
 

 
ประกาศโรงพยาบาลจุน 

เรื่อง การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน 

............................. 
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่ าด้ วย เกณฑ์จริ ยธรรม                  

การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ . ๒๕๖๔           
เพ่ือเป็นแนวทางให้ บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือความถูกต้อง           
ท าเพ่ือประชาชน เป็น แบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลจุน   
จึงก าหนดแนว ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ดังกล่าวส าหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงานดังนี้  

๑. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
โรงพยาบาลจุน จะด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์ จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔  

๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ  

๒.๑ เป้าหมาย  
๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร 

ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ  
๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ - จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ  

  ๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน   
 ๒.๒ แนวทางปฏิบัติ  

  ๒.๒.๑ ผู้บริหาร หวัหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันต 
แพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ก าหนดให้มี 
แนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติดังนี้  

(๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้  
(๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร     

การบรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
(๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น  

(๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษ 
หรือวาระตามประเพณี เท่านั้น  



(๑.๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชากรที่ส่งผลถึงการบริการ 
ทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ียังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของหน่วยงาน  

(๑.๓) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ  
(๒) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ     

ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ  
(๓) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง 

วิชาการท้ังในและต่างประเทศโดยตรง   
(๔) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยานั้น 

ในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ  

(๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุมสัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ 
ทั้งในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้  

(๕.๑) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้หน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไขข้อ 
ผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น  

(๕.๒) การสนับสนุนให้เป็นไปในนามโรงพยาบาลดอยหลวง โดยคณะกรรมการ 
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลจุน จะพิจารณา
บุคลากรที่เหมาะสมให้ไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้  

(๕.๒.๑)การคัดเลือก จะด าเนินการโดยคณะกรรมการจริยธรรมว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลจุน  

(๕.๒.๒)คณะกรรมการว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลจุน จะก าหนดความถี่ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนซึ่ง ต้องให้
มีความเหมาะสม  

(๕.๒.๓)การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความ 
เหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น  

(๕.๒.๔)ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร และค่าท่ีพัก ส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือ 
การบรรยายทางวิชาการ  

(๕.๒.๕) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ 
บรรยายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

(๖) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลจุน ไม่อนุญาตให้ มีการ    
จัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือ ป้องกัน
ไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้  



(๗) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด า เนินการ วิทยากร หรือข้อมูล 
วิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้โรงพยาบาลจุน เปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วม ประชุม
รับทราบทุกครั้ง  

๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา  
๓.๑ เป้าหมาย  

๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
  ๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา                           

        ๓.๒ แนวทางปฏิบัติ  
๓.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) โรงพยาบาลจุน จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา 

ในนามโรงพยาบาลจุน อย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้  
(๒) ก าหนดให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจุน เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบการรับ

สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดท าบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือ ตัวอย่าง ซึ่งระบุ
รายละเอียดของผู้ให้ สิ่งที่สนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท า
สรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น  

(๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้กับผู้ป่วย ผู้สัง่ใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบพึง 
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ให้มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์  
มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน  

๔. การด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย  
๔.๑ เป้าหมาย  

การก าหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

๔.๒ แนวทางปฏิบัติ  
๔.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(๑) โรงพยาบาลดอยหลวง ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาเข้าพบบุคลากร          
ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ณ โรงพยาบาลจุน เพ่ือการโฆษณายาและ เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาหรือ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

(๒) โรงพยาบาลจุน ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาพึง เคารพ
และปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงพยาบาลจุนอย่างเคร่งครัด  

๕. ระบบการคัดเลือก  
  ๕.๑ เป้าหมาย  
๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้ 

จ าหน่ายในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ  



๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้น 
ความโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิ์ผล ความ 
คุ้มค่า ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง  

๕.๒ แนวทางปฏิบัติ  
๕.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(๑) โรงพยาบาลจุน มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การคัดเลือก บริษัทผู้ผลิต
และผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส 
เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้น
เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความ ปลอดภัยและมี
คุณภาพสูง  

(๒) การจัดซื้อหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ด าเนินการตามนโยบาย 
ของคณะกรรมการจริยธรรมวาด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของ 
โรงพยาบาลจุน ทั้งนี้การด าเนินการต่างๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ /คณะท างานที่  

จะแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยก าหนดให้กรรมการ/ 
อนุกรรมการ/ผู้ท างานมีก าหนดหมดวาระการท างานครั้งละไม่เกิน ๒ ปี และไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน  

(๓) คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะท างานจะประกาศผลการด าเนินการต่างๆ 
เป็นระยะๆ  

(๔) คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะท างาน ซึ่งแสดงว่าการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ 
บริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

5. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ  
๖.๑ เป้าหมาย  

มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการก าหนดบทลงโทษการ 
ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการขาย  

๖.๒ แนวทางปฏิบัติ  
๖.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

                                  (๑) โรงพยาบาลจุน ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร แพทย์ ทันต แพทย์ 
เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ปฏิบัติตาม           
เกณฑ์จริยธรรม โดย ท าการประเมินและคัดเลือกเพ่ือประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและหรือบุคคลที่มี 
ผลงานดี เด่นในการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจั ดหาและการส่งเสริมการขายยาและ           
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีละ ๑ ครั้ง  
 
 



   (๒) โรงพยาบาลจุน ก าหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช
กร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดยการใช้มาตรการการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม มาตรการ 
ทางการปกครอง มาตรการทางวินัย และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามล าดับ  

๗. ระบบการตรวจสอบ ๗.๑ เป้าหมาย มีระบบการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง 
รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ ๗.๒ แนวทางปฏิบัติ  

๗.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) โรงพยาบาลจุน ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัทผู้แทน

จ าหน่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลจุน เป็นผู้ด าเนินการ  

(๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงานทุก ๔ เดือน ต่อผู้อ านวยการ  
โรงพยาบาลจุน  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                ประกาศ ณ วันที่  25  กุมภาพันธ์  2565  

 (นายสุกิจ  ทิพทิพากร) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 

 


