
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลระนอง        โทร. 5057          
ที ่รน ๐๐๓3.๒๐๑/พิเศษ     วันที่  13 กันยายน 2565 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
 เกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง  

๑. เรื่อง 
         ตามท่ี โรงพยาบาลระนอง ไดจัดทําประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติอยางมีธรรมมาภิบาล
สําหรับสวนราชการ หนวยงาน และหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจน ผูสั่งใชยา ผูประกอบ
วิชาชีพ และบุคลากรที่เก่ียวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาทั้งการใชยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา 

๒. ขอเท็จจริง 
                        โรงพยาบาลระนอง ไดนําประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา ข้ึนเผยแพรผานเว็บไซตหนวยงานเพ่ือใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก และใชเปนหลักเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยา
และเวชภัณฑมิใชยา 

๓. ขอพจิารณา 
       ไดพิจารณาแลว เห็นควรนํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามประกาศโรงพยาบาล
ระนอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใช
ยาขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง 

๔. ขอเสนอ 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการกํากับ

ติดตามการดําเนินงานตามประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา และอนุญาตใหนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาล
ระนอง 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        เห็นชอบ/อนุญาต 

คูฉบับ 



รายงานสรุปผลการกํากับติดตามประกาศของโรงพยาบาลระนอง 
เรื่อง แนวทางปฏิบตัิตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา 

 
ลําดับ

ที ่
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมฯ ผลการติดตาม 

มี ไมมี 
1. การรับประโยชนจากบริษัทยาเละเวชภัณฑมิใชยา   

ผูบริหาร เจาหนาที่ของรัฐผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย บุคลากรทางการ
สาธารณสุขอื่นๆ ที่มีสิทธิหรือมีหนาที่ในการสั่งใชยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 
รวมถึงบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ตอง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑) ไมรับเงินไมวากรณีใดๆ ยกเวนคาตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ 
คาพาหนะเดินทางและคาที่พักสําหรับวิทยากรเทานั้น  
๑.๒) ไมรับของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณ
เปนเงินไดที่มีผูมอบใหเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงคูสมรสหรือญาติของเจาหนาที่
ของรัฐ เวนแต 
       1.2.1) สิ่งท่ีอาจรับไดตามกฎหมายหรือกฎ หรือเปนสิ่งที่ไดรับตามจํานวน
ที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนาที่ หรือเปนการรับการใหใน
ลักษณะใหแกบุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 
(แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท) 
 1.2.2) สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการ
ทางการแพทยและสาธารณสุขที่ยังเปนประโยชนแกผูปวย ใหรับไดในนามของ
หนวยงาน 
1.3) ไมแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใช
ยาใดๆ ตอสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
1.4) ไมรับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยาใน
การไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ 
1.5) ตองเปดเผยวาตนมีสวนเก่ียวของทางผลประโยชนกับบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑที่มิใชยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด 
การเขียน หรือวิธีการอื่นใดที่เก่ียวของกับยาและเวชภัณฑที่ มิใชยาในทาง
วิชาการ  
๑.6) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑมิใชยาใหรับในนามของ
หนวยงาน โดยผานระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกํากับดูแลของหนวยงาน 
เทานั้น ซึ่งการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยาไป
ประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ 
กระทําไดเฉพาะกรณี ดังตอไปนี ้
 1.6.1) เปนการประชุมอบรมทางวิชาการอันกอประโยชนใหสวนราชการ 
หรือหนวยงาน หรือหนวยบริการ และไมมีเงื่อนไขขอผูกมัดเพ่ือสงเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑมิใชยาใดๆ ทั้งสิ้น  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.6.2) ใหสวนราชการ หนวยงานหรือหนวยบริการ กําหนดเกณฑ
คัดเลือกบุคลากรที่สมควรใหไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ท้ังในและตางประเทศ โดยใหรับการสนับสนุนไดเฉพาะคาเดินทาง 
คาลงทะเบียน คาวิทยากร คาอาหาร และคาที่พักสําหรับตนเองเทานั้น และ
จํากัดเฉพาะชวงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยาย
ทางวิชาการ 
๑.7) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑมิใชยา เพ่ือจัดประชุม
วิชาการโดยรับการสนับสนุนงบดําเนินการ วิทยากร หรือขอมูลวิชาการจาก
บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา ใหรับไดแตตองเปดเผยการสนับสนุนดังกลาวให
ผูเขารวมประชุมทราบทุกครั้ง 
๑.8) ไมอนุญาตใหจัดกิจกรรมที่มุงใหความรูดานสุขภาพแกประชาชนที่เชื่อมโยง
ถึงชื่อทางการคาของยาและเวชภัณฑที่มิใชยาหรือการอื่นใดที่เปนการโฆษณา
แอบแฝง 

  
 

 

2. การรับส่ิงสนับสนุนหรือตัวอยางยาและเวชภัณฑมิใชยาจากบริษัท   
๒.๑) โรงพยาบาลระนองจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยางจากบริษัทยาและ
เวชภัณฑมิใชยาในนามหนวยงานอยางเปนทางการ โดยตองมีเอกสารหรือ
หนังสือมอบใหเปนหลักฐานอางอิงได 
๒.๒) หนวยงานจะเปนผูดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง โดยตอง
จัดทําบัญชีรับ-จาย ซึ่งระบุรายละเอียดผูให สิ่งสนับสนุนหรือตัวอยางจํานวน 
วันที่ เอกสารอางอิงได ผูเบิกจาย ผูรับ และจัดทําสรุปรายงานเพ่ือการตรวจสอบ
ดวย 
๒.๓) การรับและการสั่งใชยาตัวอยางและเวชภัณฑที่มิใชยาใหกับผูปวยนั้นผูสั่ง
ใชผูจาย ผูสงมอบ ตองคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปน
สําคัญ ไมมุงหวังเพ่ือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือประโยชนสวน
ตน 

  

๓. การสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา   

๓.๑) โรงพยาบาลระนองไมอนุญาตใหผูแทน พนักงานขายเขาพบบุคลากรซึ่งอยู
ระหวางการปฏิบัติหนาที่ใหบริการผูปวย หรือเขาพบนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือ
ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระนอง เพ่ือการโฆษณาหรือสงเสริมการขายยาและ

เวชภัณฑท่ีมิใชยา 
๓.๒) ใหกลุมงาน/ฝายตางๆ จัดสถานท่ีและกําหนดเวลา ซึ่งอนุญาตใหผูแทน
หรือพนักงานขายเขาพบบุคลากรเพ่ือนําเสนอขาวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับผลิตภัณฑได ทั้งนี้ ตองไมเขาพบเปนการสวนตัว และขอใหผูแทนหรือ
พนักงานขายพึงเคารพและปฏิบัติตามขอกําหนดของหนวยงานอยางเครงครัด 

  

4. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา   
๔.๑) มุงเนนความโปรงใส เปนธรรม ในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา การ
จัดซื้อ รวมทั้งการตรวจสอบโดยไมมุงหวังเพ่ือสงเสริมการขาย ไมกีดกันบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง ปองกันการมีสวนไดสวนเสียและผลประโยชนทับซอนกับบริษัท 
เพ่ือใหไดยาและเวชภัณฑมิใชยาที่มีคุณภาพสูงมีประสิทธิผล ปลอดภัยและคุมคา 

  



โดยผูรับผิดชอบคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยาของหนวยงานตองนําเสนอขอมูล
ที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือไดใหแกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานที่จะแตงตั้งข้ึน          
๔.๒) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยาเปนไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบ 
และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 โดยสามารถนําเกณฑจริยธรรมของผูจําหนายมาพิจารณา
ประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาก็ไดและตองจัดหาหรือซื้อ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาดวยราคาสุทธิ 

5. ระบบการเชิดชูเกียรติ   
๕.๑) โรงพยาบาลระนองกําหนดใหมีการเชิดชูเกียรติ ผู ท่ีปฏิบัติตามเกณฑ
จริยธรรม โดยจะทําการมอบใบประกาศเกียรติคุณและกลาวยกยองในที่ประชุม
หรือเวทีเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติงานดีเดน 
๕.๒) โรงพยาบาลระนองกําหนดวิธีการ สําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม 
ดังนี้  
 5.๒.1) วากลาวตักเตือนและรณรงคใหเกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑจริยธรรม   
         5.๒.2) หากรายแรงใหดําเนินการตามระเบียบของราชการตอไป 

  

6. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท   
มีระบบตรวจสอบการรับ โดยจัดทําบัญชีการสนับสนุนจากบริษัทและรายงานผล
การตรวจสอบตอผูบริหารทุก 1 ปงบประมาณ 

  

   
 

 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดือน/ป: 13 กันยายน 2565 
หัวขอ: รายงานสรุปผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติอยางมี 
ธรรมมาภิบาลสําหรับสวนราชการ หนวยงาน และหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจน ผูสั่งใชยา  
ผูประกอบวิชาชีพ และบุคลากรที่เก่ียวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาทั้งการใชยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Linkภายนอก: ไมม ี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 

  
(........................................................) (.....................................................................) 

        ตําแหนง                ตําแหนง 
วันที ่.......... เดือน......................... .พ.ศ............. วันที.่......... เดือน..........................พ.ศ. ............. 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

(........................................................) 
                                   ตําแหนง      
                                วันที่ .......... เดือน......................... .พ.ศ. ............ 

 
 

                 เรืองเดช มิสุด 

               นายเรอืงเดช มสิุด 

               นิติกร 

    13              กันยายน.           2565 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    13              กันยายน           2565 

                    เยาวล ีเขียวแดง 

               นางสาวเยาวลี เขียวแดง 

                  นักประชาสัมพันธ 

    13              กันยายน           2565 


