
 
 

 

  ประกาศโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยา 

และเวชภัณฑท่ีมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข 
 ---------------------------- 

  ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ไดแจงเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑจริยธรรม
การจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ซ่ึงมีผล
บังคับใชตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2564  เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติอยางมีธรรมาภิบาลสําหรับสวนราชการ 
หนวยงาน และหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผูสั่งใชยา ผูประกอบวิชาชีพ  และบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดซ้ือจัดหา จนกระท่ังถึงการใชยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา โดยประกาศฯ 
ดังกลาว กําหนดใหหนวยงานตองจัดทําแนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเปนลายลักษณอักษรไวในท่ีเปดเผยภายในหก
สิบวันนับตั้งแตวันท่ีประกาศฯมีผลบังคับใช นั้น 
  ในการนี้  เพ่ือใหนําเกณฑจริยธรรมฯ ดังกลาวไปสูการปฏิบัติ โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 

  1. วัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และหนวยงานในสังกัด จะดําเนินการตามประกาศฉบับนี้
ดวยความเท่ียงตรง โปรงใส และยึดม่ันตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ
จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา พ.ศ. 2564 โดนเครงครัด 
  2. การรับประโยชนอันเปนทรัพยสิน เงิน ส่ิงของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ 
 2.1 เปาหมาย 
  2.1.1 มีระบบและกลไกการจดัการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร
ผูรับบริการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ังในและตางประเทศ 
  2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ - จายสิ่งของท่ีไดรับการสนับสนุนฯ 
  2.2.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพแกประชาชน 
 2.2 แนวทางปฏิบัติ 
  2.2.1 ผูบริหาร หัวหนากลุมงาน/ฝายท่ีเก่ียวของกับการจัดหา บุคลากรท่ีเก่ียวของกับ
การจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา และนิสิตนักศึกษาดูงานหรืฝกปฏิบัติงาน กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ
ตอผูแทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาใหปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ไมพ่ึงรับประโยชน ดังนี้ 
   (1.1) รับเงินไมวากรณีใดๆ ยกเวนกรณีรับคาตอบแทนจากการเปนวิทยากร 
การบรรยายทางวิชาการ เปนผูไดรับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
   (1.2) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไมวากรณีใดๆ ยกเวน 
 
          (1.2.1) สิ่งของท่ี…….. 
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    (1.2.1) สิ่งของท่ีมีมูลคาไมเกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือ
วาระตามประเพณีเทานั้น 
    (1.2.2) สิ่งท่ีกอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการท่ีสิ่งสงผลถึงการบริการ
ทางการแพทยและสาธารณสุขท่ียังประโยชนแกผูปวย โดยใหรับในนามของสถานพยาบาลหรอืหนวยงาน 
   (1.3) รับบริการอันเปนกิจสวนตัวใดๆ 
    (2) ไมพึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา
ใดๆตอสาธารณสุขในเชิงธุรกิจ 
    (3) ไมพึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการท้ังในและตางประเทศโดยตรง 
    (4) พึงเปดเผยวาตนมีสวนเก่ียวของทางผลประโยชนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา
นั้นในสถานะใด เม่ือแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับยา
และเวชภัณฑท่ีมิใชยาในทางวิชาการ 
    (5) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการท้ังในและตางประเทศ กําหนดแนวทางดังนี้ 
    (5.1) กิจกรรมดังกลาวจะตองกอประโยชนใหสถานพยาบาลหรอืหนวยงานและ
ไมมีเง่ือนไขขอผูกมัดเพ่ือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยาใดๆ ท้ังสิ้น 
    (5.2) การสนับสนุนใหเปนไปในนาม โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา โดยคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จะพิจารณา
บุคลากรท่ีเหมาะสมใหไปเขารวมกิจกรรมตางๆ ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกําหนดไวซ่ึงประกอบดวยหลักเกณฑ
ดังนี้ 
     (5.2.1) คณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา จะกําหนดความถ่ีของผูไดรับการคัดเลือกใหไดรับการสนับสนุน ซ่ึงตองใหมีความเหมาะสม 
     (5.2.3) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับการสนับสนุน ตองใหมีความ
เหมาะสมและเปนธรรม โดยไมมีผลตอการสั่งจายยาเวชภัณฑนั้นมากข้ึน 
     (5.2.4) ใหรับการสนับสนุนไดเฉพาะคาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร 
คาอาหาร และคาท่ีพัก สําหรับตนเองเทานั้นและจํากัดเฉพาะชวงเวลาและสถานท่ีของการดูงาน การประชุม
หรือการบรรยายทางวิชาการ 
     (5.2.5) ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยายทางวิชาการ ท้ังในและตางประเทศ จะตองขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
    (6) การจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพในบริเวณ โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา และหนวยบริการในสังกัด  ไมอนุญาตใหมีการจัดกิจกรรมฯ ซ่ึงระบุหรือกลาวถึงชื่อ
ทางการคาของยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา แกผูปวย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาหรือปฏิบัติงาน ท้ังนี้
เพ่ือปองกันไมใหมีโฆษณาแอบแฝงไปกับการใหความรู 
    (7) การจัดประชุมวิชาการโยไดรับการสนับสนุนงบดําเนินงาน วิทยากร หรืขอมูล
วิชาการจากบริษัทยาหรืเวชภัณฑท่ีมิใชยาใหกับหนวยงานผูจัดประชุมทุกครั้งโดยมีการเปดเผยการสนับสนุน
ดังกลาวใหผูเขารวมรับทราบทุกครั้ง      

                   /3.การรับตัวอยาง....... 
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 3. การรับตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยายาจากบริษัทหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
  3.1 เปาหมาย 
   3.1.1 มีระบบและกลไกลการจัดการในการรับ-การสั่งจายตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
   3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จายตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
 
  3.2 แนวทางปฏิบัติ 
   3.2.1 กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จะรับสิ่งสนับสนุนหรือ 
ตัวอยางจากบริษัทหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา ในนานโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หรือ
หนวยงานในสังกัดอยางเปนทางการ โดยตองมีเอกสารหรือหนังสือมอบใหเปนหลักฐานอางอิงได 
     (2) กําหนดใหเจาหนาท่ีพัสดุ ของโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา และหนวยงานในสังกัด เปนผูดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง โดยผูรับผิดชอบ        
ตองจัดทําบัญชีรายการรับ-จายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง ซ่ึงระบุรายละเอียดของผูให สิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง 
จํานวน วันท่ีและเอกสารอางอิงได ผูเบิกจาย ผูรับ และจัดหําสรุปรายงานเพ่ือการตรวจสอบ เพ่ือเปนขอมูล
เบื้องตน 
     (3) การจายตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยามาใหกับผูปวย ผูสั่งใช ผูจายและสงมอบพึง
คํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ ไมมุงหวังเพ่ือเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ี
มิใชยาหรือประโยชนสวนตน 

 4. การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย 
  4.1 เปาหมาย 
   การกําหนดสถานท่ี รูปแบบ และเวลาสําหรับการใหขอมูลเก่ียวกับยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา
แกผูบริหาร หัวหนากลุมงาน/ฝายท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดหา และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการซ้ือจัดหายาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยา และนิสิต นักศึกษาหรือฝกปฏิบัติงาน 
  4.2 แนวทางปฏิบตัิ 
   4.2.1 กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และหนวยงานในสังกัด      
ไมอนุญาตใหผูแทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาเขาพบบุคลากรซ่ึงอยูระหวางปฏิบัติหนาท่ี
ใหบริการผูปวย หรือเขาพบนิสิต นักศึกษาหรือฝกงานในโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
และหนวยงานในสังกัด เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรืการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใช
ยา 
     (2) โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และหนวยงานในสังกัด      
ไดจัดสถานท่ีเขาพบภายในหนวยงาน และกําหนดเวลาในชวงเวลาปฏิบัติงานเทานั้น ท่ีอนุญาตใหผูแทนหรือ
พนักงานขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาเขาพบบุคลากรหรื ผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนนําเสนอขอมูลขาวสารและกิจกรรม
ท่ีเก่ียวของผลิตภัณฑได ท้ังนี้ไมเปนการเขาพบเปนการสวนตัว 
     (3) โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และหนวยงานในสังกัด 
ขอใหผูแทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑมิใชยา พึงเคารพและปฏิบัติตามขอกําหนดของโรงพยาบาล
อยางเครงครัด 

            5.ระบบการคัดเลือก... 
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 5. ระบบการคัดเลือก 
  5.1 เปาหมาย 
   5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา รวมท้ังการคัดเลือกบริษัทผูท่ีผลิตและ     
ผูจําหนายในรูปแบบการทํางานรวมกันจากทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของและดําเนินการอยางเปนระบบ 
   5.1.2 มีนโยบายและหลักการเก่ียวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ซ่ึงมุงเนน
ความโปรงใสเปนธรรม เพ่ือใหไดยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาท่ีมีประโยชน ปลอดภัย คํานึงถึงประสิทธิผล ความ
คุมคา ความปลอดภัยและมีคุณภาพ 
  5.2 แนวทางปฏิบัติ 
   5.2.1 กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และหนวยงานในสังกัด  
มุงเนนใหการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา การคัดเลือกบริษัทผูผลิตและผูจัดหนายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
รวมท้ังการตรวจสอบการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยามีความโปรงใส เปนธรรม ไมมุงหวังเพ่ือเปนการ
สงเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และปองกันการมี
สวนไดเสียหรือมีผลประโยชนทับซอนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา โดยมุงเนนเพ่ือไดยาและเวชภัณฑท่ี
มิใชยาท่ีมีประโยชน ปลอดภัยคํานึงประสิทธิผล ความคุมคา ความปลอดภัย และคุณภาพ 
     (2) การจัดซ้ือหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ตลอดกระบวนการใหดําเนินการตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ท้ังนี้การดําเนินการ
ตางๆใหอยูในรูปของคณะกรรมการ ท่ีจะแตงตั้งข้ึนประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและประกาศ
ใหทราบโดยท่ัวกัน โดยกําหนดใหกรรมการมีกําหนดวาระการทํางานครั้งละไมเกิน 4 ป และ  ไมเกิน 2 วาระ
ติดตอกัน 
     (3) คณะกรรมการจะประกาศผลการดําเนินการตางๆ เปนระยะๆ 
     (4) คณะกรรมการ พึงแสดงการมีสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

 6. ระบบการการยกยองเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
  6.1 เปาหมาย 
   มีระบบยกยองเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติงานตามเกณฑจริยธรรม และการกําหนดบทลงโทษ
การไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการขาย 
  6.2 แนวทางปฏิบัติ 
   6.2.1 กําหนดใหมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และหนวยงานในสังกัด 
กําหนดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติ ผูบริหาร และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใช
ยา และนิสิต นักศึกษาท่ีปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม โดยจัดทําประกาศของโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิม     
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยแจงใหเจาหนาท่ีในสังกัดไดทราบอยางท่ัวไปถึงกัน 
     (2) โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และหนวยงานในสังกัด 
ผูบริหาร และ บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา และนิสิต นักศึกษาท่ีไมปฏิบัติ
ตามเกณฑจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการขายโดยมีมาตรการใหผูไมปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ใหพัน
จากเปนผูท่ีเก่ียวของในการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา และหนวยงานในสังกัด 
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 7. ระบบการตรวจสอบ 
  7.1 เปาหมาย 
  มีระบบในการตรวจสอบ ท้ังปจจุบัน และยอยหลัง รวมท้ังการรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
 7.2 แนวทางปฏิบัติ 
  7.2.1 กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1) โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และหนวยงานในสังกัด 
กําหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ผูแทนจําหนาย โดยมีการตรวจสอบโดย
โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในทุกเดือน 
    (2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ใหมีการรายงาน ทุกสิ้นปงบประมาณราชการ 
ตอโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือนมีนาคม   พ.ศ. 2565 

 

 

        
       (นายภูริวัจน คําแหง) 
                                                    นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
     ผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
  

 

 

 

 

 

 


