ประกาศโรงพยาบาลสันทราย
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
พ.ศ.2560
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 เพื่อให้เป็นแนวทางให้บุคลากร สถานพยาบาลและหน่วยงานของ
สาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ทางานเพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อไป นั้น
เพื่อนาเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาลสัน
ทรายจึงขอยกเลิกประกาศโรงพยาบาลสันทราย เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 และกาหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สาหรับบุคลากรของโรงพยาบาลสัน
ทรายทุกระดับ ยึดเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
โรงพยาบาลสันทราย จะดาเนินการจัดซื้อจัดหา และการปฏิบัติต่อการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ
2.1 เป้าหมาย
2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัด
สรรผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ
2.1.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
2.2 แนวทางปฏิบัติ
2.2.1 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันต
แพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา
หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มใิ ช่ยาให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้
(1.1) รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็น
วิทยากร การบรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา

(1.2) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น
(ก) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษ
หรือวาระตามประเพณี เท่านั้น
(ข) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับใน
นามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน เช่นหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ
(1.3) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ
(2) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด
ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ
(3) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง
(4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ
(5) การสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ กาหนดแนวทางดังนี้
(5.1) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ทั้งสิ้น
และต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาของโรงพยาบาลสันทราย
(5.2) การสนับสนุนให้เป็นไปใน นามโรงพยาบาลสันทราย โดยหัวหน้ากลุ่ม
งานหรือหัวหน้าฝ่าย เป็นผู้นาเรื่องเข้าคณะกรรมการบริหารพิจารณา ทั้งนี้การไประ
ชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้อง
ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กาหนดไว้ ซึง่
ประกอบด้วยหลักการดังนี้
(5.2.1) การคัดเลือก จะดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล
สันทราย
(5.2.2) คณะกรรมการบริหาร กาหนดความถี่ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับการสนับสนุน โดยประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ใน
ต่างประเทศกาหนดให้ไปคนละหนึ่งครั้งต่อปี การประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยายทางวิชาการ ในประเทศจะพิจารณาตามความเหมาะสม
(5.2.3) คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการ
สนับสนุน ต้องให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือ
เวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น

(5.2.4) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าที่พัก สาหรับตนเองเท่านั้นและจากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่
ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ
(5.2.5) ผู้ที่ได้รับสนับสนุนการประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย
ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าเป็นกรรมการพิจารณาหรือ
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะและกรรมการตรวจรับพัสดุ ของยาหรือเวชภัณฑ์ที่ผู้ให้
การสนับสนุนเป็นผู้จาหน่าย
(6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณ โรงพยาบาลสันทราย ไม่
อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
แก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มี
โฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้
(7) โรงพยาบาลสันทรายไม่อนุญาตให้รับการจัดประชุมวิชาการในหน่วยงาน โดย
ได้รับการสนับสนุนงบดาเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
3.1 เป้าหมาย
3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา
3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
3.2 แนวทางปฏิบัติ
3.2.1 กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) โรงพยาบาลสันทราย จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา ในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือ
มอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ กรณีการสนับสนุนเป็นยา ต้องเป็นยาที่มีอยู่ในบัญชียาหรือ
แพทย์ได้ยื่นเรื่องขอนายาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาลต่อคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บาบัด ซึ่งยาดังกล่าวต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพของยาในล๊อตที่สนับสนุน
(2) เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้มีหน้าที่กรอกข้อมูลเสนอใช้เวชภัณฑ์
ตัวอย่างตามแบบฟอร์มที่กาหนด และส่งให้แผนกที่รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์นั้นๆ
เป็นผู้เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
(3) กาหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือ
ตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดทาบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุ
รายละเอียดของผู้ให้ สิ่งที่สนับสนุนหรือตัวอย่าง จานวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้
เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทาสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ทั้งนี้ให้
อ้างอิงและปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุเป็นสาคัญ
(4) ผู้เสนอให้ใช้เวชภัณฑ์ตัวอย่าง มีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพการ
ใช้ โดยที่การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบพึง

คานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน
(5) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการประเมิน ต้องนาเข้าผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้
เข้าสู่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลสันทราย พิจารณาประกอบการ
นาเวชภัณฑ์เข้าบัญชีโรงพยาบาล
4. การดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
4.1 เป้าหมาย
การกาหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสาหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์
เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน
4.2 แนวทางปฏิบัติ
4.2.1 กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) โรงพยาบาลสันทราย ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้า
พบนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลสันทราย เพื่อการ
โฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(2) ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้าพบบุคลากรหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ โดยต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว ดังนี้
- ยา ให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาทาการนัดหมายวัน เวลาก่อนเข้าพบทุก
ครั้ง ณ ห้องยาของโรงพยาบาลสันทราย
- เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามที่แต่ละหน่วยงานกาหนด ซึ่งต้องแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดทราบ
(3) โรงพยาบาลสันทรายขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกาหนดของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด
5. ระบบการคัดเลือก และการสั่งใช้
5.1 เป้าหมาย
5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้
จาหน่ายในรูปแบบการทางานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ
5.1.2 มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้น
ความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คานึงถึง
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
5.1.3 มีการสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ และมีระบบตรวจสอบความเหมาะสมของการสั่งใช้
5.2 แนวทางปฏิบัติ

5.2.1 กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) โรงพยาบาลสันทรายมุ่งเน้นให้กระบวนการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การสั่ง
ใช้ รวมทั้งการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของ
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มี
ประโยชน์ ปลอดภัย คานึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมี
คุณภาพสูง
(2) กระบวนการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และกระบวนการสั่ง
ใช้ ให้ดาเนินการตามนโยบายของ คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การดาเนินการต่าง ๆ
ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด ที่แต่งตั้งขึ้นประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
(3) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด ประกาศผลการดาเนินการต่าง
ๆ เป็นระยะ ๆ
(4) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
6. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ
6.1 เป้าหมาย
มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการกาหนด
บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย
6.2 แนวทางปฏิบัติ
6.2.1 กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) โรงพยาบาลสันทรายกาหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดย
จัดทาประกาศเกียรติคุณ
(2) โรงพยาบาลสันทรายกาหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษา ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการขาย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ
7. ระบบการตรวจสอบ
7.1 เป้าหมาย
มีระบบการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการ
ตรวจสอบ
7.2 แนวทางปฏิบัติ
7.2.1 กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) โรงพยาบาลสันทราย กาหนดให้การตรวจสอบการรับการสนับสนุนจาก
บริษัท ผู้แทนจาหน่าย โดยหัวหน้ากลุ่มงานแต่ละหน่วยเป็นผู้คัดกรองและตรวจสอบ
ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ปีละ 2
ครั้งในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม และให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บาบัดเป็นผู้รวบรวมและจัดทารายงานผล
(2) การรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงาน ต่อ คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล รับทราบและพิจารณา เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติหรือมาตรการ
ต่างๆ ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ.2560
(ลงชื่อ)
(นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย

เอกสารประกอบประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2560
1. แบบฟอร์มเสนอใช้ ยา/เวชภัณฑ์ตัวอย่าง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มเสนอใช้ ยา/เวชภัณฑ์ตัวอย่าง
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย
ข้าพเจ้า .................................................................................ตาแหน่ง...................................................
หน่วยงาน.................................................................
1. ขอนาเวชภัณฑ์ ยา/เวชภัณฑ์ เพื่อใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วย ได้แก่ (ระบุชื่อสามัญ-ชื่อการค้า)
1)………………………………..…………………………………………………….บริษัท................................................
2)………………………………..…………………………………………………….บริษัท................................................
3)………………………………..…………………………………………………….บริษัท................................................
4)………………………………..…………………………………………………….บริษัท................................................
5)………………………………..…………………………………………………….บริษัท................................................
โดยที่รายละเอียดของเวชภัณฑ์ตัวอย่างที่เสนออยู่ในแบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดที่แนบ
2. เวชภัณฑ์ดังกล่าว
 อยู่ในบัญชีเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลแล้ว แต่ประสงค์ใช้ของบริษัทนี้เพื่อ………………………………….
........................................................................................................................................... ............
 เสนอเวชภัณฑ์เข้าบัญชีเวชภัณฑ์แล้วเมื่อ................................................แต่อยู่ระหว่างรอพิจารณา
3. ข้าพเจ้าและบุคลากรในแผนกของข้าพเจ้ายินดี ประเมินประสิทธิภาพของเวชภัณฑ์ตัวอย่าง และจะ
รายงานผลการประเมินให้ทราบ เมื่อทดลองใช้ไปแล้ว..................วัน/เดือน
4. หน่วยงาน/แผนกที่ข้าพเจ้าจะนาไปทดลองใช้ได้แก่..........................................................................
............................................................................................................................................................................
5. ข้าพเจ้าและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขอรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัท
ของเวชภัณฑ์ตัวอย่างดังกล่าว และยินดีให้พิจารณาโทษตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว

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

ข้อมูลรายละเอียดของเวชภัณฑ์ตัวอย่างที่เสนอใช้
(กรอกข้อมูล 1 ใบต่อ 1 รายการที่เสนอ)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ (สาหรับบริษัทของเวชภัณฑ์ตัวอย่าง)
ชื่อเวชภัณฑ์ ......................................................................... ชื่อการค้า .................................................................
ขนาด/ความแรง....................................จานวน...............................................Lot.No…………………………….……………
วันผลิต…......…………………………………..วันหมดอายุ .......................................บริษัท…...........................…………………
ข้อบ่งใช้……………………………………………………………………………………………......…………………………………………………..
ผู้นาส่งเวชภัณฑ์ตัวอย่าง..............................................................................................................................................
ผู้รับเวชภัณฑ์ตัวอย่าง..................................................................... วันที่ นาส่งเวชภัณฑ์ตัวอย่าง.................................
ใบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในล๊อตตัวอย่าง (กรณียา)
ส่วนที่ 2 สาหรับเภสัชกร (เฉพาะเวชภัณฑ์ยา)

 มี

 ไม่มี แต่จะนามาให้ในวันที่....................................

1. ข้อบ่งใช้…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
2. ผลข้างเคียงที่สาคัญ…………………………………..…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ปฏิกิริยากับยาและอาหารที่สาคัญ…………………………………….……………………………………………………………………...
4. ข้อควรระวังที่สาคัญ………………………………………………………………..……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. เวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลปัจจุบันในกลุ่มเดียวกันได้แก่
5.1)…………………………………………………………………………ราคา....................................................
5.2) …………………………………………………………………………ราคา....................................................
5.3) …………………………………………………………………………ราคา....................................................
5.4) …………………………………………………………………………ราคา....................................................
5.5) …………………………………………………………………………ราคา....................................................
…………………………………………..…….เภสัชกร
(.......................................................)
ส่วนที่ 3 สาหรับผู้บริหาร
 อนุญาตให้ทดลองใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวในโรงพยาบาลได้
 เวชภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับการทดลองใช้ในโรงพยาบาล
 ความเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.............................................
(นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย

ส่วนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการใช้ (สาหรับหน่วยงานที่รับเวชภัณฑ์ตัวอย่างทดลองใช้)
ฝ่าย/งาน................................................................วันที่รับเวชภัณฑ์ตัวอย่าง.............................................................
ผลการประเมิน
1. ลักษณะทางกายภาพ (หมายถึงลักษณะภายนอกที่มองเห็น, บรรจุภัณฑ์, สี, กลิ่น ฯลฯ)
 พอใจ
 ไม่พอใจ
 ความเห็นเกี่ยวกับเวชภัณฑ์…………………………………………………………………………………
2. คุณภาพการใช้งาน (หมายถึง การนาเวชภัณฑ์มาใช้งานแล้ว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจหรือไม่)
 พอใจ
 ไม่พอใจ
 ความเห็นเกี่ยวกับเวชภัณฑ์…………………………………………………………………………………
3. ผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง (หมายถึง ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนามาใช้แล้วมีผลข้างเคียงที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่
ผู้ใช้งาน หรือผู้รับบริการหรือไม่)
 มี คือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่มี
4. การเปรียบเทียบกับเวชภัณฑ์เดิม (หมายถึง เวชภัณฑ์มีคุณภาพเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับเวชภัณฑ์ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน)
 คุณภาพดีกว่าที่มีใช้ในปัจจุบัน
 คุณภาพไม่ดีกว่าที่ใช้ในปัจจุบัน
 คุณภาพเท่ากับที่มีใช้ในปัจจุบัน
ชื่อผู้ประเมิน (ตัวบรรจง)..........................................................................................วันที่.........................................
ส่วนที่ 6 สาหรับผู้บริหาร
 เห็นควรให้ข้อมูลการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวประกอบพิจารณานาเข้าในโรงพยาบาลได้
 เวชภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่สมควรนามาใช้ในโรงพยาบาล
 ความเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.............................................
(นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย
ส่วนที่ 7 สาหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
 แจ้งให้ผู้เสนอเวชภัณฑ์ตัวอย่างรับทราบผลการทดลองใช้ (กรณีไม่นาใช้ในโรงพยาบาล)
 จัดซื้อเวชภัณฑ์ดังกล่าวโดยเริ่มซื้อเมื่อ................................................
 เก็บตัวอย่างส่งคืนให้ผู้เสนอเวชภัณฑ์ (กรณีไม่อนุมัติให้ทดลองใช้ในโรงพยาบาล)
..................................................
(…………………………………………..)

