
 

 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสันทราย 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
พ.ศ.2560 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา พ.ศ. 2557 เพื่อใหเ้ป็นแนวทางให้บุคลากร สถานพยาบาลและหน่วยงานของสาธารณสุข 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ท างานเพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป นั้น  

เพื่อน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  โรงพยาบาลสัน
ทรายจึงขอยกเลิกประกาศโรงพยาบาลสันทราย  เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา พ.ศ. 2557 และก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ส าหรับบุคลากรของโรงพยาบาลสันทรายทุกระดับ 
ยึดเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  
โรงพยาบาลสันทราย จะด าเนินการจัดซื้อจัดหา และการปฏิบัติต่อการส่งเสริมการขายยาและ

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  

2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน ส่ิงของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ  
2.1 เป้าหมาย  

2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับส่ิงสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร
ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ังในและ
ต่างประเทศ  

2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายส่ิงของท่ีได้รับการสนับสนุนฯ  
2.1.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน  

2.2 แนวทางปฏิบัติ  
2.2.1 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ 

เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และ
นิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงาน
ขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาให้ปฏิบัติดังนี้  

(1) ไม่พงึรับประโยชน ์ดังนี้  
(1.1) รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร  
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การบรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่

ยา  
(1.2) รับส่ิงของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น  

(ก) ส่ิงของท่ีมีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษ
หรือวาระตามประเพณี เท่านั้น  

(ข) ส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ียังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของ
สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน เช่นหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ 
(1.3) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ  

(2) ไม่พงึแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาใด ๆ 
ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ  
(3) ไม่พงึรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง

วิชาการ ท้ังในและต่างประเทศโดยตรง 
(4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

นั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในทางวิชาการ  

(5) การสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ังใน
และต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้  

(5.1) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
และไม่มีเง่ือนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาใด ๆ ท้ังส้ิน และ
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาของโรงพยาบาลสันทราย 

(5.2) การสนับสนุนให้เป็นไปใน นามโรงพยาบาลสันทราย โดยหัวหน้ากลุ่มงาน
หรือหัวหน้าฝ่าย เป็นผู้น าเรื่องเข้าคณะกรรมการบริหารพิจารณา ท้ังนี้การไประชุม 
สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ังในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติ
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับช้ัน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 จะพิจารณาบุคลากรท่ีเหมาะสมให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยายทางวิชาการ ท้ังในและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักการดังนี้  

(5.2.1) การคัดเลือก จะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัน
ทราย 

(5.2.2) คณะกรรมการบริหาร ก าหนดความถี่ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ
การสนับสนุน โดยประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ใน 
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ต่างประเทศก าหนดให้ไปคนละหนึ่งครั้งต่อปี การประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน 

หรือบรรยายทางวิชาการ ในประเทศจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
(5.2.3) คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน 

ต้องให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการส่ังใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมาก
ขึ้น  

(5.2.4) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร และค่าท่ีพัก ส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานท่ีของ
การดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ  

(5.2.5) ผู้ท่ีได้รับสนับสนุนการประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ท้ังในและต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าเป็นกรรมการพิจารณาหรือก าหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะและกรรมการตรวจรับพัสดุ ของยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีผู้ให้การสนับสนุนเป็น
ผู้จ าหน่าย  
 (6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณ โรงพยาบาลสันทราย ไม่อนุญาตให้

มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงช่ือทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาแก่ผู้ป่วย 
ประชาชน และนิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝง
ไปกับการให้ความรู้  

(7) โรงพยาบาลสันทรายไม่อนุญาตใหร้ับการจัดประชุมวิชาการในหน่วยงาน โดยได้รับ
การสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ซึ่ง
ระบุหรือกล่าวถึงช่ือทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  
3.1 เป้าหมาย  

3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การส่ังจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่
ยา  

3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  
3.2 แนวทางปฏิบัติ  

3.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้ 
(1) โรงพยาบาลสันทราย จะรับส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ี

มิใช่ยา ในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบ
ให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ กรณีการสนับสนุนเป็นยา ต้องเป็นยาท่ีมีอยู่ในบัญชียาหรือแพทย์ได้ยื่น
เรื่องขอน ายาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาลต่อคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ซึ่งยา
ดังกล่าวต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพของยาในล๊อตท่ีสนับสนุน 

 
4/(2)เจ้าหน้า... 



 

 

-4- 
(2) เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้มีหน้าท่ีกรอกข้อมูลเสนอใช้เวชภัณฑ์

ตัวอย่างตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และส่งให้แผนกท่ีรับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์นั้นๆ เป็นผู้
เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

(3) ก าหนดให้ผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับส่ิงสนับสนุนหรือ
ตัวอย่าง โดยผู้ท่ีรับผิดชอบ ต้องจัดท าบัญชีรายการรับ-จ่ายส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุ
รายละเอียดของผู้ให้ ส่ิงท่ีสนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันท่ีและเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย 
ผู้รับ และจัดท าสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น ท้ังนี้ให้อ้างอิงและปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการพัสดุเป็นส าคัญ 

(4) ผู้เสนอให้ใช้เวชภัณฑ์ตัวอย่าง มีหน้าท่ีรับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพการใช้ 
โดยท่ีการจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาให้กับผู้ป่วย ผู้ส่ังใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบพึงค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน  

(5) ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบการประเมิน ต้องน าเข้าผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ เข้า
สู่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด โรงพยาบาลสันทราย พิจารณาประกอบการน า
เวชภัณฑ์เข้าบัญชีโรงพยาบาล 

4. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย  
4.1 เป้าหมาย  

การก าหนดสถานท่ี รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยา แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และ
นิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน  
4.2 แนวทางปฏิบัติ  

4.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้ 
(1) โรงพยาบาลสันทราย ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและ

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบ
นิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลสันทราย เพื่อการโฆษณายา
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  

(2) ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา เข้าพบบุคลากรหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ โดยต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว ดังนี้  

- ยา ใหผู้้แทนหรือพนักงานขายยาท าการนัดหมายวัน เวลาก่อนเข้าพบทุกครั้ง 
ณ ห้องยาของโรงพยาบาลสันทราย 

5/-เวชภัณฑ์... 
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- เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ตามท่ีแต่ละหน่วยงานก าหนด ซึ่งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์

อักษรให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดทราบ 
 (3) โรงพยาบาลสันทรายขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ท่ี

มิใช่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด  

5. ระบบการคัดเลือก และการส่ังใช้ 
5.1 เป้าหมาย  

5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา รวมท้ังการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้
จ าหน่ายในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ  

5.1.2 มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งมุง่เน้น
ความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีมีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึง
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง  

5.1.3 มีการส่ังใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ และมีระบบตรวจสอบความเหมาะสมของการส่ังใช้ 
5.2 แนวทางปฏิบัติ  

5.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้ 
(1) โรงพยาบาลสันทรายมุ่งเน้นให้กระบวนการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ี

มิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา การส่ังใช้ 
รวมท้ังการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็น
การส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยาของบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีมีประโยชน์ ปลอดภัย 
ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง  

(2) กระบวนการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และกระบวนการส่ังใช้ 
ให้ด าเนินการตามนโยบายของ คณะกรรมการบริหาร ท้ังนี้การด าเนินการต่าง ๆ ให้อยู่
ในรูปของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ท่ีแต่งต้ังขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

(3) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด รายงานผลการด าเนินการต่าง ๆ 
ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสันทรายทราบเป็นระยะ ๆ  

(4) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  

6. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ  
6.1 เป้าหมาย  

6/มีระบบ... 
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มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการก าหนดบทลงโทษ

การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย  
6.2 แนวทางปฏิบัติ  

6.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้ 
(1) โรงพยาบาลสันทรายก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร แพทย์ 

ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาท่ีปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดย จัดท าประกาศ
เกียรติคุณ  

(2) โรงพยาบาลสันทรายก าหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร แพทย์ ทันต
แพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และนิสิต นักศึกษา ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการขาย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ  

7. ระบบการตรวจสอบ  
7.1 เป้าหมาย  

มีระบบการตรวจสอบ ท้ังปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมท้ังการรายงานผลการตรวจสอบ  
7.2 แนวทางปฏิบัติ  

7.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้ 
(1) โรงพยาบาลสันทราย ก าหนดใหก้ารตรวจสอบการรับการสนับสนุนจาก

บริษัท ผู้แทนจ าหน่าย โดยหัวหน้ากลุ่มงานแต่ละหน่วยเป็นผู้คัดกรองและตรวจสอบ 
ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ปีละ 2 ครั้ง
ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม และให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดเป็น
ผู้รวบรวมและจัดท ารายงานผล 

(2) การรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงาน ต่อ คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล รับทราบและพิจารณา เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติหรือมาตรการต่างๆ ต่อไป 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี  21  สิงหาคม  พ.ศ.2560 
 
 

(ลงช่ือ)     นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล 
   (นายวรวุฒ ิโฆวัชรกุล)  

       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 



 

 

 

 

 

เอกสารประกอบประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา พ.ศ.2560 

1. รายละเอียดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกรายการยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล 

2. ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาลสันทราย 
3. ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอใช้ ยา/เวชภัณฑ์ตัวอย่าง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. รายละเอียดแนวปฏบิัติในการคัดเลือกรายการยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล 

1) จัดต้ังคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดของโรงพยาบาล โดยปรับปรุงรายช่ือ
คณะกรรมการฯ ทุกส้ินปีงบประมาณ  

2) ในการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล ให้เสนอยาเข้าบัญชียาไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี โดยเสนอ
ผ่านคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ยกเว้นกรณีจ าเป็นให้ขออนุมัติเป็นกรณีไป 

3) ในกรณีเสนอยาเข้าบัญชียา ให้เสนอเป็นช่ือสามัญทางยา ผู้เสนอยาเข้าบัญชีต้องท าการ
กล่ันกรองพิจารณารายการยาท่ีจ าเป็นร่วมกันในแผนก โดยแนบแบบฟอร์มพิจารณายาใหม่ท่ีมี
หัวหน้าแผนก กับแพทย์ในแผนก(รวมผู้เสนอ) อย่างน้อย 2 ท่านรับรอง (ถ้าในแผนกมีน้อยกว่า 3 
ท่านให้รับรองทุกท่าน) ท้ังนี้ผู้เสนอยาเข้าจะไม่สามารถเสนอยาเข้าบัญชีโรงพยาบาลโดยไม่ผ่าน
ความเห็นชอบร่วมกันของแพทย์ในแผนกนั้นๆ 
ในกรณีเสนอเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ให้หัวหน้าแผนก และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เวชภัณฑ์นั้นๆ
อย่างน้อย 2 คน ร่วมกันรับรอง 

4) การพิจารณาคัดเลือกยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล จะต้องเป็นมติของคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบ าบัดของโรงพยาบาลท้ังคณะรับรอง โดยพิจารณาตามข้อมูลดังต่อไปนี้ 

a. Efficacy: ความมีประสิทธิภาพของยาท่ีใช้  
- มีขนาดยา และรูปแบบท่ีเหมาะสมแก่การรักษา  

b. Safety:  ความปลอดภัยจากยา 
- หลีกเล่ียงยาท่ีมีอาการอันไม่พึงประสงค์หรือท าให้เกิดอาการ

อันไม่พงึประสงค์ต่อผู้ป่วยน้อยท่ีสุด  
- หลีกเล่ียงยาท่ีอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นหรืออาหาร 

c. Adherence: ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย 
- เป็นยาท่ีส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเช่น ลด

จ านวนครั้งในการรับประทานยามีกล่ิน รสหรือรูปแบบยาท่ี
ง่ายต่อใช้ยา 

d. Cost:  มีราคาท่ีเหมาะสม 
- เลือกใช้ยาท่ีราคาเหมาะสมแต่ประสิทธิภาพเทียบเท่ากันหรือ

เหนือกว่ายาราคาแพง 
5) เลขานุการคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดแจ้งเวียนรายการยาท่ีน าเข้าให้ทุกแผนก

ทราบ และแจ้งผู้ท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดหายา เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการพัสดุต่อไป 
 
 
 
 
 



 

 

2.ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาลสันทราย 

แบบฟอร์มเสนอใช้ ยา/เวชภัณฑ์ตัวอย่าง  

โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

วันท่ี................................................ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 

ข้าพเจ้า .................................................................................ต าแหน่ง................................................... 

แผนก.................................................................กลุ่มงาน.............................................................โทร.................. 

         1. ขอเสนอเวชภัณฑ์ ยา/เวชภัณฑ์ เข้าบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วย ได้แก่ (กรณียา

ขอให้ระบุช่ือสามัญทางยา) 

1)………………………………..……………………………………………………................................................. 

2)………………………………..……………………………………………………................................................. 

3)………………………………..……………………………………………………................................................. 

4)………………………………..……………………………………………………................................................. 

5)………………………………..……………………………………………………................................................. 

โดยท่ีรายละเอียดของเวชภัณฑ์ตัวอย่างท่ีเสนออยู่ในแบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดท่ีแนบ 

2. ยา/เวชภัณฑ์ทุกรายการได้ผ่านการกล่ันกรองรว่มกันในแผนก และเห็นชอบร่วมกันในการน ายาเข้า

พิจารณา ท้ังนี้ได้ลงนามรับรองอย่างน้อย 3 คนแล้ว 

4. ข้าพเจ้าและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ขอรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทของ
เวชภัณฑ์ตัวอย่างดังกล่าว และยินดีให้พิจารณาโทษตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา พ.ศ.2560  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้น ายาดังกล่าวเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ

บ าบัดต่อไป 

 

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

 

 

 

 



 

 

ใบแนบรายละเอียดของยา/เวชภัณฑ์ที่เสนอเข้าบัญชียาโรงพยาบาลสันทราย 

(กรอกข้อมูล 1 ใบต่อ 1 รายการที่เสนอ) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของยา/เวชภัณฑ์ที่เสนอเข้า (ส าหรับผู้เสนอยาเขา้) 

1.ชื่อเวชภัณฑ์ .................................................................................  ขนาด/ความแรง.............................................. 
2. เหตุผลในการเสนอเข้า  
     ............................................................................................................................. .............................................. 
     ...........................................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. .............................................. 
3.ความถ่ีของผู้ป่วยที่พบว่าจ าเป็นต้องใช้................................................................................................................. 

ผู้เสนอ...................................................................                ผู้รับรอง……………………..………………………….. 
          (................................................................)                    (................................................................) 

ผู้รับรอง……………………..……………………………..หัวหน้าแผนก 
          (................................................................) 
ส่วนที่ 2 ส าหรับเภสัชกร (เฉพาะเวชภัณฑ์ยา) 

1. ข้อบ่งใช้…………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
2. ผลข้างเคียงที่ส าคัญ…………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปฏิกิริยากับยาและอาหารที่ส าคัญ…………………………………….……………………………………………………………………... 
4. ข้อควรระวังที่ส าคัญ………………………………………………………………..……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. เป็นยาในบัญชี................ และมีเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลปัจจุบันในกลุ่มเดียวกันได้แก่ 
5.1)…………………………………………………………………………ราคา.................................................... 
5.2) …………………………………………………………………………ราคา.................................................... 
5.3) …………………………………………………………………………ราคา.................................................... 
6. ราคา/ขนาดบรรจุ (เปรียบเทียบอย่างน้อย 2 บริษัท) 
6.1............................................................................................................................. .............................. 
6.2................................................................................................. ........................................................... 
                                                                                   …………………………………………..…….เภสัชกร 
                                                                                   (.......................................................) 
ส่วนที่ 3 ผลการพิจารณา 

      ไม่อนุญาต 

      อนุญาตให้น าเวชภัณฑ์ดังกล่าวเข้าในบัญชียาโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลได้ 

 เงื่อนไขการสั่งใช้ (ถ้ามี)........................................................................................................ ............................... 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

3.ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอใช้ ยา/เวชภัณฑ์ตัวอย่าง 



 

 

แบบฟอร์มเสนอใช ้ยา/เวชภัณฑ์ตัวอย่าง  

โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
วันท่ี................................................ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 
ข้าพเจ้า .................................................................................ต าแหน่ง................................................... 

หน่วยงาน................................................................. 
         1. ขอน าเวชภัณฑ์ ยา/เวชภัณฑ์ เพื่อใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วย ได้แก่ (ระบุช่ือสามัญ-ช่ือการค้า) 

1)………………………………..…………………………………………………….บริษัท................................................ 
2)………………………………..…………………………………………………….บริษัท................................................ 
3)………………………………..…………………………………………………….บริษัท................................................ 
4)………………………………..…………………………………………………….บริษัท................................................ 
5)………………………………..…………………………………………………….บริษัท................................................ 

โดยท่ีรายละเอียดของเวชภัณฑ์ตัวอย่างท่ีเสนออยู่ในแบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดท่ีแนบ 

2. เวชภัณฑ์ดังกล่าว 

 อยู่ในบัญชีเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลแล้ว แต่ประสงค์ใช้ของบริษัทนี้เพื่อ…………………………………. 
     ....................................................................................................................................................... 

 เสนอเวชภัณฑ์เข้าบัญชีเวชภัณฑ์แล้วเมื่อ................................................แต่อยู่ระหว่างรอพิจารณา 

3. ข้าพเจ้าและบุคลากรในแผนกของข้าพเจ้ายินดี ประเมินประสิทธิภาพของเวชภัณฑ์ตัวอย่าง และจะ
รายงานผลการประเมินให้ทราบ เมื่อทดลองใช้ไปแล้ว..................วัน/เดือน 

4. หน่วยงาน/แผนกท่ีข้าพเจ้าจะน าไปทดลองใช้ได้แก่.......................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

5. ข้าพเจ้าและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ขอรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทของ
เวชภัณฑ์ตัวอย่างดังกล่าว และยินดีให้พิจารณาโทษตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา พ.ศ.2560  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว  
 

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

 

 

 



 

 

ข้อมูลรายละเอียดของเวชภัณฑ์ตัวอย่างที่เสนอใช้  

(กรอกข้อมูล 1 ใบต่อ 1 รายการที่เสนอ) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ (ส าหรับบริษัทของเวชภัณฑ์ตัวอย่าง) 

ช่ือเวชภัณฑ์ .........................................................................  ช่ือการค้า .................................................................
ขนาด/ความแรง....................................จ านวน...............................................Lot.No…………………………….…………… 
วันผลิต…......…………………………………..วันหมดอายุ .......................................บริษัท…...........................…………………
ข้อบ่งใช้……………………………………………………………………………………………......………………………………………………….. 
ผู้น าส่งเวชภัณฑ์ตัวอย่าง.............................................................................................................................................. 
ผู้รับเวชภัณฑ์ตัวอย่าง..................................................................... วันท่ีน าส่งเวชภัณฑ์ตัวอย่าง................................. 

ใบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในล๊อตตัวอย่าง (กรณียา)       มี       ไม่มี แต่จะน ามาให้ในวันท่ี.................................... 
ส่วนที่ 2 ส าหรับเภสัชกร (เฉพาะเวชภัณฑ์ยา) 

1. ข้อบ่งใช้…………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
2. ผลข้างเคียงท่ีส าคัญ…………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปฏิกิริยากับยาและอาหารที่ส าคัญ…………………………………….……………………………………………………………………... 
4. ข้อควรระวังท่ีส าคัญ………………………………………………………………..……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. เวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลปัจจุบันในกลุ่มเดียวกันได้แก่ 
5.1)…………………………………………………………………………ราคา.................................................... 
5.2) …………………………………………………………………………ราคา.................................................... 
5.3) …………………………………………………………………………ราคา.................................................... 
5.4) …………………………………………………………………………ราคา.................................................... 
5.5) …………………………………………………………………………ราคา.................................................... 
                                                                                   …………………………………………..…….เภสัชกร 
                                                                                   (.......................................................) 
ส่วนที่ 3 ส าหรับผู้บริหาร 

      อนุญาตให้ทดลองใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวในโรงพยาบาลได้ 

      เวชภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับการทดลองใช้ในโรงพยาบาล 

 ความเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................................ 
                                                                                                     ............................................. 
                                                                                                     (นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล) 
                                                                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 



 

 

ส่วนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการใช้ (ส าหรับหน่วยงานที่รับเวชภัณฑ์ตัวอย่างทดลองใช้) 

ฝ่าย/งาน................................................................วันท่ีรับเวชภัณฑ์ตัวอย่าง............................................................. 
ผลการประเมิน 
1. ลักษณะทางกายภาพ (หมายถึงลักษณะภายนอกท่ีมองเห็น, บรรจุภัณฑ์, สี, กล่ิน ฯลฯ) 

      พอใจ                          ไม่พอใจ 

      ความเห็นเกี่ยวกับเวชภัณฑ์………………………………………………………………………………… 
2. คุณภาพการใช้งาน (หมายถึง การน าเวชภัณฑ์มาใช้งานแล้ว ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่) 

      พอใจ                          ไม่พอใจ 

      ความเห็นเกี่ยวกับเวชภัณฑ์………………………………………………………………………………… 
3. ผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง (หมายถึง ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างน ามาใช้แล้วมีผลข้างเคียงท่ีก่อให้เกิดอันตรายแก่
ผู้ใช้งาน หรือผู้รับบริการหรือไม่) 

       มี  คือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ไม่ม ี
4. การเปรียบเทียบกับเวชภัณฑ์เดิม (หมายถึง เวชภัณฑ์มีคุณภาพเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับเวชภัณฑ์ท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน) 

       คุณภาพดีกว่าท่ีมีใช้ในปัจจุบัน                    คุณภาพไม่ดีกว่าท่ีใช้ในปัจจุบัน 

       คุณภาพเท่ากับท่ีมีใช้ในปัจจุบัน 
ช่ือผู้ประเมิน (ตัวบรรจง)..........................................................................................วนัท่ี......................................... 
ส่วนที่ 6 ส าหรับผู้บริหาร 

    เห็นควรให้ข้อมูลการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวประกอบพิจารณาน าเข้าในโรงพยาบาลได้ 

    เวชภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่สมควรน ามาใช้ในโรงพยาบาล 

    ความเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................................ 
                                                                                                 ............................................. 
                                                                                                     (นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล) 

                                                                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 
ส่วนที่ 7 ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 แจ้งให้ผู้เสนอเวชภัณฑ์ตัวอย่างรับทราบผลการทดลองใช้ (กรณีไม่น าใช้ในโรงพยาบาล) 

 จัดซื้อเวชภัณฑ์ดังกล่าวโดยเริ่มซื้อเมื่อ................................................ 

 เก็บตัวอย่างส่งคืนให้ผู้เสนอเวชภัณฑ์ (กรณีไม่อนุมัติให้ทดลองใช้ในโรงพยาบาล) 
                                                                                                  .................................................. 
                                                                                                 (…………………………………………..) 

 


