สําเนาคูฉบับ

ประกาศโรงพยาบาลปาโมก
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยา
และเวชภัณฑมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕64” สําหรับเปนแนวทางใหบุคลากรและองคกรใน
สังกัดสาธารณสุข ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ถูกตอง ทําเพื่อประชาชน และเปนแบบอยางที่ดนี ั้น
เพื่อใหนําเกณฑจริยธรรมฯ ไปสูการปฏิบัติ โรงพยาบาลปาโมก จึงกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา ดังกลาวฯ สําหรับการปฏิบัติของ
บุคลากรและหนวยงาน ดังนี้
วัฒนธรรมองคกร “โรงพยาบาลปาโมก จะดําเนินการการจัด ซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑมิใชยา ดวยความซือ่ สัตยสุจริตโปรงใส ตรวจสอบได”
1. การรับประโยชน อัน เปน ทรั พยสิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริ จาค บริก ารอื่นใด จากบริ ษัทคูค า
บริษัทยาเละเวชภัณฑมิใชยา
1.1. เปาหมาย
1.1.1. มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและคัดสรรผูรับการสนับสนุน
ไปประชุม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการั้งในและตางประเทศ
1.1.2. มีเอกสาร หลักฐานแสดงการรับ-จายสิ่งของที่ไดรับการสนับสนุน
1.1.3. มีแนวทางการจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพแกประชาชน
1.2. แนวทางปฏิบัติ
1.2.1. ผูบริหาร หัวหนาฝายจัดซื้อจัดหา แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่
เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหา และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝกปฏิบัติงาน ใหปฏิบัติตอผูแทน พนักงานขาย
จากบริษทั ยาเละเวชภัณฑมิใชยา ดังนี้
๑) ไมรับเงินไมวากรณีใด ๆ ยกเวนกรณีรับคาตอบแทนจากการเปนวิทยากร การบรรยายทาง
วิชาการ หรือเปนผูไดรับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑมิใชยา
๒) ไมรับสิ่งของ หรือนันทนาการไมวากรณีใด ๆ ยกเวนสิ่งของที่มอบใหในโอกาสพิเศษหรือ
วาระตามประเพณี หรือสิ่งที่มีประโยชนทางวิชาการ และสงผลถึงการใหบริการผูปวย และตองมีมูลคาไมเกิน
3,000- (สามพันบาทถวน) โดยใหรับในนามโรงพยาบาลปาโมกหรือหนวยงานเทานั้น
๓) ไมรับบริการอันเปนกิจสวนตัวใดๆ
๔) ไมแสดงตนในการโฆษณาหรือสงเสริมการขายยาเละเวชภัณฑมิใชยา ตอสาธารณชนในเชิง
ธุรกิจ
๕) พึ ง เป ด เผยว า ตนมี ส ว นเกี่ ย วข อ งทางผลประโยชน กั บ บริ ษั ท ในสถานะใด เมื่ อ แสดง
ความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวของกับยาและเวชภัณฑมิใชยา ตอสาธารณะ โดยการพูด เขียน หรือวิธีการอื่น
๖) ไมรับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑมิใชยา ในการไปประชุม สัมมนา
อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ

-๒๗) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑมิใชยา ใหรับในนามโรงพยาบาลปาโมก
เทานั้น ทั้งการไปประชุม สัมมนา อบรม ดู งาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ และตอง
กอประโยชนใหโรงพยาบาลปาโมก โดยไมมีเงื่อนไขขอผูกมัดเพื่อสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยาใด ๆ
ทั้งสิ้น และมีคณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมในการเขารวมกิจกรรม ตามหลักการตอไปนี้
- คณะกรรมการมีสวนรวมจากแผนกตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของโรงพยาบาลปาโมก
เปนหลัก และไมมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทที่ใหการสนับสนุน
- คณะกรรมการกําหนดความถี่ที่เหมาะสมในการรับการสนับสนุน
- การคัดเลือกตองเหมาะสม เปนธรรม และไมมีผลตอการสั่งใชยาหรือเวชภัณฑนั้นมากขึ้น
- ใหรับการสนับสนุนเฉพาะคาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร คาอาหาร และคาที่พัก
สําหรับตนเองเทานั้น โดยจํากัดเฉพาะชวงเวลา และสถานที่ของการดูงาน ประชุม หรือบรรยายทางวิชาการ
- ผู ที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กเข า ร ว มกิ จ กรรมทั้ ง ในและต า งประเทศ จะต อ งขออนุ มั ติ ต อ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
๘) การจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลปาโมก ไมอนุญาตใหระบุหรือ
กล า วถึ ง ชื่ อ ทางการคา ของยาและเวชภั ณฑ มิ ใ ช ย า แก ผู ป ว ย ประชาชน และนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาหรื อ
ฝกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหการโฆษณาแอบแฝงกับการใหความรู
๙) การจัดประชุมวิชาการโดยไดรับการสนับสนุนงบดําเนินการ วิทยากร หรือขอมูลวิชาการ
จากบริษัทยาและเวชภัณฑมิใชยา ใหหนวยงานผูจัดการประชุมเปดเผยการสนับสนุนดังกลาว ใหผูเขารวม
ประชุมรับทราบทุกครั้ง
2. การรับตัวอยางยาและเวชภัณฑมิใชยาจากบริษัท
2.1. เปาหมาย
2.1.1. มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจายตัวอยางยาและเวชภัณฑมิใชยา
2.1.2. มีเอกสาร หลักฐานแสดงการรับ-จายตัวอยางยาและเวชภัณฑมิใชยา
2.2. แนวทางปฏิบัติ
1) โรงพยาบาลปาโมกจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง จากบริษัทยาและเวชภัณฑมิใชยา ในนาม
โรงพยาบาลปาโมกอยางเปนทางการ โดยตองมีเอกสารหรือหนังสือมอบให เปนหลักฐานอางอิงได
2) โรงพยาบาลปาโมกจะเปนผูดูแลรับผิดชอบ การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง โดยตองจัดทํา
บัญชีรับ-จาย ซึ่งระบุรายละเอียดผูให สิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง จํานวน วันที่ เอกสารอางอิงได ผูเบิกจาย ผูรับ
และจัดทําสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบดวย
3) การจายตัวอยางยาและเวชภัณฑมิใชยาใหกับผูปวยนั้น ผูสั่งใช ผูจาย ผูสงมอบ พึงคํานึงถึง
ประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ ไมมุงหวังเพื่อสงเสริมการขายหรือประโยชนสวนตน
3. ๓. การสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา
3.1. เปาหมาย
โรงพยาบาลปาโมกกําหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสําหับการใหขอมูลเกี่ยวกับยาและวเชภัณฑ
มิใช ยา แกผู บ ริห าร หั ว หน าฝาย/กลุ มงาน ที่เ กี่ยวของกับ การจั ดซื้อ จั ด หายาและเวชภั ณฑมิใชย า แพทย
ทันตแพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑมิใชยา และ
นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝกปฏิบัติงาน
3.2. แนวทางปฏิบัติ
1) โรงพยาบาลปาโมกไมอนุญาตใหผูแทน พนักงานขาย เขาพบบุคลากรซึ่งอยูระหวางใหบริการ
ผูปวย หรือเขาพบนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปาโมก เพื่อการโฆษณาหรือสงเสริม
การขาย

-๓2) โรงพยาบาลปาโมก หนวยงานจัดซื้อทุกแผนก ใหตัวแทนจําหนายพบ ณ หองทํางาน และ
กําหนดเวลา 09.00 – 15.00 น. ซึ่งอนุญาตใหผูแทน พนักงานขาย เขาพบบุคลากรเพื่อนําเสนอขาวสารและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑได ทั้งนี้ ตองไมเขาพบเปนการสวนตัว
3) โรงพยาบาลป า โมกขอให ผู แทน พนั กงานขาย พึ ง เคารพและปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ าหนดของ
โรงพยาบาลปาโมกอยางเครงครัด
๔. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา
4.1 เปาหมาย
4.1.1 โรงพยาบาลปาโมกมีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผูผลิต
และจําหนายในรูปแบบการทํางานรวมกันจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของและดําเนินการอยางเปนระบบ
4.1.2 โรงพยาบาลปาโมกมีนโยบายและหลักการ เกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา
ซึ่งมุงเนนความโปรงใส เปนธรรม เพื่อใหไดยาและเวชภัณฑมิใชยาที่มีประโยชน ปลอดภัย คํานึงถึงประสิทธิผล
ความคุมคา ความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
4.2 แนวทางปฏิบัติ
1) โรงพยาบาลปาโมกมุงเนนความโปรงใส เปนธรรม ในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา
การจัดซื้อ รวมทั้งการตรวจสอบ โดยไมมุงหวังเพื่อสงเสริมการขาย ไมกีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ปองกันการ
มีสวนไดสวนเสียและผลประโยชนทับซอนกับบริษัท เพื่อใหไดยาและเวชภัณฑมิใชยาที่มีคุณภาพสูง มีความ
ปลอดภัย คุมคา และ คํานึงถึงประสิทธิผล
2) การจั ด ซื้ อ จั ด หาตลอดกระบวนการ ให ดํ า เนิ น การตามนโยบายของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ที่จะแตงตั้งขึ้น ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศ
ใหทราบโดยทั่วกัน โดยมีกําหนดวาระครั้งละไมเกิน 2 ป และไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน
3) คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน พึงประกาศผลการดําเนินงาน เปนระยะ
4) คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน พึงแสดงการมีสวนไดสวนเสีย กับบริษัทยาและ
เวชภัณฑมิใชยา
๕. ระบบการเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ
5.1 เปาหมาย
โรงพยาบาลปาโมกมีระบบยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ
การสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยาและการกําหนดบทลงโทษผูที่ไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา
4.2 แนวทางปฏิบัติ
๑) โรงพยาบาลปาโมกมีการกําหนดใหมีการเชิดชูเกียรติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาโมก หัวหนา
เจาหนาที่ เจาหนาที่ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ และนิสิต นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑ
จริยธรรม โดยมีการประกาศเชิดชูเกียรติ โดยแจงใหเจาหนาที่ในโรงพยาบาลปาโมกไดทราบโดยทั่วถึงกัน
๒) โรงพยาบาลปาโมกกําหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผูบริหาร ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาโมก
เจาหนาที่ หัวหนาเจาหนาที่ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ และนิสิต นักศึกษาที่ สําหรับผูที่
ไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมตามวินัยขาราชการและระเบียบขาราชการเพื่อมิใหเปนแบบอยาง โดยใหพนจาก
การเปนผูเกี่ยวของในการจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑมิใชยาของโรงพยาบาลปาโมก
๖. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท
6.1 เปาหมาย
โรงพยาบาลปาโมกมีระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท หรือตัวแทนจําหนายยา
และเวชภัณฑมิใชยา

-๔6.2 แนวทางปฏิบัติ
โรงพยาบาลปาโมกกําหนดแนวทางตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ดังนี้
1) ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาลปาโมกตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข
2) มีการจัดทําบัญชี รายรับ-รายจาย สิ่งสนับสนุน
3) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบบัญชีรับ-จายสิ่งสนับสนุน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

(นายสมชาติ ลีวรรณเจริญ)
นายแพทยชํานาญการ (ดานเวชกรรม)
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาโมก
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