
ประกาศโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานนัทภิกขุ) 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 
  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ 
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕64 สำหรับเป็นแนวทางให้บุคลากรและ องค์การ
สาธารณสุข ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เพื่อประชาชน และเป็นแบบอย่างท่ีดีนั้น  เพื่อใหเ้กณฑ์
จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้ 
  วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  จะดำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้
เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล 
๑. การรับประโยชน์จากบริษัทยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช
กร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรท่ี เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ให้
ปฏิบัติต่อผู้แทน พนักงานขาย จากบริษัทยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้ 
 ๑.๑) ไม่รับเงินไมว่่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยาย ทางวิชาการ 
หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 ๑.๒) ไม่รับส่ิงของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นส่ิงของท่ีมีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท ในโอกาส
พิเศษหรือวาระตามประเพณี หรือส่ิงท่ีมีประโยชน์ทางวิชาการ และส่งผลถึงการให้บริการผู้ป่วย โดย ให้รับในนาม
โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
 ๑.๓) ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 
 ๑.๔) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
 ๑.๕) พึงเปิดเผยว่า ตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทในสถานะใด เมื่อแสดง ความเห็นทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต่อสาธารณะ โดยการพูด เขียน หรือวิธีการอื่น 
 ๑.๖) ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน 
หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ังในและต่างประเทศ 
 ๑.๗) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้รับในนามโรงพยาบาลเท่านั้น ท้ังการไป
ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ังในและต่างประเทศ และต้องก่อประโยชน์   
ให้โรงพยาบาล โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิ ใช่ยาใด  ๆท้ังส้ิน  และมี  
คณะกรรมการพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามหลักการต่อไปนี้ 
  - คณะกรรมการมี ส่วนร่วมจากแผนกต่างๆ  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของโรงพยาบาล 
เป็น หลัก และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทท่ีให้การสนับสนุน 
  - คณะกรรมการกำหนดความถ่ีท่ีเหมาะสมในการรับการสนับสนุน 
  - การคัดเลือกต้องเหมาะสม เป็นธรรม และไม่มีผลต่อการส่ังใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น 
  - ให้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าท่ีพัก 
สำหรับตนเองเท่านั้น โดยจำกัดเฉพาะช่วงเวลา และสถานท่ีของการดูงาน ประชุม หรือบรรยายทางวิชาการ 
  - ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อ ผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับช้ัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ .ศ. ๒๕๕๕ และ ระเบียบอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 



 ๑.๘) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาล ไม่อนุญาตให้ระบุหรือ กล่าวถึงช่ือ
ทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา แก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึก ปฏิบัติงาน ท้ังนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้การโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้ 
 ๑ .๙ ) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ  
จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว ให้ผู้เข้าร่วม ประชุม
รับทราบทุกครั้ง 
๒. การรับส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท 
 ๒.๑) โรงพยาบาลจะรับส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ในนาม โรงพยาบาล
อย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้ เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
 ๒.๒) โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ การรับส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยต้องจัดทำ บัญชีรับ-จ่าย 
ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้ ส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่าง จำนวน วันท่ี เอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทำสรุป
รายงานเพื่อการตรวจสอบด้วย 
 ๒.๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้กับผู้ป่วยนั้น  ผู้ส่ังใช้ ผู้จ่าย ผู้ส่งมอบ พึง คำนึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการขายหรือประโยชน์ส่วนตน 
๓. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 ๓.๑) โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขาย เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างให้บริการ ผู้ป่วย หรือ
เข้าพบนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพื่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย 
 ๓.๒) โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ได้จัดสถานท่ีแผนกจัดซื้อ และกำหนดเวลา โดย
กำหนดให้เฉพาะวันและเวลาราชการ ซึ่งอนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขาย เข้าพบบุคลากรเพื่อน าเสนอข่าวสารและ
กิจกรรมท่ี เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ท้ังนี้ ต้องไม่เข้าพบเป็นการส่วนตวั 
 ๓.๓) โรงพยาบาลขอให้ผู้แทน พนักงานขาย พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ โรงพยาบาลอย่าง
เคร่งครัด 
๔. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 ๔.๑) โรงพยาบาลมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม ในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา การ จัดซื้อ 
รวมทั้งการตรวจสอบ โดยไม่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการขาย ไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย
และผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาท่ีมีคุณภาพสูง มีประสิทธิผล ปลอดภัย  
 ๔ .๒ ) การจัดซื้ อ จัดหาตลอดกระบวนการ  ให้ ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ / 
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ท่ีจะแต่งต้ังขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศ ให้
ทราบโดยท่ัวกัน โดยมีกำหนดวาระครั้งละไม่เกิน ๑ ปี และไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน 
  - คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน พึงประกาศผลการดำเนินงาน เป็นระยะ 
  - คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา 
๕. ระบบการเชิดชูเกียรติ 
 ๕.๑) โรงพยาบาลกำหนดให้มีการเชิดชูเกียรติ ผู้ท่ีปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ดังนี้คือ โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มบริหารงานท่ัวไป กำหนดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ ยา รวมท้ังนิสิต นักศึกษา นักเรียนท่ีปฏิบั ติตามเกณฑ์จริยธรรม ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลควนขนุน โดยจัดทำประกาศของโรงพยาบาลควนขนุน แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าท่ี
ทราบอย่างท่ัวถึงกัน 
 
 
 



 ๕ .๒) โรงพยาบาลกำหนดวิธีการ สำหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม  ดังนี้ คือ โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มบริหารงานท่ัวไป กำหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร 
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
รวมท้ังนิสิต นักศึกษา นักเรียนท่ีไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดยมีมาตรการ
ให้ผู้ไม่ ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้พ้นจากการเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของ 
โรงพยาบาลศรีนครินทรน(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง  
๖. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท 
 ๖.๑)   โรงพยาบาลกำหนดแนวทางตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท  ดังนี้คือ โรงพยาบาล 
ศรีนครินทรน(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง กำหนดแนวทางการตรวจสอบการรับสนับสนุนจากบริษัท ผู้แทน
จำหน่าย โดยมีการ ตรวจสอบโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทรน(ปัญญานันทภิกขุ) ทุกเดือน 
 ๖.๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้รายงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทรน(ปัญญานันทภิกขุ)  
ทุก 3 เดือนหรือประจำรายไตรมาส 
    

  ประกาศ ณ วันท่ี  เดือน   5   กรกฎาคม  2564 
 
 
 

           (นางสาวสี  หวานแก้ว) 
               นายแพทย์ชำนาญการ   รักษาการในตำแหน่ง 

                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
 

 
 


