
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จังหวัดมหาสารคาม  โทร ๐-๔๓๗8-1045 

ที่  มค ๐๐๓3.๓๐๑/ว41                         วันที ่     17  กุมภาพันธ์  2565  

เรื่อง   แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ 
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564    

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 

  รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบาย
ส าคัญ เนื่องจากสถานการณ์การทุจริตมีหลายรูปแบบ โดยให้ทุกส่วนราชการน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส  มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาล และ
เพ่ือให้สอดรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้หน่วยงานก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ทั้งนี้โรงพยาบาลเชียงยืน ได้ก าหนดแนวทางดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว  

               ในการนี้ โรงพยาบาลเชียงยืน จึงขอส่งประกาศฯ แนวทางดังกล่าว ให้ทุกท่านทราบ
รายละเอียดตามท่ีแนบมาพร้อมนี้   

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติต่อไป 
  

 
 

  (นายณัฐวุฒิ มาสาซ้าย) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

               รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 
เรื่อง  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยา 

และเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 

 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กร
สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น 

 เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลเชียงยืน จึงก าหนดแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ดังกล่าวฯ ส าหรับการ
ปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซ้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
โรงพยาบาลเชียงยืน จะด าเนินการ จัดซื้อจัดหาด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามเกณฑ์ 

จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ 

2.1 เป้าหมาย 
2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรรผู้รับการ 

สนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ – จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ 
2.1.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

2.2 แนวทางปฏิบัติ 
2.2.1 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช 

กร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่
ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้ 
(1.1) รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การ 

บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

(1.2) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น 
(1.2.1)  สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษ หรือ 

วาระตามประเพณี เท่านั้น 

(1.2.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์... 
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 (1.2.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการทาง 

การแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

   (1.3) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 

  (2)  ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ    
ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

  (3) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายทางวิชาการ  
ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง 

  (4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทกับบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 

  (5) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ  
ทั้งในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้ 

     (5.1) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และไม่มี
เงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ทั้งสิ้น 

     (5.2) การสนับสนุนให้เป็นไปในนามโรงพยาบาลเชียงยืน โดยคณะกรรมการบริหาร  
จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและ
ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้ 

   (5.2.1) การคัดเลือก จะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร (ซึ่งต้องประกอบด้วย
การมีส่วนร่วมระหว่างแผนก และค านึงถึงประโยชน์ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานจะได้รับ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทท่ีให้การสนับสนุน) 

   (5.2.2) คณะกรรมการบริหารจะก าหนดความถี่ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการ
สนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม 

   (5.2.3) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความเหมาะสม 
และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากข้ึน 

   (5.2.4) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทย ากร 
ค่าอาหาร และค่าที่พัก ส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม
หรือการบรรยายทางวิชาการ 

   (5.2.5) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บั งคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

(6) การจัดกิจกรรม... 
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  (6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลเชียงยืน ไม่อนุญาตให้มีการ
จัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่
ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้ 

  (7) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ 
จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้โรงพยาบาลเชียงยืน เปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุม
รับทราบทุกครั้ง 

 3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

    3.1 เป้าหมาย 

  3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ–การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

  3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

    3.2 แนวทางปฏิบัติ 

  3.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

     (1) โรงพยาบาลเชียงยืน จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา ในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงได้ 

     (2) ก าหนดให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการับสิ่ง
สนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบต้องจัดท าบัญชีรายการรับ – จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุ
รายละเอียดของผู้ให้สิ่งสนับสนุน หรือตัวอย่าง จ านวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท า
สรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น 

     (3) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบพึง
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

 4. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 

    4.1 เป้าหมาย การก าหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาแก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร        ผู้
ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษา
หรือปฏิบัติงาน 

    4.2 แนวทางปฏิบัติ 

  5.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

     (1) โรงพยาบาลเชียงยืน ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  
เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลเชียงยืน เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์  
ที่มิใช่ยา 

 

(2) โรงพยาบาลเชียงยืน… 
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     (2) โรงพยาบาลเชียงยืน ได้จัดสถานที่ที่ท างานที่เปิดเผยต่อสายตาบุคลากรทั่วไปซึ่งเป็น
สถานที่ไม่แยกสัดส่วนที่มิดชิด และก าหนดเวลาเป็นเวลาราชการ ที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว 

 5. ระบบการคัดเลอก 

    5.1 เป้าหมาย 

   5.1 .1  มีการคัด เลือกยาและเวชภัณฑ์ที่ มิ ใช่ยา รวมทั้ งการคัด เลือกบริษัทผู้ ผลิต 
และผู้จ าหน่ายในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

  5.1.2 มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้นความ
โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ทิ่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า 
ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

    5.2 แนวทางปฏิบัติ 

  5.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

     (1) โรงพยาบาลเชียงยืน มุ่งเน้นให้การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การคัดเลือด
บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่  
มิใช่ยา มีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเนการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยน์ ปลอดภัย ค านึงถึง
ประสิทธิผลความคุ้มค่า ความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง 

     (2) การจัดซ้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ด าเนินการตามนโยบาย
ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ทั้งนี้ การด าเนินการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ/คณะท างานที่จะแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน โดยก าหนดให้กรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ท างานมีก าหนดวาระการท างานครั้งละไม่เกิน 2 ปี 
และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

     (3) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานจะประกาศผลการด าเนินงานต่าง ๆ 
เป็นระยะๆ 

     (4) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

 6. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 

    6.1 เป้าหมาย 

  มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมและการก าหนดบทลงโทษการไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 

 

 

   6.2 แนวทางปฏิบัติ… 
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    6.2 แนวทางปฏิบัติ 

  6.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

     (1) โรงพยาบาลเชียงยืน ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และนิสิต นักศึกษา
ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดย การคัดเลือกจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดและเสนอชื่อเข้า
เพ่ือให้คณะกรรมบริหารโรงพยาบาลเชียงยืนพิจารณาด าเนินการ 

     (2) โรงพยาบาลเชียงยืน ก าหนดขั้นตอนในการลงโทษผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช
กร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดย ขั้นตอนที่ 1 ให้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและก าหนดบทลงโทษตามวินัย
ข้าราชการหรือตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

 7. ระบบการตรวจสอบ 

    7.1 เป้าหมาย 

  มีระบบการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 

1.2 แนวทางปฏิบัติ 
1.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) โรงพยาบาลเชียงยืน ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัทผู้แทน
จ าหน่าย โดยการตรวจสอบไขว้ระหว่างหน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานตนเองซึ่งจัดตั้งเป็น
รูปแบบคณะกรรมารและสรุปผลการด าเนินงานไว้ด้วย 

(2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงานทุก 6 เดือน ต่อคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบ าบัดและ/หรือคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

 
 

                         (นายณัฐวุฒิ    มาสาซ้าย) 
                        นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

      รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
 
 

 


