
 
 
                

ประกาศโรงพยาบาลวังเหนือ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

--------------------------------------------- 

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ 
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา พ .ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมี          
ธรรมาภิบาล สำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้สั่งใช้ยา        
ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึงการใช้ยาและ 
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เพ่ิมความ
ถูกต้อง ทำเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไปนั้น  

เพ่ือให้นำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลวังเหนือ จึงกำหนดแนวปฏิบัติ 
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ดังกล่าวฯ สำหรับการ 
ปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้  

๑ . วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์            
ที่ไม่ใช่ยา  

โรงพยาบาลวังเหนือ จะดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และ     
ยึดมั่น ตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยเคร่งครัด และสนับสนุนให้ แพทย์ ทันตแพทย์      
พึงสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยาเป็นหลัก  

  ๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ  
บุคลากรของโรงพยาบาลวังเหนือ ไม่พึงรับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ดังนี้  
๒.๑ รับเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น กรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยาย  

ทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
๒.๒ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้            

ที่มีผู้มอบ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่  
๒.๒.๑ สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควร ตามปกติ

ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่  คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ประกาศกำหนด  

๒ .๒ .๒  สิ่ งที่ ก่ อ ให้ เกิดประโยชน์ แก่ งานด้ านวิชาการที่ ส่ งผลถึ งการบริการ               
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของโรงพยาบาลวังเหนือ  

๒.๓ บุคลากรของโรงพยาบาลวังเหนือ ต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการ 
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาใดๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ :  

๒.๔ บุคลากรในโรงพยาบาลวังเหนือทุกคน ต้องพ่ึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทาง 
ผลประโยชน์กับบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด     
การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ที่เก่ียวข้องกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทางวิชาการ  
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๒.๕.การรับสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้รับในนามโรงพยาบาลเท่านั้น   
ทั้งการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ บรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศโดยกำหนดแนวทางดังนี้  

๒.๕.๑ กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงพยาบาล โดยไม่มีเงื่อนไข 
ข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใดๆท้ังสิ้น  

๒.๕.๒ การสนับสนุนให้เป็นไปในนาม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวังเหนือ      
จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ บรรยายทางวิชาการ ทั้งในและ 
ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้ :  

๑) การคัดเลือกจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวังเหนือ 
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีส่วนร่วมจากแผนกต่างๆและคำนึงถึงประโยชน์ของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานได้รับ 
เป็นหลัก ไม่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุน  

๒) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวังเหนือ กำหนดความถี่ที่เหมาะสม    
ในการรับสนับสนุน  

๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรให้ได้รับการสนับสนุนต้องเหมาะสม    
เป็นธรรม และไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากข้ึน  

๔) ให้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และค่าที่พักสำหรับตนเองเท่านั้น โดยจํากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือ        
การบรรยายทางวิชาการ  

๕) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ บรรยาย 
ทางวิชาการทั้ งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่ อผู้ บั งคับบัญชาตามลำดับขั้น  ตามระเบียบ              
สำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง  

๒.๖ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาล ไม่อนุญาตให้ระบุหรือ 
กล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา แก่ผู้ป่วยหรือประชาชน และนิสิตนักศึ กษาที่ศึกษา          
หรือ ฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้การโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้  

๒.๗ การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรือข้อมูล 
วิชาการจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว            
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง  

๓. การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท  
โรงพยาบาลวังเหนือไม่อนุญาตให้บุคลากรนําเวชภัณฑ์มิใช่ยา น้ำยาตัวอย่างมาจ่ายให้กับ

ผู้ป่วย ต้องแสดงตนและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลชลบุรีก่อน นํายาตัวอย่าง
มาจ่ายให้กับผู้ป่วย สำหรับตัวอย่างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สามารถนำมาใช้ได้ โดยให้ผ่านระบบกำกับดูแลการรับ 
ตัวอย่างของโรงพยาบาลวังเหนือซึ่งตรวจสอบได้ และต้องคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วย        
เป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายหรือประโยชน์ส่วนตน  
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๔. การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย  
๔ .๑ โรงพยาบาลวังเหนือ มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา การคัดเลือก

บริษัทผู้ผลิต และผู้จัดจําหน่ายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา     
มีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
และป้องกัน การมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้ได้ยา
และเวชภัณฑ์ มิใช่ยา ทีม่ีประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง  

๔.๒ การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตลอดจนกระบวนการ ต้องผ่านระบบการ 
พิจารณาตามระเบียบและนโยบายของโรงพยาบาลวังเหนือ จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งของ
โรงพยาบาลวังเหนือ 

๔.๓) คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งของโรงพยาบาลวังเหนือ ซึ่งแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับบริษัทยา หรือ เวชภัณฑ์มิใช่ยา  

๔.๔. โรงพยาบาลวังเหนือ อนุญาตให้ผู้แทนยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้าพบบุคลากรของ 
โรงพยาบาลวังเหนือได้ที่สำนักงานในเวลาราชการเท่านั้น  

๔.๕ หน่วยงานของโรงพยาบาลวังเหนือ ต้องไม่แจกเอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย หรือสื่อที่ให้ 
ความรู้แก่ประชาชน โดยที่มีชื่อการค้าของยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

๔.๖ โรงพยาบาลวังเหนือไม่อนุญาตให้ผู้แทนยา หรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบนิสิตแพทย์ 
และนักศึกษาก่อนปริญญา  

๔.๗ โรงพยาบาลวังเหนือไม่อนุญาตให้นิสิตแพทย์ และนักศึกษาก่อนปริญญา เข้าร่วม 
กิจกรรมให้ข้อมูลความรู้ ที่เชื่อมโยงถึงชื่อการค้าของยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

๔.๔ โรงพยาบาลวังเหนือไม่อนุญาตให้นิสิตแพทย์ และนักศึกษาก่อนปริญญา รับเงิน 
ของขวัญ ของบริจาคหรือการสนับสนุนอื่นๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาโดยตรง  

๕. ระบบการตรวจสอบการรับ การสนับสนุ่นจากบริษัท  
๕.๑ โรงพยาบาลวังเหนือกำหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท 

ผู้แทนจําหน่าย โดยระบบควบคุมภายใน  
   ๕.๒ ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล        

วังเหนือ จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
 

   
                 ประกาศ ณ วันที ่ 11  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
      

                  (นางสาวสกาวเดือน เนตรทิพย)์ 
                                                                   นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ 
 

  
 


