
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลวังโปง 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยา 

และเวชภัณฑท่ีมิใชยา พ.ศ. ๒๕6๕ 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเกณฑจริยธรรม 
การจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ี 
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ง ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อใชเปน 
แนวทางปฏิบัติอยางมีธรรมาภิบาลสำหรับสวนราชการ หนวยงาน และหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุข 
ตลอดจนผูสั ่งใชยา ผูประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี ่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา 
จนกระทั่งถึงการใชยาและเวชภัณฑมิใชยา ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ถูกตอง และเปนแบบอยางท่ี 
ดีตอไปนั้น 

เพื่อใหการนําเกณฑจริยธรรมดังกลาวไปสูการปฏิบัติ โรงพยาบาลวังโปง จึงกำหนดแนว
ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหา และการสงเสริมการขายยาและ เวชภัณฑที่มิใชยาดังกลาว 
สำหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหนวยงาน ดังนี้  

1. วัฒนธรรมองคกรเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดหาและสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
โรงพยาบาลวังโปง จะดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ดวยความ เที่ยงตรงโปรงใส และยึดม่ัน

ตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมวา ดวยการจัดซื้อจัดหาและการ
สงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิไชยา พ.ศ. ๒๕6๕ โดยเครงครัด 

๒. การจัดการเชิงระบบ  
    ๒.๑ กำหนดหลักเกณฑการจัดซ้ือยา 

๒.๑.๑ หามไมใหหนวยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายไดในลักษณะผลประโยชน 
ตางตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเขากองทุนสวัสดิการโรงพยาบาล 

๒.๑.๒ ใหหนวยงานที่ทำการจัดซื ้อคำนึงถึงปจจัยดานตนทุน (Cost) มาตรฐาน 
(Standard) ระยะเวลาในการสงมอบ (Time) การใหบริการ (Service) และราคา (Price) ประกอบการ 
ตัดสินใจ 

๒.๑.๓ ใหหนวยงานที่ทำการจัดซ้ือกำหนดคุณสมบัติของบริษัทคูคาในรางขอบเขต 
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference) ใหบริษัทคูคาตองปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑตามมาตรา ๑๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีระบบอบรมเกณฑจรยิธรรมแกพนักงาน โดยใหเปนคะแนนบวกในคะแนนหลักเกณฑ 
การประเมินประสิทธิภาพตอราคา (Price performance) 

๒.๑.๔ ใหหนวยงานที่ทำการจัดซื้อใชกลไกตอรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนา 
ระบบยาแหงชาติกำหนด 

    ๒.๒ ใหเพิ่มความเขมงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและ 
ระดับหนวยงานตนสังกัดของสถานพยาบาล 

๓. ผูสั่งใชยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา  



    ๓.๑ ผูสั่งใชตองไมรับประโยชนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมีใชยาในลักษณะตอไปนี้ 
๓.๑.๑ เงินไมวากรณีใดๆ ยกเวน เงินคาตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ คา 

พาหนะเดินทางและคาท่ีพักสำหรับวิทยากรเทานั้น และเงินท่ีเปนทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมีใชยา 
๓.๑.๒ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด อันอาจคำนวณเปน 

เงินไดท่ีมีผูมอบใหเจาหนาท่ีของรัฐ รวมถึงคูสมรสหรือญาติของเจาหนาท่ีของรัฐ เวนแต 
3.๒.๑ สิ่งที่อาจไดรันตามกฎหมายหรือกฎ หรือเปนสิ่งที่ไดรับตามจำนวนที่ สมควร

ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนาที่ หรือเปนการรับการใหในลักษณะใหแกบุคคลทั่วไป หรือ ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด 

    ๓.๒.๒.๒ สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการทาง 
การแพทยและสาธารณสุขท่ียังประโยชนแกผูปวย ใหไดรับในนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

     ๓.๒ ผูสั่งใชตองไมแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใช 
ยาใดๆตอสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

     ๓.๓ ผูสั่งใชตองไมรับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑท่ีมิใชยา ใน
การไปประชุม สัมมนาอบรม ดูงาน ทางวิชาการ ท้ังในและตางประเทศ 

     ๓.๔ ผูสั่งใชตองเปดเผยวาตนมีสวนเกี่ยวของทางผลประโยชนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ 
ที่มิใชยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดท่ี 
เก่ียวของกับยาและเวชภัณฑท่ีมีใชยาในทางวิชาการ 

     ๓.๕ ผูสั่งใชสามารถรับการสนับสนุนการวิจัยโดยผานระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการ 
กำกับดูแลของหนวยบริการหรือหนวยงาน 

     ๓.6 ในการนําตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยามาจายใหกับผูปวยหรือหนวยงาน ผูสั่งใช
ตองคำนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริม การขายยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือประโยชนสวนตน โดยผานระบบกำกับดูแลการรันและการจาย ตัวอยางยาและเวชภัณฑ
ท่ีมิใชยา ของสวนราชการหนวยงานหรือหนวยบริการ ซ่ึงควรเปนระบบ ท่ีตรวจสอบได 

     ๓.๗ ผูสั่งใชตองสั่งใชยาดวยชื่อสามัญทางยา  
๔. ผูบริหารหรือผูมีอำนาจ 
     ๔.๑ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจตองกำชับใหหนวยงานในสังกัด ดำเนินการใหเปนไปตาม 

เกณฑจริยธรรมอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติที ่สอดคลองและมีมาตรฐานไมต่ำกวาเกณฑ 
จริยธรรมฉบับนี้ และประกาศเปนลายลักษณอักษรไวในท่ีเปดเผยใหแกบุคลากรทราบ 

     ๔.๒ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจตองกำหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และ 
ปองกันมิใหมีผลประโยชนทับซอนในกิจกรรมดังตอไปนี้ 

๔.๒.๑ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เพื่อใหไดยาและเวชภัณฑที่มีใชยาที่มี 
คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

๔.๒.๒ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด 
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ 
โดยสามารถนําเกณฑจริยธรรมของผูจำหนายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาและเวชภัณฑท่ีมีใชยา 
ก็ได และตองจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาดวยราคาสุทธิ์ 

๔.๒.๓ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยา ตองไม 
เปนการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภท 



๔.๒.๔. การรับและการสั่งใชตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มีใชยาแกผูปวย ผูสั่งใช ผู 
จายและผูสงมอบ ฟงคำนึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริม 
การขายยาและเวชภัณฑท่ีมีใชยาหรือประโยชนสวนตน 

๔.๒.๕ การควบคุมกิจกรรมสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาในสวน ราชการ 
หนวยงานหรือหนวยบริการ เชน กรุรกำหนดบริเวณและกำหนดเวลาท่ีอนุญาตใหทำกิจกรรม เกณฑ การรับสิ่ง
สนับสนนุของสวนราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการ หามจัดกิจกรรมท่ีมีโฆษณาแอบแฝง 

มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
(1.) อนุญาตใหผูแทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ดำเนินกิจกรรมตาม 

เวลาและสถานท่ีท่ีกำหนด 
(๒) หามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาเปนการสวนตัว เวนแตเปนการ 

ใหแก หนวยงานหรือหนวยบริการ โดยกำกับดูแลใหเกิดประโยชนแกสวนราชการ หนวยงาน หรือหนวย 
บริการ 

(๓) ไมอนุญาตใหจัดกิจกรรมท่ีมุงใหความรูดานสุขภาพแกประชาชน ท่ีเชื่อมโยงถึงชื่อ การคา
ของยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือการอ่ืนใดท่ีเปนการโฆษณาแอบแฝง 

(๔) ผูบริหารหรือผูมีอำนาจ ตองจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงตานทุจริต ความเสี่ยง 
ดานผลประโยชนทับซอน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน อยางเขมงวดและมีประสิทธิภาพ 

     ๔.๓ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจตองปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมเชนเดียวกับผูสั ่งใชโดย 
เครงครัด 

๕. เภสัชกรหรือผูประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหา การจาย 
และสงมอบยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

     ๕.๑ เภสัชกรหรือผูประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหา การ 
จายและสงมอบยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมฉบับนี้ โดยดำเนินการดังนี้ 

๕.๑.๑ ตองปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมเชนเดียวกับผูสั่งใชโดยเครงครัด 
๕.๑.๒ ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่กำหนด เพื่อใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบไดและไมมีผลประโยชนทับซอน 
๕.๑.๓ จัดทำและนําเสนอขอมูลที ่มีหลักฐานทางวิชาการที ่เชื ่อถือได เพื ่อใช 

ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยาแกคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด หรือ 
คณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอื่น ที่มีหนาที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑที่มีใชยาของหนวยบริการ 
หรือหนวยงานโดยไมก่ีตกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมุงหวังเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 

     ๕.๒ ไมประชาสัมพันธหรือเผยแพรเอกสาร แผนพับ แผนปาย หรือสื่อชนิดอื่นใดท่ีมี 
เนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอาง หรือเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาแกผูปวยและประชาชน 

6. สวนราซการ หนวยงาน หนวยบริการ 
     6.๑ กำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับเกณฑจริยธรรมฯ และบริบทของสวนราชการ 

หนวยงาน หรือหนวยบริการ โดยมีมาตรฐานไมต่ำกวาเกณฑจริยธรรมฯ และประกาศเปนลายลกัษณอักษร ติด
ไวในท่ีเปดเผยใหแกบุคลากรรับทราบ 

     ๖.๒ ดำเน ินการตามนโยบายและจัดระบบที ่ม ีธรรมาภิบาล และปองกันมิใหมี 
ผลประโยชนทับซอนตามกิจกรรมดังตอไปนี้ 

6.๒.๑ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา เพื่อใหไดยาและเวชภัณฑมิใชยาที่มี 
คุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 



๖.๒.๒ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยา เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด 
จางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ 
โดยสามารถนําเกณฑจริยธรรมของผูจำหนายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑมิใชยา ก็
ได และตองจัดซ้ือยาหรือเวชภัณฑมิใชยาดวยราคาสุทธิ 

๖.๒.๓ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยา ตองไม 
เปนการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภท 

6.๒.๔. การรับและการสั่งใชตัวอยางยาและเวชภัณฑมิใชยา ซึ่งคำนึงถึงประโยชน 
และความปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยาหรือ 
ประโยชนสวนตน 

๖.๒.๕ การควบคุมกิจกรรมสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยาในสวนราชการ 
หนวยงานหรือหนวยบริการ ดังนี้ 

(๑) อนุญาตใหผูแทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑมิใชยา ดำเนินกิจกรรมตาม 
เวลาและสถานท่ีท่ีกำหนด 

(๒) หามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑมิใชยาเปนการสวนตัว เวนแตเปนการ 
ใหแกสวนราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการ โดยใหกำกับดูแลใหเกิดประโยชนแกหนวยบริการหรือ 
หนวยงาน 

(๓) หามจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพแกประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อการทางการคาของ 
ยาและเวชภัณฑมิใชยาหรือการอ่ืนใดท่ีเปนการโฆษณาแอบแฝง 

     ๖.๓ การรับการสนับสนุนจากบริษัทยายาหรือบริษัทเวชภัณฑมิใชยา เพื่อจัดประชุม 
วิชาการโดยรับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรือขอมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมีใชยา ให
รับไดแตตองเปดเผยการสนับสนุนดังกลาว ใหผูเขารวมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

     ๖.๔. การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยาไปประชุม สัมมนา 
อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ กระทำไดเฉพาะกรณี ดังตอไปนี้ 

๖.๔.๑ เปนการประชุมอบรมทางวิชาการอันกอประโยชนใหสวนราชการ หรือ 
หนวยงานหรือหนวยบริการ และไมมีเง่ือนไขขอผูกมัดเพ่ือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

๖.๔.๒ ใหรับการสนับสนุนในนามสวนราชการ หนวยงานหรือหนวยบริการใหสวน 
ราชการ หนวยงานหรือหนวยบริการ จัดทำระบบการรับการสนับสนุนและกำหนดเกณฑคัดเลือกบุคลากรท่ี 
สมควร ใหไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ โดยใหรับการ 
สนับสนุนไดเฉพาะคาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร คาอาหาร และคาที่พักสำหรับตนเองเทานั้น และ
จำกัดเฉพาะชวงเวลาและสถานท่ีของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ 

7. ระบบการตรวจสอบ 
     7.๑. ใหเพิ่มความเขมงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและ

ระดับ หนวยงานตนสังกัดของสถานพยาบาล 
     ๗.๒ มีระบบบริหารความเสี่ยงดานทุจริต ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ระบบ 

ตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน อยางเขมงวดและมีประสิทธิภาพ 
8. การสงเสริมผลักดัน 
     8 .๑ ส ง เสร ิมการใช ยาอย างสมเหต ุสมผล (Rational Drug Use: RDU) ซ ึ ่ ง เปน 

ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยคำนึงถึงเหตุผลทางวิชาการ ในการ 
ตัดสินใจจายยามากกวาคำนึงถึงผลประโยชนจากบริษัทยา 



     8.๒ ประชาสัมพันธเผยแพรความรูเกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมการสงเสริมการขายยา และ
การใชยาอยางสมเหตุผลใหประชาชนไดรับทราบในรูปแบบของสื่อท่ีมีความเขาใจงาย เฝาระวังและ ตรวจสอบ
การสงเสริมการขายยาและการใชยาอยางไมเหมาะสม 

     ๘.๓ นําเกณฑจริยธรรมนี้มาใชในการเสริมสรางธรรมาภิบาลระบบยา ปลูก และปลุก 
จิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวของตามเกณฑจริยธรรมนี้ ใหมีความเขาใจในเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชน 
สวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลใหเปน 
รูปธรรม 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

ประกาศ ณ วันท่ี 5  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

(นายสุรศักดิ์ จันทรเกตุ) 

 นายแพทยชำนาญการ รักษาการในตำแหนง 

         ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 
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