ประกาศโรงพยาบาลตาลสุม
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ จัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมี ธรรมาภิบาล
สาหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และ
บุคคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึงการใช้ยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อเป็น
แนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพิ่มความ ถูกต้อง ทาเพื่อประชาชน เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น
เพื่อให้นาเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลตาลสุม จึง กาหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยา ดังกล่าวฯ สาหรับการปฏิบัติของ
บุคคลากรและหน่วยงาน ดังนี้
๑. วัฒนธรรมองค์กรการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
โรงพยาบาลตาลสุม จะดาเนินการตามประกาศฉบับนี้ด้วยความ เที่ยงตรง โปร่งใส และยึดมั่นตาม
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย การ จัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด
๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ
๒.๑ เป้าหมาย
๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร
ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ
๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
๒.๒ แนวทางปฏิบัติ
๒.๒.๑ ผู้บริหาร หัวหน้างาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา
กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้
(๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การ
บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น
/(1.2.1)...

(๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษ
หรือ วาระ ตามประเพณีเท่านั้น
(๑.๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการ ที่ส่งผลถึงการบริการ
ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
(๑.๓) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ
(๒) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภั ณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ ต่อ
สาธารณชนในเชิงธุรกิจ
(๓) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง วิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง
(๔) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยานั้น
ในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ บาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ
(๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง วิชาการ
ทั้ง ในและต่างประเทศ กาหนดแนวทางดังนี้
(๕.๑) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และ
ไม่มี เงื่อนไขข้อผู้มัดเพื่อส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น
(๕.๒) การสนั บ ให้ เ ป็ น ไปในนาม โรงพยาบาลตาลสุ ม โดย คณะกรรมการ
บริหารงาน ของ โรงพยาบาลตาลสุม จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไป เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ กาหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้
(๕.๒.๑) การคัดเลือก จะดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารงาน ของ
โรงพยาบาลตาลสุม ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างหัวหน้างาน และคานึงถึง ประโยชน์ที่โรงพยาบาลตาล
สุมจะได้รับ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ ให้การสนับสนุน)
(๕.๒.๒) คณะกรรมการบริหารงาน โรงพยาบาลตาลสุม จะกาหนดความถี่
ของผู้ได้รับ การคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม
(๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น
(๕.๒.๔) ให้ รั บ การสนั บ สนุ น ได้ เ ฉพาะค่ า เดิ น ทาง ค่ า ลงทะเบี ย น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่า ที่พัก สาหรับ ตนเองเท่านั้น และจากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ ของการดูง าน
การประชุม หรือการ บรรยายทางวิชาการ
(๕.๒.๕) ผู้ที่ไ ด้รับการคัดเลือกให้ไ ปประชุม สัมมนา อบรม ดูง าน หรือ
บรรยายทาง วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญ ชาตามลาดับชั้น ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

/(๖) ...

(๖) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ด้านสุขภาพในบริเวณ โรงพยาบาลตาลสุม ไม่อนุญาตให้มี
การจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึง ชื่อทางการค้าของยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต
นักศึกษาที่ศึกษาหรือปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มี โฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้
(๗) การจัดประชุมวิ ชาการ โดยได้รับการสนับสนุนงบดาเนินการ วิทยาการ หรือข้อมูล
วิชาการจากบริษัทยาหรือ เวชภัณ ฑ์ที่มิใ ช่ยาให้ กับหน่ วยงาน ผู้จัด ประชุม ทุกครั้ ง โดยมี การเปิดเผยการสนับสนุ น
ดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง
๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๓.๑ เป้าหมาย
๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๓.๒ แนวทางปฏิบัติ
๓.๒.๑ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลตาลสุม จะรับสิ่งสนับสนุน หรือตัวอย่าง จาก บริษัทหรือเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา ในนามโรงพยาบาลตาลสุม หรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็น
หลักฐานอ้างอิงได้
(๒) ก าหนดให้ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ของ โรงพยาบาลตาลสุ ม
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดทาบัญชีรายการ รับ-จ่ายสิ่ง สนับสนุน
หรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้ สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จานวน วันที่และ เอกสารอ้างอิง ได้ ผู้เบิกจ่าย
ผู้รับ และจัดทาสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
(๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับเครือข่ายสุขภาพ ผู้สั่ง ใช้/
ผู้จ่าย และส่ง มอบพึง คานึ งถึง ประโยชน์และความปลอดภั ยของเครื อข่ ายสุ ขภาพเป็ นสาคัญ ไม่มุ่ ง หวั ง เพื่ อเป็ น
การส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน
๔. การดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
๔.๑ เป้าหมาย การกาหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสาหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ ยาแก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกั บการจัดซื้อจัดหายา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๔.๒ แนวทางปฏิบัติ
๔.๒.๑ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลตาลสุม ไม่อนุญาตให้ผู้แทน หรือพนักงานขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาเข้าพบบุคลากร ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเครือข่ายสุขภาพ เพื่อการโฆษณา ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาหรือการ ส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(๒) โรงพยาบาลตาลสุม ได้จัดสถานที่เข้าพบ ภายในหน่วยงาน และกาหนดเวลาใน
ช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น ที่อนุญาตให้ ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้าพบบุคลากรหรือ ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้อง ไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว
/ (๓)...

(๓) โรงพยาบาลตาลสุม ขอให้ผู้แทนยาหรือ พนักงานขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
จงเคารพและปฏิบัติตามข้อกาหนดของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
๕. ระบบการคัดเลือก
๕.๑ เป้าหมาย
๕.๑.๑ มีก ารคัด เลือกยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ย า รวมทั้ง การคัด เลือกบริษัท ผู้ผลิต และผู้
จาหน่าย ในรูปแบบการทางานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดาเนินการอย่างเป็นระบบ
๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่ง เน้น
ความ โปร่งใสเป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คานึงถึงประสิทธิผล ความ คุ้มค่า
ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
๕.๒ แนวทางปฏิบัติ
๕.๒.๑ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลตาลสุ ม มุ่ ง เน้ น ให้ ก ารจั ด ซื้ อ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย า
การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการ ตรวจสอบการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและ เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มี ประโยชน์ ปลอดภัย คานึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า
ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
(๒) การจัดซื้อหายาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการ ให้ดาเนินการตาม
นโยบาย ของคณะกรรมการบริ ห ารงานของโรงพยาบาลตาลสุ ม ทั้ ง นี้ ก ารด าเนิ น การต่ า งๆ ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของ
คณะกรรมการ ที่จะแต่งตั้ง ขึ้นประกอบด้ วยผู้แ ทนจากหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อ ง และประกาศให้ ทราบโดยทั่วกั น
โดยกาหนดให้กรรมการมีกาหนดวาระการทางานครั้งละไม่เกิน ๔ ปี และไม่เกิน ๒ วาระ ติดต่อกัน
(๓) คณะกรรมการจะประกาศผลการดาเนินการต่างๆ เป็นระยะๆ
(๔) คณะกรรมการพึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๖. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ
๖.๑ เป้าหมาย มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการกาหนดบทลงโทษ
การไม่ ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย
๖.๒ แนวทางปฏิบัติ
๖.๒.๑ กาหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลตาลสุม กาหนดให้มีการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ปฏิบัติตาม เกณฑ์จริยธรรม โดยจัดทา
ประกาศของ โรงพยาบาลตาลสุม โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานและเครือข่าย ได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน
(๒) โรงพยาบาลตาลสุ ม กาหนดขั้น ตอนใน การลงโทษ ผู้ บริ หาร เจ้า หน้ า ที่
สาธารณสุข บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยา ที่ไ ม่ปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดยมีมาตรการให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้พ้น จากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน
/๗. ระบบ...

๗. ระบบการตรวจสอบ
๗.๑ เป้าหมายมีระบบในการตรวจสอบทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ
๗.๒ แนวทางปฏิบัติ
๗.๒.๑ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลตาลสุม กาหนดแนวทางการ ตรวจสอบการรับ การสนับสนุนจากบริษัท
ผู้แทนจาหน่าย โดยมีการตรวจสอบโดยโรงพยาบาลตาลสุม
(๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้ มี ก ารรายงาน ทุ ก สิ้ น ปี ง บประมาณราชการ
ต่อโรงพยาบาลตาลสุม
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชานนท์ พันธ์นิกุล)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาลสุม

