
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงนอย 

เร่ือง แนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยา และเวชภัณฑที่มิใชยา 

ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 

  _ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริม การ

ขายยา และเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑ 

จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยา และเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให 

เปนแนวทางปฏิบัติเดียวกันในสวนราชการ หนวยงาน และหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น 

โรงพยาบาลแวงนอย จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ การ

สงเสริมการขายยา และเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติ 

ของเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ และเพื่อปองกันมิใหมีผลประโยชนทับซอนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาและ การ

สงเสริม การขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ปองกันการทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง หนาที่

ราชการ และเปนแบบอยางที่ดีงามใหหนวยงานอ่ืนตอไป ดังนี้ 

1. กําหนดหลักเกณฑการจัดซื้อยา 
1.1 หามไมใหหนวยจัดซื้อทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทน ทุก

ประเภทจากบริษัทยาเขากองทุนสวัสดิการโรงพยาบาล 

1.2 ใหหนวยจัดซื้อตองคาํนึงถึงปจจัยดานตนทุน (cost) มาตรฐาน (standard) 

ระยะเวลาในการสงมอบ (time) การใหบริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ 

1.3 ใหหนวยจัดซื้อกําหนดคุณสมบัติของบริษัทคูคาในรางขอบเขตของงานหรือ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference) ใหบริษัทคูคาตองปฏิบัติ ตามหลักเกณฑตาม 

มาตรา 176 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 

2561 และมีระบบอบรมเกณฑจริยธรรมแกพนักงาน โดยใหเปนคะแนนบวกในคะแนน ในหลักเกณฑ การ

ประเมินประสิทธิภาพตอราคา (price performance) 

1.4 ใหหนวยจัดซื้อใชกลไกตอรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 
กําหนด 

2.  ใหเพิ่มความเขมงวดของระบบตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล  และดําเนินการตาม 

นโยบายหรือระบบของหนวยงานตนสังกัด โดยมีการติดตามการดําเนินงานการจัดซื้อ การตรวจสอบการรับการ 

สนับสนุนจากบริษัท ผูแทนจําหนาย และการรายงานสวนที่เก่ียวของตอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและ 

ผูบริหารทราบ 

3. ผลักดันใหมีการปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมที่เก่ียวของกับการสงเสริมการขายยา 

4. ใหเกณฑจริยธรรมเปนกลยุทธเสริมสรางธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุม คาใชจาย 

ดานยาของโรงพยาบาล 

5. มีกิจกรรม… 
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5. มีกิจกรรมสงเสริมการปลุกจิตสํานึกของบุคลากรที่มีความเก่ียวของ และสงเสริมการมี 

สวนรวม ของภาคประชาชน 

6. ใหประชาสัมพันธเผยแพรความรูเก่ียวกับเกณฑจริยธรรม ใหบุคลากรทราบ และประกาศ 

เจตนารมณรวมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑจริยธรรม 

7. ใหกลุมงานที่เกี่ยวของประชาสัมพันธเผยแพรความรูเก่ียวกับเกณฑจริยธรรม การสงเสริม 

การขายยา และการใชยาอยางสมเหตุสมผลใหประชาชนไดรับทราบ ในรูปแบบของสื่อที่มีความเขาใจงาย สราง

เครือขายที่ประกอบไปดวยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน ท˚าการเฝาระวังและตรวจสอบ การสงเสริม

การขายยา และการใชยาอยางไมเหมาะสม รวมถึงมีชองทางในการรองเรียนและแจงขอมูล การกระทําผิดใหแก

หนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรง 

8. ผูสั่งใช หมายถึง เจาหนาท่ีของรัฐผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยหรือบุคลากรทางการ 

สาธารณสุขอ่ืนที่มีสิทธิหรือหนาที่ในการสั่งใชยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ผูสั่งใชตองไมรับประโยชนจากบริษัทยา 

หรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาในลักษณะ ดังตอไปนี้ 

8.1 ไมรับเงินไมวากรณีใดๆ ยกเวนเงินคาตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ คา

พาหนะ เดินทางและคาท่ีพักสําหรับวิทยากรเทานั้น และเงนิที่เปนทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา 

8.2 ไมรับของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได 

ที่มีผูมอบใหเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงคูสมรสหรือญาติของเจาหนาที่ของรัฐ เวนแต 

(1) สิ่งที่อาจไดรับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเปนสิ่งที่ไดรับตามจํานวนที่สมควร 

ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนาที่ หรือเปนการรับการใหในลักษณะใหแกบุคคลทั่วไป หรือตามที่ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด โดยเปนสิ่งของที่มีมูลคาไมเกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในแตละโอกาส 

(2) สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการทางการแพทย 

และสาธารณสุขที่ยังประโยชนแกผูปวย ใหไดรับในนามของโรงพยาบาล 

8.3 ผูสั่งใชตองไมแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑ ที่มิใช

ยาใดๆ ตอสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

8.4 ผูสั่งใชตองไมรับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยา ใน

การไปประชุมสัมมนาอบรม ดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ 

8.5 ผูสั่งใชตองเปดเผยวาตนมีสวนเก่ียวของทางผลประโยชนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ ที่

มิใชยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่ เกี่ยวของ     

กับยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาในทางวิชาการ 

8.6  ผูสั่งใช สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผานระบบการรับสิ่งสนับสนุน   และ 

การกํากับดูแลของโรงพยาบาล กําหนดแนวทาง ดังตอไปนี้ 

(1) กิจกรรมดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนใหโรงพยาบาลหรือหนวยงาน และ 

ไมมีเงื่อนไขขอผูกมัดเพื่อสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาใดๆ ทั้งสิ้น 

(2) การรับการสนับสนุนใหเปนไปในนามโรงพยาบาล โดยผานการพิจารณาคณะ 

กรรมการบริหารโรงพยาบาล 

(3) มีระบบการคัดเลือกการรับการสนับสนุนการวิจัย โดยคณะกรรมการบริหาร 

โรงพยาบาล กําหนดตามความเหมาะสม โปรงใสและเปนธรรม 

8.7 ในการ... 
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8.7 ในการนําตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยามาจายใหกับผูปวยหรือหนวยงาน ผูสั่งใช 

ตองคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขายยา และ 

เวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือประโยชนสวนตน โดยผานระบบกํากับดูแลการรับและการจายตัวอยางยาและเวชภัณฑ 

ที่มิใชยาของโรงพยาบาลชุมตาบง โดยเปนระบบท่ีตรวจสอบได มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ใหรับการสนับสนุนการน˚าตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มใิชยา ในนามโรงพยาบาล 

อยางเปนทางการ โดยตองมีเอกสารหรือหนังสือมอบใหเปนหลักฐานที่อางอิงได 

(2) กําหนดใหหนวยจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา เปนผูดูแลรับผิดชอบการรับการ 

สนับสนุนการน˚าตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยา โดยผูรับผิดชอบตองจัดทําบัญชีรายการรับ-จายตัวอยางยา 

และเวชภัณฑที่มิใชยา ซึ่งระบุรายละเอียดของผูใหตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยา จํานวน วันที่ 

เอกสารอางอิง ผูเบิกจาย ผูรับ และจัดทําสรุปรายงานเพ่ือเปนฐานขอมูลและเพื่อการตรวจสอบยอนหลัง 

8.8 ผูสั่งใชตองสั่งใชยาดวยชื่อสามัญทางยา 

9. ผูบริหารหรือผูมีอํานาจ 

9.1  ผูบริหารหรือผูมีอํานาจตองกําชับใหกลุมงานในโรงพยาบาลดําเนินการใหเปนตาม 

เกณฑ จริยธรรมอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทําแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลอง และมีมาตรฐานไมตํ่ากวากับเกณฑ 

จริยธรรม ฉบับนี้และประกาศเปนลายลักษณอักษรไวในที่เปดเผยใหแกบุคลากรรับทราบ 

9.2  ผูบริหารหรือผูมีอํานาจ กําหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และปองกัน 

มิใหมีผลประโยชนทับซอนในกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

(1)   มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผูผลิตและ 

จําหนายในรูปแบบการท˚างานรวมกันจากทุกหนวยงานที่เก่ียวของและดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อใหไดยา 

และเวชภัณฑท่ีมิใชยา ที่มีคณุภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ตามประกาศฉบับนี้ 

(2) ดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ โดย

สามารถนําเกณฑจริยธรรมของผูจําหนายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ ท่ีมิใชยา ก็

ได และตองจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาดวยราคาสุทธิ 

(3) การรบัเงินสนับสนนุจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยา ตองไมเปน 

การหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภท 

(4) การรับและการสั่งใชตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาตองคํานึงถึงประโยชน 

และความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา หรือ 

ประโยชนสวนตน 

(5) การควบคุมกิจกรรมสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาในสวนราชการ 

หนวยงานหรือหนวยบริการ เชน การกําหนดบริเวณและกําหนดเวลาที่อนุญาตใหทํากิจกรรมเกณฑการรับ สิ่ง

สนับสนุนของสวนราชการ หนวยงาน หรือหนวยบรกิารการหามจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง ดังนี้ 

(5.1) อนุญาตใหผูแทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

ดําเนินกิจกรรมตามเวลาและสถานที่ท่ีกําหนดในประกาศนี้ 

 
 

(5.2) หามรับ… 
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(5.2) หามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาเปนการ 

สวนตัว เวนแตเปนการใหแกหนวยบริการหรือหนวยงานโดยกํากับดูแลใหเกิดประโยชนแกสวนราชการ 

หนวยงาน หรือหนวยบริการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(5.2.1) ใหรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาในนาม 

โรงพยาบาลอยางเปนทางการ โดยตองมีเอกสารหรือหนังสือมอบใหเปนหลักฐานที่อางอิงได 

(5.2.2) กําหนดใหหนวยจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา เปนผูดูแล 

รับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุน โดยผูรับผิดชอบตองจัดทําบัญชีรายการรับ-จายสิ่งสนับสนุน ซึ่งระบุรายละเอียด 

ของผูใหสิ่งสนับสนุน จํานวน วันที่ เอกสารอางอิง ผูเบิกจาย ผูรับ และจัดทําสรุปรายงานเพื่อเปนฐานขอมูล 

และเพื่อการตรวจสอบยอนหลัง 

(5.3) ไมอนุญาตใหจัดกิจกรรมที่มุงใหความรูดานสุขภาพแกประชาชนที่ 

เชื่อมโยงถึงชื่อทางการคาของยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือการอื่นใดที่เปนการโฆษณาแอบแฝง 

(5.4) ผูบริหารหรือผูมีอํานาจ จัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงดานทุจริต 

ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน อยางเขมงวด และมี 

ประสิทธิภาพ โดยรูปแบบคณะกรรมการ มีการตรวจสอบปจจุบันและยอนหลัง รวมทั้งการรายงานเสนอ

ผูบรหิาร 

9.3     ผูบริหารหรือผูมีอํานาจตองปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมเชนเดียวกับผูสั่งใช 
โดยเครงครัด 

10. เภสัชกรหรือผูประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหาการจาย 

และสงมอบยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

10.1 เภสัชกรหรือผูประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหา การ

จาย และสงมอบยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมฉบับน้ี โดยดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ตองปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม เชนเดียวกับผูสั่งใชโดยเครงครัด 

(2) ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่กําหนด เพื่อใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบไดและไมมีผลประโยชนทับซอน 

(3) จัดทําและนําเสนอขอมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการท่ีเชื่อถือไดเพื่อใชประกอบ 

การตัดสินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาแกคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด หรือคณะกรรมการ 

ที่มีชื่อเรียกอื่นที่มีหนาท่ีรับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของหนวยบริการหรือหนวยงาน 

โดยไมกีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมุงหวังเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น 

10.2 ไมประชาสัมพันธหรือเผยแพรเอกสาร แผนพับ แผนปาย หรือสื่อชนิดอ่ืนใดที่มี 

เนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอาง หรือเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาแกผูปวยและประชาชน 

11. สวนราชการ หนวยงาน หนวยบรกิาร 

11.1  โรงพยาบาลกําหนดแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับเกณฑจริยธรรมฯ โดยมีมาตรฐาน 

ไมต่ํากวาเกณฑจริยธรรมฯ และประกาศเปนลายลักษณอักษรติดไวในที่เปดเผยใหแกบุคลากรรับทราบ 

11.2 โรงพยาบาลดําเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และปองกัน มิ

ใหมีผลประโยชนทับซอนตามกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 
(1) มีการ… 
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(1)  มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผูผลิตและ 

จําหนายในรูปแบบการท˚างานรวมกันจากทุกหนวยงานที่เก่ียวของและดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อใหไดยา 

และเวชภัณฑท่ีมิใชยาที่มีคณุภาพ เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ตามแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(1.1) มุงเนนการคัดเลือกบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนายยาและเวชภัณฑที่ 

มิใชยา มีความโปรงใส เปนธรรม ไมมุงหวังเพ่ือการสงเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของ 

บริษัทใดบริษัทหนึ่ง และปองกันการมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนทับซอนกับบรษิัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

(1.2) การคัดเลือกบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

ดําเนินการตามนโยบายของโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน โดยคณะที่จะ 

แตงตั้งขึ้นประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของและประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน โดยกําหนดให 

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน มีกําหนดวาระการท˚างานคราวละไมเกิน 4 ป และไมเกิน 2 

วาระติดตอกัน 

 
ดําเนินการตางๆ เปนระยะๆ 

(1.3) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ตองประกาศผลการ 
 
(1.4) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ตองเปดเผยขอมูลที่ 

เปนจริง สามารถตรวจสอบการมีสวนไดเสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยา 

(2) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัด

จาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ 

นี้ โดยสามารถนําเกณฑจริยธรรมของผูจําหนายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่ มิใช

ยาก็ได และตองจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาดวยราคาสุทธิ 

(3) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยา ตอง ไม

เปนการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทกุประเภท 

(4) การรับและการสั่งใชตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ซึ่งคํานึงถึงประโยชน 

และความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา หรือ 

ประโยชนสวนตน 

(5) การควบคุมกิจกรรมสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาในสวนราชการ 

หนวยงาน หรือหนวยบริการ ดังตอไปนี้ 

(5.1) อนุญาตใหผูแทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

เขาพบบุคลากรหรือผูที่เกี่ยวของ เพื่อน˚าเสนอขอมูลขาวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑได เฉพาะ 

วันจันทร วันพุธ และวันศุกร ชวงเวลา 13.00 – 16.00 น. เทานั้น ทั้งนี้ตองไมเปนการเขาพบเปนการสวนตัว 

(5.2) ไมอนุญาตใหผูแทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เขา

พบบุคลากรซึ่งอยูระหวางปฏิบัติหนาท่ีใหบริการผูปวย หรือเขาพบนิสิต นักศึกษาหรือผูฝกปฏิบัติงานใน 

โรงพยาบาลชุมตาบง เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

(5.3) โรงพยาบาลชุมตาบงขอใหผูแทนยาหรือพนักงานขายยาและ 

เวชภัณฑท่ีมิใชยา พึงเคารพและปฏิบัติตามขอกําหนดของโรงพยาบาลชุมตาบงอยางเครงครัด 

(5.4) หามเจาหนาที่รับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา 

เปนการสวนตัว เวนแต เปนการใหแกสวนราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการ โดยใหกํากับดูแลใหเกิด 

ประโยชนแกหนวยบริการ หรือหนวยงาน 

(5.5) หาม… 
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(5.5) หามจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพแกประชาชนที่เชื่อมโยงถึง 

ชื่อทางการคา ของยาและเวชภัณฑที่มิใชยาหรือการอื่นใดที่เปนการโฆษณาแอบแฝง 

(6) การรับการสนับสนุนจากบรษิทัยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยา เพื่อจัดประชุม 

วิชาการ โดยรับการสนับสนุนงบดําเนนิการ วิทยากร หรือขอมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มใิชยา ให

รับได แตตองเปดเผยการสนบัสนุนดังกลาวใหผูเขารวมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

(7) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยาไปประชุม 

สมัมนาอบรม ดูงานหรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและตางประเทศกระทําได เฉพาะกรณี ดังตอไปนี ้

(7.1) เปนการประชุมอบรมทางวิชาการอันกอประโยชนใหสวนราชการ 

หรอืหนวยงาน หรือหนวยบริการและไมมีเงื่อนไขขอผูกมดัเพื่อสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

(7.2) ใหรับการสนับสนุนในนามโรงพยาบาล โดยจัดทําระบบการรับการ 

สนับสนุนและกําหนดเกณฑคัดเลือกบุคลากรท่ีสมควรใหไป ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง 

วิชาการ ทั้งในและตางประเทศ โดยใหรับการสนับสนุนไดเฉพาะ   คาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร 

คาอาหาร และคาที่พักสําหรับตนเองเทานั้น และจํากัดเฉพาะชวงเวลา และสถานที่ของการดูงาน การประชุม 

หรอืการบรรยายทางวชิาการ มีแนวทางปฏิบัต ิดังตอไปนี้ 

(7.2.1) การคัดเลือกจะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร 

โรงพยาบาล พิจารณาสงบุคลากรที่เหมาะสมไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งใน 

และตางประเทศ 

(7.2.2) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล กาํหนดจํานวนครั้งใน 

การไดรบัการสนับสนุนของบุคลากรใดบุคลากรหน่ึงตามความเหมาะสม 

(7.2.3) การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหไดรับการสนับสนุนตอง 

คํานึงถึงความเหมาะสม โปรงใส และเปนธรรม โดยไมมีผลตอการสั่งยาหรอืเวชภัณฑนั้นมากขึ้น 

12. บริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาและผูแทนบริษัทยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ 

ที่มใิชยา 

- บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา และผูแทนบริษัทยา หรือพนักงานขายยา และเวชภณัฑที ่

มิใชยา ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ลงวันที ่  22  เมษายน พ.ศ. 2559 

เรื่อง เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาของประเทศ พ.ศ. 2559 

ประกาศ ณ วันที ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
. 
 
 

(นายปณณวิชญ  มีธรรม)  

                                   นายแพทยชาํนาญการ รักษาการในตาํแหนง 

                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 


