
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลระนอง  โทร. 0-7781-2630-3 ตอ 5049          
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เรื่อง   เกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา พ.ศ.2564    

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

  ดวยกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดงานและการสงเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาของกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ 2564 เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขใชเกณฑการอริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาของ
กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ 2564 เปนกลยุทธเสริมสรางธรรมาภิบาลและระบบจัดซื้อและควบคุมคาใชจายดาน
ยาของสถานพยาบาลปลูกจิตสํานึกบุคลากรมีความเกี่ยวของและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
  ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาของกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ 2564 ขอ 6 กลุมงานบริหาร
ทั่วไปงานนิติการจึงขอเสนอประกาศโรงพยาบาลระนองเรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการ
จัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาพ.ศ 2564 รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่
แนบมาพรอมนี้และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซต ของหนวยงานเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ที่
เก่ียวของและประกาศใหบุคลากรภายนอกรับทราบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาหากแทนชอบขอไดโปรดลงนามในประกาศและ
อนุญาตใหประกาศบนเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง 
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เรียน  หัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน 

  ดวยกระทรวงสาธารณสุขประกาศเจตนาหลักเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริม
การขายยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาของกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ 2564 เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขใชเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดงานและการสงเสริมการขายยาและเวชกรรมท่ีไมใชยาของกระทรวง
สาธารณสุขพ.ศ 2564 เปนกลยุทธเสริมสรางธรรมาภิบาลระบบการจัดซื้อและควบคุมคาใชจายดานปญญา
ของสถานพยาบาลปลุกจิตสํานึกบุคลากรที่มีความเก่ียวของและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน
กําหนดใหหนวยบริการจัดทําแนวปฏิบัติตามเขตจริยธรรมดังกลาวและประกาศเปนลายลักษณอักษรไวในท่ี
เปดเผย 

  ในการนี้โรงพยาบาลระนองขอแจงประกาศเจตนารองการตอตานทุจริตตามเกณฑจริยธรรม
จัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาของหนวยงานโรงพยาบาลระนองประจําปพ.ศ 
2555 และ ประกาศแนวทางปฏิบัติเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและ
ผลิตภัณฑท่ีมิใชยาพศ 2564 รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาพรอมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
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ประกาศโรงพยาบาลระนอง 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหา 

และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา พ.ศ.2564 
 

         ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาพ.ศ 2564 เพ่ือเปนแนวทางใหบุคลากรและองคกร
สาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อความถูกตอง ทําเพ่ือประชาชนเปนแบบอยางที่ดีตอไปนั้น
 เพ่ือนําเกณฑจริยธรรมดังกลาวไปสูการปฏิบัติโรงพยาบาลระนองจึงกําหนดแนวปฏิบัติตาม
เกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาพ.ศ 2564 สําหรับการ
ปฏิบัติของบุคลากรและหนวยงานดังนี้  

 1 วัฒนธรรมองคกรเก่ียวกับการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑ             
ที่ไมใชยา  

    1.1 หนวยงานหรือบุคลากรที่มีหนาที่และความรับผิดชอบจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่
ไมใชยาของโรงพยาบาลระนองจะดําเนินการตามเจตนารมณเย็นจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑที่ไมใชยากระทรวงสาธารณสุขพ.ศ 2564 ดวยหลักธรรมาภิบาลอันมีองคประกอบ 6 
ดานคือหลักนิติธรรมคุณธรรมความโปรงใสความสํานึกรับผิดชอบความคุมคาและการมีสวนรวม  

    1.2 หนวยงานและบุคลากรท่ีทําการจัดซื้อตองคํานึงถึงปจจัยดานตนทุนมาตรฐาน
ระยะเวลาในการสงมอบการใหบริการ บุคลากรภายในองคกรหรือใหความรูดานสุขภาพแกประชาชน  

    1.3 หนวยงานหรือบุคลากรที่มีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่
มิใชยาของโรงพยาบาลระนอง จะตองใชเกณฑจริยธรรมนี้เปนกลยุทธเสริมสรางธรรมาภิบาลของหนวยงาน 

 2.การรับประโยชนอันเปนทรัพยสิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาคและบริการใดๆ 

    2.1 เปาหมาย 

          2.1.1 มีระบบกลไกในการรับสิ่งสนับสนุน 

           2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ – จายสิ่งของที่ไดรับการสนับสนุน 

          2.1.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะ ความรูใหกับบุคลากรภายในองคกร
หรือใหความรูดานสุขภาพแกประชาชน 

    2.2 แนวทางปฏิบัติ  

          2.2.1 ผูบริหารหัวหนากลุมงานฝายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหาแพทยเภสัชกรผู
ประกอบวิชาชีพบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่ไมใชยากําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติตอ
ผูแทนยาหรือพนักงานขายบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีไมใชยาใหปฏิบัติดังนี้  



       (1) ไมพึงรับประโยชนดังนี้  

   (1.1) รับเงินไมวากรณีใดๆยกเวนกรณีรับคาตอบแทนจากการเปนวิทยากรการ
บรรยายทางวิชาการ  

   (1.2) รับสิ่งของหรือนันทนาการไมวากรณีใดๆยกเวน  

    (1.2.1) สิ่งของที่มีมูลคาไมเกิน 3,000 บาทเฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษ
หรือวาระตามประเพณีเทานั้น  

    (1.2.2) สิ่งท่ีกอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการสิ่งที่สงผลถึงเพื่อทาง
บริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่ยังประโยชนแกผูปวยโดยไดรับในนามของสถานพยาบาลหรือหนวยงาน 
   (1.3) ไมรับบริการสิ่งของอันเปนจิตสวนตัวใดๆ  

        (2) ไมแสดงตอนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาใดๆตอ
สาธารณะชนในเชิงธุรกิจ  

        (3) ไมรับการสนับสนุนในการไปประชุมสัมมนาอบรมดูงานหรือบรรยายทางวิชาการทั้ง
ในและตางประเทศโดยตรง  

         (4) พึงเปดเผยวาตนมีสวนเก่ียวของทางผลประโยชนในกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่
ไมใชยานั้นในสถานะใดเมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูดการเขียนหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาในทางวิชาการ  

        (5) การจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลระนองไมอนุญาตใหมี
การจัดกิจกรรมซึ่งระบุหรือกลาวถึงชื่อทางการคาของยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาแกผูปวยประชาชนนิสิต
นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝก ปฏิบัติงานครั้งนี้เพ่ือปองกันไมใหมีการโฆษณาแอบแฝงไปกับการใหความรู  

 3 การรับตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่ไมใชยา  

      3.1 เปาหมาย  

   3.1.1 มีระบบกลไกการจัดการในการรับการสั่งจายตัวอยางและยาและเวชภัณฑที่
มิใชยา  

   3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับจายตัวอยางยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา  

       3.2 แนวทางปฏิบัติ  

   3.2.1 กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

    (1) โรงพยาบาลระนองจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยางจากบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑท่ีไมใชยาในนามหนวยงานอยางเปนทางการโดยตองมีเอกสารหรือหนังสือมอบใหเปนหลักฐานอางอิง
ได  

    (2) กําหนดใหหนวยจัดซื้อเปนตัวแทนผูดูแลรับผิดชอบการรับฟงสนับสนุน
หรือตัวอยางโดยผูรับผิดชอบตองจัดทําบัญชีรายรับจายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยางซึ่งระบุรายละเอียดของผูใหสิ่ง
สนับสนุนหรือตัวอยางจํานวนวันที่และเอกสารอางอิงไดผูเบิกจายผูรับและจัดทําสรุปรายงานเพ่ือตรวจสอบเพ่ือ
เปนขอมูลเบื้องตน  



    (3) การจายตัวอยางยาและเวชภัณฑที่ไมใชยามมาใหกับผูปวยผูสั่งใชยาผูใจ
และสงมอบพึงคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาหรือประโยชนสวนตน  

  4 การดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมการขายยา  

       4.1 เปาหมายการกําหนดสถานที่รูปแบบและเวลาสําหรับการใหขอมูลเก่ียวกับยาและ
เวชภัณฑท่ีไมใชยาแกผูบริหารหัวหนากลุมงานที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหาแพทยทันตแพทยเภสัชผูประกอบ
วิชาชีพบุคลากรท่ีเก่ียวของ กับการจัดซื้อจัดหาและหายาและเวชภัณฑที่มิใชยาและนิสิตนักศึกษาศึกปฏิบัติงาน 
      4.2 แนวทางปฏิบัติ  

   4.2.1 กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

    (1) โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไมอนุญาตใหผูแทนหรือพนักงานขายยา
และเวชภัณฑที่ไมใชยาเขาพบบุคลากรซึ่งอยูในระหวางปฏิบัติหนาที่ใหบริการผูปวยหรือเขาพบนิสิตนักศึกษาท่ี
ฝกงานปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระนองเพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑที่ไมใชยาหรือสงเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑท่ีไมใชยา  

    (2) โรงพยาบาลระนองไดจัดสถานท่ีหนวยงานหรือบุคลากรที่มีหนาที่
รับผิดชอบจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่ไมใชยาของโรงพยาบาลระนองและกําหนดเวลาที่อนุญาตใหผูแทน
หรือพนักงานขายยาและเวชกรรมที่ไมใชยาครับเพราะบุคลากรหรือผูเก่ียวของเพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑไดทั้งนี้ตองไมเปนการเขาพบเปนการสวนตัว  

    (3) โรงพยาบาลระนองขอใหผูแทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่
ไมใชหญาพึงขอรับและปฏิบัติตามขอกําหนดของโรงพยาบาลระนองอยางเครงครัด  

 5 ระบบการคดัเลือก  

       5.1 เปาหมาย  

   5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยารวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผูผลิตและผู
จําหนายในรูปแบบการทํางานรวมกันจากทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของและดําเนินการอยางเปนระบบ  

   5.1.2 มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาซึ่ง
มุงเนนความโปรงใสเปนธรรมเพ่ือใหไดยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาที่มีประโยชนปลอดภัยอีกคํานึงถึงประสิทธิผล
ความคุมคาความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง  

        5.2 แนวทางปฏิบัติ  

   5.2.1 กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

    (1) โรงพยาบาลระนองมุงเนนใหการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑท่ีไมใชยา
การคดัเลือกบริษัทผูผลิตและผูจําหนายและเวชภัณฑที่ไมใชยารวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ
ที่ไมใชยามีความโปรงใสเปนธรรมไมมุงหวังเพ่ือเปนการสงเสริมการขายหรือกีดกันยาและเวชภัณฑที่ไมใชอยาง
ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งและปองกันการมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนทับซอนกับบริษัทยาหรือเวชกรรมท่ีไมใช
ยาโดยมุงเนนเพ่ือใหไดยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาท่ีมีประโยชนปลอดภัยคํานึงถึงสิทธิผลความคุมคาความ
ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง  

    (2) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่ไมใชยาตลอดกระบวนการให
ดําเนินการตามนโยบายท้ังนี้การดําเนินการตางๆใหอยูในรูปของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทํางานที่



จะแตงตั้งขึ้นประกอบดวยผูแทนจําหนายหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการประชุมเพื่อทบทวนและพิจารณาตาม
แนวทางท่ีกําหนด  

 6 ระบบการลงโทษ  

      6.1 เปาหมาย 

   มีการกําหนดบทลงโทษการไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมที่กําหนด  

       6.2 แนวทางปฏิบัติ กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติดังนี้โรงพยาบาลระนองกําหนดขั้นตอน
ในการลงโทษบุคลากรที่เก่ียวของไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการสงเสริมการขายยา
และเวชภัณฑที่ไมใชยาโดยดําเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยทางราชการกําหนด  

 7 ระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบ  

      7.1 เปาหมาย 

   มีระบบการตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ  

      7.2 แนวทางปฏิบัติ  

   7.2.1 กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

    (1) โรงพยาบาลระนองกําหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุน
จากบริษัทผูแทนจําหนายโดยใหผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่ไมใชยาแตละประเภทเปนผู
รวบรวมขอมูล  

    (2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบมอบใหผูรับผิดชอบการดําเนินการจัดซื้อ
จัดหาและเวชภัณฑที่ไมใชยาแตละประเภทเปนผูรวบรวมมีการรายงานตอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

    ประกาศ ณ วันที่  12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
   
 
   
                          (นายอรุณ สัตยาพิศาล) 
                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 
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