ประกาศโรงพยาบาลพนมสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขาย ยาเวชภัณฑที่มิใชยา
และวัสดุสํานักงาน
……………………………………………………………...
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเปนแนวทางใหบุคลากรและองคกรสาธารณสุข
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อความถูกตอง ทําเพื่อประชาชน เปนแบบอยางที่ดีตอไปนั้น
เพื่อใหนําเกณฑจริยธรรมฯ ดังกลาวไปสูการปฏิบัติ โรงพยาบาลพนมสารคาม จึงกําหนดแนวปฏิบัติ
ตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาดังกลาวฯ สําหรับการ
ปฏิบัติของบุคลากรและหนวยงาน ดังนี้
๑. วัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
โรงพยาบาลพนมสารคาม จะดําเนินการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่
มิใชยา รวมถึงวัสดุสํานักงาน ดวยความซื่อสัตย ถูกตอง และตรวจสอบได ภายใตระเบียบสํา นักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑ
ที่มิใชยาชองสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อใหได ยา เวชภัณฑที่มิใชยา
และวัสดุสํานักงานที่มีคุณภาพ
๒. การรับประโยชนอันเปนทรัพยสิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ
๒.๑ เปาหมาย
๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรรผูรับ
การสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ
๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จายสิ่งของที่ไดรับการสนับสนุนฯ
๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพแกประชาชน
๒.๒ แนวทางปฏิบัติ
๒.๒.๑ ผูบริหาร หัวหนากลุมงาน/ฝายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหา แพทย ทันตแพทย เภสัช
กร ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษา
หรือฝกปฏิบัติงาน กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติตอผูแทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาให
ปฏิบัติดังนี้
(๑) ไมพึงรับประโยชน ดังนี้
(๑.๑) รับเงินไมวากรณีใด ๆ ยกเวนกรณีรับคาตอบแทนจากการเปนวิทยากร การ
บรรยายทางวิชาการ เปนผูไดรับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา

(๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไมวากรณีใด ๆ ยกเวน
(๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลคาไมเกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือ
วาระตามประเพณี เทานั้น
(๑.๒.๒) สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดา นวิช าการที่สงผลถึงการบริการ
ทางการแพทยและสาธารณสุขที่ยังประโยชนแกผูปวย โดยใหรับในนามของสถานพยาบาลหรือหนวยงาน
(๑.๓) รับบริการอันเปนกิจสวนตัวใด ๆ
(๒) ไมพึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาใด ๆ
ตอสาธารณชนในเชิงธุรกิจ
(๓) ไมพึงรับ การสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในและตางประเทศโดยตรง
(๔) พึงเปดเผยวาตนมีสวนเกี่ยวของทางผลประโยชนกับ บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใช
ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวของกับยา
และเวชภัณฑที่มิใชยาในทางวิชาการ
(๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในและตางประเทศ กําหนดแนวทางดังนี้
(๕.๑) กิจกรรมดังกลาวจะตองกอประโยชนใหสถานพยาบาลหรือหนวยงาน และ
ไมมีเงื่อนไขขอผูกมัดเพื่อสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาใด ๆ ทั้งสิ้น
(๕.๒) การสนับสนุนใหเปนไปในนามโรงพยาบาลพนมสารคามโดยคณะกรรมการ
สวัสดิการโรงพยาบาล จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมใหไป ตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดไว ซึ่งประกอบดว ย
หลักการดังนี้
(๕.๒.๑) การคั ด เลื อ ก จะดํ า เนิ น การโดยคณะกรรมการสวั ส ดิ ก าร
โรงพยาบาล (ซึ่งตองประกอบดวยการมีสวนรวมระหวางแผนก และคํานึงถึงประโยชนที่โรงพยาบาลหรือหนวยงาน
จะไดรับ ที่ไมเกี่ยวของกับหนวยงาน องคกร หรือบริษัท ที่ใหการสนับสนุน) โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
(๕.๒.๒) คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล จะกําหนดความถี่ของผูไดรับ
การคัดเลือกใหไดรับการสนับสนุน ซึ่งตองใหมีความเหมาะสม
(๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับการสนับสนุน ตองใหมีความ
เหมาะสม และเปนธรรม โดยไมมีผลตอการสั่งใชยาหรือเวชภัณฑนั้นมากขึ้น
(๕.๒.๔) ใหรับการสนับสนุนไดเฉพาะคาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร
คาอาหาร และคาที่พัก สําหรับตนเองเทานั้นและจํากัดเฉพาะชวงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือ
การบรรยายทางวิชาการ

(๕.๒.๕) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย
ทางวิช าการ ทั้งในและตา งประเทศ จะตองขออนุมัติตอผูบังคับ บัญ ชาตามลํา ดับ ชั้น ตามระเบีย บสํา นัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
(๖) การจัดกิจกรรมใหค วามรูดา นสุขภาพในบริเวณ โรงพยาบาลพนมสารคาม ไม
อนุญาตใหมีการจัดกิจกรรม ซึ่งระบุหรือกลาวถึงชื่อทางการคาของยาและเวชภัณฑที่มิใชยาแกผูปวย ประชาชน
และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหมโี ฆษณาแอบแฝงไปกับการใหความรู
(๗) การจัดประชุมวิชาการโดยไดรับการสนับสนุนงบดํา เนินการ วิทยากร หรือขอมูล
วิชาการ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาในโรงพยาบาลพนมสารคาม ใหหนวยงานผูจัดการประชุมเปดเผยการ
สนับสนุนดังกลาวใหผูเขารวมประชุมรับทราบทุกครั้ง
๓. การรับตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา
๓.๑ เปาหมาย
๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจายตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จายตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
๓.๒ แนวทางปฏิบัติ
๓.๒.๑ กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม จะรับ สิ่งสนับ สนุนหรือตัว อยา ง จากบริษัท ยาหรือ
เวชภัณฑที่มิใชยา ในนามโรงพยาบาลอยางเปนทางการ โดยตองมีเอกสารหรือหนังสือมอบใหเปนหลักฐานอางอิง
ได
(๒) กําหนดให กลุมจัดการทั่วไป โรงพยาบาลพนมสารคาม เปนผูดูแลรับ ผิดชอบตอง
จัดทําบัญชีรายการรับ-จา ยสิ่งสนับสนุนหรือตัว อยา ง ซึ่งระบุร ายละเอียดของผูให สิ่งที่สนับสนุนหรือตัว อยา ง
จํา นวน วันที่แ ละเอกสารอา งอิงได ผูเบิกจา ย ผูรับ และจัดทํา สรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเปนขอมูล
เบื้องตน
(๓) การจายตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยามาใหกับผูปวย ผูสั่งใช ผูจายและสงมอบพึง
คํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่
มิใชยาหรือประโยชนสวนตน
๔. การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย
๔.๑ เปาหมาย
การกําหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสําหรับการใหขอมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
แกผูบริหาร หัวหนากลุมงาน/ฝายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหา แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝกปฏิบัติงาน

๔.๒ แนวทางปฏิบัติ
๔.๒.๑ กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม ไมอนุญาตใหผูแทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่
มิใ ชยาเขา พบบุค ลากรซึ่ง อยูระหวางปฏิบัติหนาที่ใหบริการผูปว ย หรือเขา พบนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝก
ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลพนมสารคาม เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑที่มิใชยาหรือการสงเสริมการขายยา
เวชภัณฑที่มิใชยา และวัสดุสํานักงาน
(๒) โรงพยาบาลพนมสารคาม ไดจัดสถานที่ ตามหนว ยงานตา งๆที่มีหนา ที่สั่งซื้อยา
เวชภัณฑที่มิใชยา และวัสดุสํานักงาน โดยกําหนดเวลาที่อนุญาตใหผูแทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
และวัสดุสํานักงาน เขาพบบุคลากรหรือผูเกี่ยวของ ในวันพุธ และพฤหัสบดีที่ ๒ และ ๔ ของเดือน ระหวางเวลา
๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. เพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑได ทั้งนี้ ตองไมเปนการ
เขาพบเปนการสวนตัว
(๓) โรงพยาบาลพนมสารคาม ขอใหผูแทนยาหรือพนักงานขายยา เวชภัณฑที่มิใชยา
และวัสดุสํานักงาน พึงเคารพและปฏิบัติตามขอกําหนดของโรงพยาบาลอยางเครงครัด
๕. ระบบการคัดเลือก
๕.๑ เปาหมาย
๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผูผลิตและผูจําหนาย
ในรูปแบบการทํางานรวมกันจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของและดําเนินการอยางเปนระบบ
๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา ซึ่งมุงเนนความ
โปรงใส เปนธรรม เพื่อใหไดยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่มีประโยชน ปลอดภัย คํานึงถึงประสิทธิผ ล ความคุมคา
ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
๕.๒ แนวทางปฏิบัติ
๕.๒.๑ กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม มุงเนนใหการจัดซื้อยา เวชภัณฑที่มิใ ชยา และวัส ดุ
สํานักงาน การคัดเลือกบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑที่มิใชยามีความโปรงใส เปนธรรม ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ
ยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และปองกันการมีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนทับซอนกับ
บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา โดยมุงเนนเพื่อใหไดยาและเวชภัณฑที่มิใ ชยาที่มีประโยชน ปลอดภัย คํา นึงถึง
ประสิทธิผล ความคุมคา ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
(๒) การจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑที่มิใชยาและวัสดุสํานักงาน ตลอดกระบวนการให
ดําเนินการตามนโยบายของ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ทั้งนี้การดํา เนินการตาง ๆ ใหอยูในรูปของ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่จะแตงตั้งขึ้นประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ย วของและ

ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน โดยกําหนดใหกรรมการ/อนุกรรมการ/ผูทํางานมีกําหนดวาระการทํางานครั้งละไมเกิน
๒ ป และไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน
(๓) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานจะประกาศผลการดําเนินการตาง ๆ
เปนระยะ ๆ
(๔) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํา งาน พึงแสดงการมีสวนไดสวนเสียกับ
บริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยา
๖. ระบบการยกยองเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ
๖.๑ เปาหมาย
มีระบบการยกยองเชิดชูเกียรติผูทปี่ ฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม และการกําหนดบทลงโทษการ
ไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการขาย
๖.๒ แนวทางปฏิบัติ
๖.๒.๑ กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม กํา หนดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติ ผูบริหาร แพทย
ทันตแพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยา และนิสิต
นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม โดยมีการประกาศเชิดชูเกรียติและจัดทําเกรียติบัตรเพื่อเปนแบบอยางที่ดี
(๒) โรงพยาบาลพนมสารคาม กํา หนดขั้นตอนในการลงโทษ ผูบริหาร แพทย ทันต
แพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวของกับ การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใช ยา และนิสิต
นักศึกษา ไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการขาย ตามระเบียบวินัยของขาราชการและ
ระเบียบทางราชการ เพื่อมิใหเปนแบบอยาง
๗. ระบบการตรวจสอบ
๗.๑ เปาหมาย
มีระบบการตรวจสอบ ทั้งปจจุบัน และยอนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ
๗.๒ แนวทางปฏิบัติ
๗.๒.๑ กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม กําหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจาก
บริษัท ผูแทนจําหนาย โดยแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลพนมสารคาม และจัดตั้งกองทุนสวัส ดิการ
โรงพยาบาลพนมสารคาม ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ดูแล และมีการจัดทําบัญชีรับจาย สามารถตรวจสอบ
ได

(๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบใหมีก ารรายงาน ต อ คณะกรรมการบริห าร
โรงพยาบาลทุกสิ้นปงบประมาณ
ประกาศ ณ. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

(นางอุไร ศิลปกิจโกศล)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม

