนี้
1. วัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
โรงพยาบาลวังโปง จะดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ดวยความ เที่ยงตรงโปรงใส และยึดมั่น
ตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมวา ดวยการจัดซื้อจัดหาและการ
สงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิไชยา พ.ศ. ๒๕6๕ โดยเครงครัด
๒. การจัดการเชิงระบบ
๒.๑ กำหนดหลักเกณฑการจัดซื้อยา
๒.๑.๑ หามไมใหหนวยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายไดในลักษณะผลประโยชน
ตางตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเขากองทุนสวัสดิการโรงพยาบาล
๒.๑.๒ ใหหนวยงานที่ทำการจัดซื้อคำนึ งถึงปจ จัยดานตน ทุน (Cost) มาตรฐาน
(Standard) ระยะเวลาในการส ง มอบ (Time) การให บ ริ ก าร (Service) และราคา (Price) ประกอบการ
ตัดสินใจ
๒.๑.๓ ใหหนวยงานที่ทำการจัดซื้อกำหนดคุณสมบัติของบริษัทคูคาในรางขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference) ใหบริษัทคูคาตองปฏิบัติต าม
หลักเกณฑตามมาตรา ๑๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีระบบอบรมเกณฑจริยธรรมแกพนักงาน โดยใหเปนคะแนนบวกในคะแนนหลักเกณฑ
การประเมินประสิทธิภาพตอราคา (Price performance)
๒.๑.๔ ใหหนวยงานที่ทำการจัดซื้อใชกลไกตอรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแหงชาติกำหนด
๒.๒ ใหเพิ่มความเขมงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและ
ระดับหนวยงานตนสังกัดของสถานพยาบาล
๓. ผูสั่งใชยาและเวชภัณฑที่มิใชยา

๓.๑ ผูสั่งใชตองไมรับประโยชนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มีใชยาในลักษณะตอไปนี้
๓.๑.๑ เงินไมวากรณีใดๆ ยกเวน เงินคาตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ คา
พาหนะเดินทางและคาที่พักสำหรับวิทยากรเทานั้น และเงินที่เปนทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มีใชยา
๓.๑.๒ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด อันอาจคำนวณเปน
เงินไดที่มีผูมอบใหเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงคูสมรสหรือญาติของเจาหนาที่ของรัฐ เวนแต
3.๒.๑ สิ่งที่อาจไดรันตามกฎหมายหรือกฎ หรือเปนสิ่งที่ไดรับตามจำนวนที่ สมควร
ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนาที่ หรือเปนการรับการใหในลักษณะใหแกบุคคลทั่วไป หรือ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด
๓.๒.๒.๒ สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุขที่ยังประโยชนแกผูปวย ใหไดรับในนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
๓.๒ ผูสั่งใชตองไมแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใช
ยาใดๆตอสาธารณชนในเชิงธุรกิจ
๓.๓ ผูสั่งใชตองไมรับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยา ใน
การไปประชุม สัมมนาอบรม ดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ
๓.๔ ผูสั่งใชตองเปดเผยวาตนมีสวนเกี่ยวของทางผลประโยชนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ
ที่มิใชยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่ น ใดที่
เกี่ยวของกับยาและเวชภัณฑที่มีใชยาในทางวิชาการ
๓.๕ ผูสั่งใชสามารถรับการสนับสนุนการวิจัยโดยผานระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการ
กำกับดูแลของหนวยบริการหรือหนวยงาน
๓.6 ในการนําตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยามาจายใหกับผูปวยหรือหนวยงาน ผูสั่งใช
ตองคำนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริม การขายยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยาหรือประโยชนสวนตน โดยผานระบบกำกับดูแลการรันและการจาย ตัวอยางยาและเวชภัณฑ
ที่มิใชยา ของสวนราชการหนวยงานหรือหนวยบริการ ซึ่งควรเปนระบบ ที่ตรวจสอบได
๓.๗ ผูสั่งใชตองสั่งใชยาดวยชื่อสามัญทางยา
๔. ผูบริหารหรือผูมีอำนาจ
๔.๑ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจตองกำชับใหหนวยงานในสังกัด ดำเนินการใหเปนไปตาม
เกณฑจริยธรรมอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองและมีมาตรฐานไมต่ำกวาเกณฑ
จริยธรรมฉบับนี้ และประกาศเปนลายลักษณอักษรไวในที่เปดเผยใหแกบุคลากรทราบ
๔.๒ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจตองกำหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และ
ปองกันมิใหมีผลประโยชนทับซอนในกิจกรรมดังตอไปนี้
๔.๒.๑ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เพื่อใหไดยาและเวชภัณฑที่มีใชยาที่มี
คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๔.๒.๒ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้
โดยสามารถนําเกณฑจริยธรรมของผูจำหนายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาและเวชภัณฑที่มีใชยา
ก็ได และตองจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาดวยราคาสุทธิ์
๔.๒.๓ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยา ตองไม
เปนการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภท

๔.๒.๔. การรับและการสั่งใชตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มีใชยาแกผูปวย ผูสั่งใช ผู
จายและผูสงมอบ ฟงคำนึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริม
การขายยาและเวชภัณฑที่มีใชยาหรือประโยชนสวนตน
๔.๒.๕ การควบคุมกิจกรรมสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาในสวน ราชการ
หนวยงานหรือหนวยบริการ เชน กรุรกำหนดบริเวณและกำหนดเวลาที่อนุญาตใหทำกิจกรรม เกณฑ การรับสิ่ง
สนับสนุนของสวนราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการ หามจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1.) อนุญาตใหผูแทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ดำเนินกิจกรรมตาม
เวลาและสถานที่ที่กำหนด
(๒) หามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาเปนการสวนตัว เวนแตเปนการ
ใหแก หนวยงานหรือหนวยบริการ โดยกำกับดูแลใหเกิดประโยชนแกสวนราชการ หนวยงาน หรือหนวย
บริการ
(๓) ไมอนุญาตใหจัดกิจกรรมที่มุงใหความรูดานสุขภาพแกประชาชน ที่เชื่อมโยงถึงชื่อ การคา
ของยาและเวชภัณฑที่มิใชยาหรือการอื่นใดที่เปนการโฆษณาแอบแฝง
(๔) ผูบริหารหรือผูมีอำนาจ ตองจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงตานทุจริต ความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน อยางเขมงวดและมีประสิทธิภาพ
๔.๓ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจตองปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมเชนเดียวกับผูสั่งใช โ ดย
เครงครัด
๕. เภสัชกรหรือผูประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหา การจาย
และสงมอบยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
๕.๑ เภสัชกรหรือผูประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหา การ
จายและสงมอบยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมฉบับนี้ โดยดำเนินการดังนี้
๕.๑.๑ ตองปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมเชนเดียวกับผูสั่งใชโดยเครงครัด
๕.๑.๒ ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่กำหนด เพื่อใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบไดและไมมีผลประโยชนทับซอน
๕.๑.๓ จั ด ทำและนํา เสนอข อ มู ล ที ่ ม ี ห ลั ก ฐานทางวิ ช าการที ่ เ ชื ่ อ ถื อ ได เพื ่ อใช
ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยาแกคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด หรือ
คณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอื่น ที่มีหนาที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑที่มีใชยาของหนวยบริการ
หรือหนวยงานโดยไมกี่ตกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมุงหวังเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น
๕.๒ ไมประชาสัมพันธหรือเผยแพรเอกสาร แผนพับ แผนปาย หรือสื่อชนิดอื่น ใดที่ มี
เนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอาง หรือเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาแกผูปวยและประชาชน
6. สวนราซการ หนวยงาน หนวยบริการ
6.๑ กำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับเกณฑจริยธรรมฯ และบริบทของสวนราชการ
หนวยงาน หรือหนวยบริการ โดยมีมาตรฐานไมต่ำกวาเกณฑจริยธรรมฯ และประกาศเปนลายลักษณอักษร ติด
ไวในที่เปดเผยใหแกบุคลากรรับทราบ
๖.๒ ดำเนิ น การตามนโยบายและจั ด ระบบที ่ ม ี ธ รรมาภิ บ าล และป อ งกั น มิ ใ ห มี
ผลประโยชนทับซอนตามกิจกรรมดังตอไปนี้
6.๒.๑ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา เพื่อใหไดยาและเวชภัณฑมิใชยาที่มี
คุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด

๖.๒.๒ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยา เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้
โดยสามารถนําเกณฑจริยธรรมของผูจำหนายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑมิใชยา ก็
ได และตองจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑมิใชยาดวยราคาสุทธิ
๖.๒.๓ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยา ตองไม
เปนการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภท
6.๒.๔. การรับและการสั่งใชตัวอยางยาและเวชภัณฑมิใชยา ซึ่งคำนึงถึงประโยชน
และความปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยาหรือ
ประโยชนสวนตน
๖.๒.๕ การควบคุมกิจกรรมสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยาในสวนราชการ
หนวยงานหรือหนวยบริการ ดังนี้
(๑) อนุญาตใหผูแทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑมิใชยา ดำเนินกิจกรรมตาม
เวลาและสถานที่ที่กำหนด
(๒) หามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑมิใชยาเปนการสวนตัว เวนแตเปนการ
ใหแกสวนราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการ โดยใหกำกับดูแลให เกิดประโยชน แกหนว ยบริ การหรื อ
หนวยงาน
(๓) หามจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพแกประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อการทางการคาของ
ยาและเวชภัณฑมิใชยาหรือการอื่นใดที่เปนการโฆษณาแอบแฝง
๖.๓ การรับการสนับสนุนจากบริษัทยายาหรือบริษัทเวชภัณฑมิใชยา เพื่อจัดประชุม
วิชาการโดยรับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรือขอมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มีใชยา ให
รับไดแตตองเปดเผยการสนับสนุนดังกลาว ใหผูเขารวมประชุมรับทราบทุกครั้ง
๖.๔. การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยาไปประชุม สัมมนา
อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ กระทำไดเฉพาะกรณี ดังตอไปนี้
๖.๔.๑ เป น การประชุมอบรมทางวิชาการอั น กอประโยชนใหสวนราชการ หรือ
หนวยงานหรือหนวยบริการ และไมมีเงื่อนไขขอผูกมัดเพื่อสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
๖.๔.๒ ใหรับการสนับสนุนในนามสวนราชการ หนวยงานหรือหนวยบริการใหสวน
ราชการ หนวยงานหรือหนวยบริการ จัดทำระบบการรับการสนับสนุนและกำหนดเกณฑคัดเลือกบุคลากรที่
สมควร ใหไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ โดยใหรับการ
สนับสนุนไดเฉพาะคาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร คาอาหาร และคาที่พักสำหรับตนเองเทานั้น และ
จำกัดเฉพาะชวงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ
7. ระบบการตรวจสอบ
7.๑. ใหเพิ่มความเขมงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและ
ระดับ หนวยงานตนสังกัดของสถานพยาบาล
๗.๒ มีระบบบริหารความเสี่ยงดานทุจริต ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ระบบ
ตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน อยางเขมงวดและมีประสิทธิภาพ
8. การสงเสริมผลักดัน
8.๑ ส ง เสริ ม การใช ย าอย า งสมเหตุ ส มผล (Rational Drug Use: RDU) ซึ ่ ง เป น
ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหบุคลากรทางการแพทย คำนึงถึ งเหตุผลทางวิช าการ ในการ
ตัดสินใจจายยามากกวาคำนึงถึงผลประโยชนจากบริษัทยา

8.๒ ประชาสัมพันธเผยแพรความรูเกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมการสงเสริมการขายยา และ
การใชยาอยางสมเหตุผลใหประชาชนไดรับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเขาใจงาย เฝาระวังและ ตรวจสอบ
การสงเสริมการขายยาและการใชยาอยางไมเหมาะสม
๘.๓ นําเกณฑจริยธรรมนี้มาใชในการเสริมสรางธรรมาภิบาลระบบยา ปลูก และปลุก
จิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวของตามเกณฑจริยธรรมนี้ ใหมีความเขาใจในเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลใหเปน
รูปธรรม
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรศักดิ์ จันทรเกตุ)
นายแพทยชำนาญการ รักษาการในตำแหนง
ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง

