ประกาศโรงพยาบาลพลับพลาชัย
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
โรงพยาบาลพลับพลาชัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริ ยธรรม และการใช้ยาที่ไม่สมเหตุ ผล
ส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยาเกินจาเป็น ราคาแพงเกินควรเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของการเข้าถึงยาที่จาเป็น
ของผู้ป่วย และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการขายที่
ขาดจริยธรรมได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทยา ทั้งที่
เป็นผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์แอบแฝง การส่งเสริมการขายในกระบวนการจัดซื้อจัดหาตลอดจน
การใช้ ย าในลั ก ษณะดั ง กล่ า ว ได้ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสถานการณ์ ป กติ ข องสั ง คมไทย ท าให้ บุ ค ลากร
สาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิดและเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้เป็นสิทธิที่พึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้ โดยมิได้
ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อระบบสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายและแผนในการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของกระทรวง
สาธารณสุข โดยระบบบริหารยาจัดเป็นส่วนสาคัญในนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบหลัก ๖
ด้านคือ นิติธรรม(rule of law) คุณธรรม(ethics) ความโปร่งใส(transparency) ความสานึกรับผิดชอบ
(accountability) ความคุ้มค่า(value for money) และการมีส่วนร่วม(participation)เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย (ฉบับมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕) โดยคณะทางาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ประกอบกับ
เกณฑ์จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ (code of conduct) เรื่องการปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับผู้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งอ้างอิงหลักการจากข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของแพทยสภาที่มี
เจตนารมณ์ให้ เกณฑ์จ ริ ย ธรรมนี้ เป็ น แนวทางปฏิบัติ ส าหรับสถานพยาบาลและหน่ว ยงาน ของกระทรวง
สาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการ
จัดซื้อจัดหา จนกระทัง่ ถึงการใช้ยา เพื่อให้องค์กรสาธารณสุขเป็นแนวหน้า กล้ายืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ทางานเพื่อประชาชน และเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป
โรงพยาบาลพลับพลาชัย ได้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา สาหรับโรงพยาบาลพลับพลาชัยและใน
หน่วยงานในสังกัด ดังนี้

/เกณฑ์จริยธรรมนี้…

เกณฑ์จริยธรรมนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๖ หมวด
หมวดที่ ๑ บททั่วไป
หมวดที่ ๒ ผู้สั่งใช้
หมวดที่ ๓ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
หมวดที่ ๔เภสัชกรหรือผู้ประกอบการวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาการจ่าย
และส่งมอบยา
หมวดที่ ๕บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา
หมวดที่ ๖สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน โรงพยาบาลพลับพลาชัย และสถานพยาบาลในสังกัด
โรงพยาบาลพลับพลาชัย
หมวดที่ ๑ บททั่วไป
ยา หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
การส่งเสริมการขายยา หมายความว่า การให้ข้อมูล ข้อความ การชักชวน จูงใจ หรือการกระทาด้วย
วิธีอื่นใดที่มุ่งหมายให้มีการสั่งใช้ การสั่งซื้อ หรือการใช้ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า
การโฆษณา หมายความว่า การกระทาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเกี่ยวกับ
ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า
ข้อ ความ หมายความว่ า เรื่ อ งราวหรื อ ข้ อเท็ จ จริ ง ไม่ ว่ า ปรากฏในรู ป แบบของตั ว อั กษร ตั ว เลข
ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด ที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน
วิธีการ หรือสื่อใดๆ
ของขวัญ หมายความว่า ประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน สิ่งของ ของชาร่วย ที่บริ ษัทยา มอบให้แก่บุคคล
เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ของบริจาค หมายความว่า สิ่งของที่บริษัทยา มอบให้แก่โรงพยาบาลพลับพลาชัยและสถานพยาบาล
ในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย
ตัวอย่า งยา หมายความว่า ตัว อย่างยาที่แจกแก่บุคคลหรือหน่ว ยงานเพื่อให้ เกิ ดความคุ้นเคยกั บ
รูปแบบและลักษณะของยา หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้ทางคลินิก โดยยกเว้นเพื่อการศึกษาหรือวิจัย
ผู้สั่งใช้ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ , ทันตแพทย์, แพทย์ลูกจ้างชั่วคราวหรือ
บุคคลากรทางสาธารณสุขอื่นที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลพลับพลาชัยและสถานพยาบาลใน
สังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย
ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล
เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด การแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
ผู้แ ทนยา หรื อพนั กงานขายยา หมายความว่า ตัว แทนของบริษัทยา ที่มีห น้าที่ เข้าพบผู้ ประกอบ
วิชาชีพเพื่อนาเสนอข้อมูลยา
บริ ษั ทยา หมายความว่า บริ ษั ทหรื อองค์กรที่เกี่ ยวข้ องกั บการผลิ ต น าเข้ าและจาหน่า ยยาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้มีอานาจตัดสินใจลงนามหรือมีอานาจสั่งการในการคัดเลือก จัดซื้อจัดหายา
ของโรงพยาบาลพลับพลาชัยและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย
ผู้มีอานาจ หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือดาเนินการสั่งซื้อ
ยาในโรงพยาบาลพลับพลาชัยและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา หมายความว่า เจ้าหน้าที่โดยตาแหน่งหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาของโรงพยาบาลพลับพลาชัย และสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาล
พลับพลาชัย
นักศึกษา หมายความว่า ผู้ที่กาลังศึกษาระดับก่อนปริญญา ในสถานศึกษา
สถานพยาบาล หมายความว่า โรงพยาบาลพลั บพลาชัย และสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาล
พลับพลาชัย
หมวดที่ ๒ผู้สั่งใช้
๒.๑ ผู้สั่งใช้ไม่พึงรับประโยชน์จากบริษัทยา ดังนี้
๒.๑.๑ รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยาย
ทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยา
๒.๑.๒ รับของขวัญหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆยกเว้น
(๑) ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี
(๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของโรงพยาบาลพลับพลาชัยและสถานพยาบาลใน
สังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย
๒.๑.๓ รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆจากบริษัทยาและผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา
๒.๒ ผู้สั่งใช้ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใดๆต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ
๒.๓ ผู้สั่งใช้ไม่พึงรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยตรง
๒.๔ ผู้สั่งใช้พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาในสถานะใด เมื่อแสดงความ
คิดเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับยาในทางวิชาการ
๒.๕ ผู้สั่งใช้สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสนับสนุนและการกากับดูแลของ
โรงพยาบาลพลับพลาชัยและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย
๒.๖ ในการนาตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงานในโรงพยาบาลพลับพลาชัย ผู้สั่งใช้พึง
คานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ ป่วยเป็นสาคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยา หรือ
ประโยชน์ ส่ ว นตน โดยผ่ านระบบกากับดู แลการรั บ การจ่ายตัว อย่างยาของโรงพยาบาลพลั บพลาชั ย และ
สถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัยให้เป็นระบบที่ตรวจสอบได้
๒.๗ ผู้สั่งใช้พึงสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา

หมวดที่ ๓ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
๓.๑ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ ไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
โดยเชื่อมโยงถึงชื่อการค้าของยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง ภายในโรงพยาบาลพลับพลาชัยและ
สถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย
๓.๒ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มีอานาจ มีนโยบายจัด ให้ มีร ะบบการคัด เลื อกยา การจัดซื้ อยา การคั ดเลื อ ก
บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาที่โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและที่มี
คุณภาพสูง และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยา ดัง
แนวทางการเสนอรายการยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาลพลับพลาชัย (PTC-SP-005-01)
๓.๓ ผู้ บ ริห ารหรื อผู้มีอานาจ มีนโยบายจัดระบบการรับสิ่ งสนับสนุนจากบริษัทยาให้ เป็นไปอย่าง
เปิดเผยและไม่เจาะจงบุคคล รวมทั้งจัดระบบในการกากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่โรงพยาบาลพลับพลาชัยและ
สถานพยาบาลในสั งกัดโรงพยาบาลพลั บพลาชัย อย่างแท้จริ ง โดยการรับ การสนับสนุนจากบริษัทยาให้ มี
คุณสมบัติ ดังนี้
๓.๓.๑สิ่งสนับสนุนที่มีคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา การบริการ การดูแลรักษาผู้ป่วยและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย
๓.๓.๒ วิธีการรับสิ่งสนับสนุนให้รับในนามของหน่วยงานเท่านั้น มิให้รับโดยเจาะจงบุคคล
โดยมีเอกสารตอบรับการสนับสนุนที่ออกโดยโรงพยาบาลพลับพลาชัยและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาล
พลับพลาชัย เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นหลักฐานที่อ้างอิงได้
๓.๓.๓ สิ่งสนับสนุนเป็นครุภัณฑ์ให้มีการลงทะเบียนไว้กับงานพัสดุโรงพยาบาลพลับพลาชัย
๓.๓.๔ สิ่งสนับสนุนเป็นการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิ ชาการให้ใช้
แนวปฏิบัติตาม หมวด ๖ ข้อ ๖.๔
๓.๓.๕ สิ่งสนับสนุนเป็นการสนับสนุนเพื่อการศึกษาและการประชุมวิชาการในหน่วยงานให้
เป็นการสนับสนุนค่าอาหาร (แบบประหยัด) โดยมิให้มีการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆในเชิงธุรกิจ
๓.๓.๖ การสนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้แก่หน่วยงานฯให้เป็นหัวข้อบรรยายที่เป็นวิชาการ
โดยตรง และการสนับ สนุนระหว่างการบรรยายให้ส นับสนุนเป็นค่าอาหาร (แบบประหยัด) และมิให้มีการ
โฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆในเชิงธุรกิจ
๓.๓.๗ การสนั บ สนุ น ในหั ว ข้ อ ๓.๓.๕ และ ๓.๓.๖ ให้ ห น่ว ยงานรวบรวมส่ งรายงานต่ อ
ผู้อานวยการเป็นรายปี
๓.๔ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มี อานาจ ก าหนดกฎระเบีย บเพื่ อควบคุม กิ จกรรมการส่ งเสริ มการขายยาใน
โรงพยาบาลพลับพลาชัยและสถานพยาบาลในสังกัดในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัยเช่น การกาหนดบริเวณ
หรือกาหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาเข้ามาทากิจกรรมได้ ดังนี้
๓.๔.๑ ผู้อานวยการ/คณะผู้บริหาร/ตัวแทนมีหน้าที่กาหนดพื้นที่การทากิจกรรมส่งเสริมการ
ขายยาโดยผู้จัดกิจกรรมต้องทาเรื่องขออนุมัติ เช่น การขอจัดกิจกรรมในงานประชุมวิชาการ
๓.๔.๒ การจัดกิจ กรรมส่ งเสริมการขายยาต้องอ้างอิงข้อมูล เชิงวิช าการและหลั กฐานเชิง
ประจักษ์ โดยห้ามมิให้โฆษณาอวดสรรพคุณเกินจริง
๓.๔.๓ การจัดกิจกรรมฯต้องไม่รบกวนต่อการทางานของแพทย์ ทันตแพทย์ตลอดจนบุคลากร
ที่มีอานาจสั่งใช้ยาโดยเฉพาะการตรวจรักษาผู้ป่วย

๓.๔.๔ ผู้แทนยา ห้ามเข้าพบขณะที่แพทย์ ทันตแพทย์ตลอดจนบุคลากรที่มีอานาจสั่งใช้ยาทา
การรักษาผู้ป่วย
๓.๔.๕ ในกรณีที่มีการสนับสนุนตัวอย่างของอาหารเสริมเช่น นมผงในผู้ป่วยที่มีภาวะขาด
อาหาร ควรแจ้งต่อผู้อานวยการ/คณะผู้บริหารและนาเสนอในพื้นที่ที่ทางโรงพยาบาลกาหนด
๓.๔.๖ ผู้แทนยาไม่ควรเข้าพบนักศึกษาแพทย์,นักศึกษาที่มาฝึกงาน เพื่อทาการโฆษณาและ
กิจกรรมส่งเสริมการขายยา
๓.๕ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มี อ านาจ มี น โยบายเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าในโรงพยาบาล พลั บ พลาชั ย และ
สถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย ทั้งนี้ต้องคานึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่าและความปลอดภัย
ของผู้ป่วย ดังนี้
๓.๕.๑กาหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดของโรงพยาบาล (PTC)
แสดงการมีส่วนได้เสียกับภาคธุรกิจยาในทุกครั้งที่มีการประชุมตามเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อ จัดหายา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ โดย
ตระหนักถึงสิทธิผู้ป่วย และความเหมาะสมตามเศรษฐานะของโรงพยาบาล
- จั ก ท าหน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ โดยหลี ก เลี่ ย งการมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
(Conflict of Interest : COI) เพื่อให้การจัดทาบัญชียาโรงพยาบาลพลับพลาชัยเป็นไปอย่างชอบธรรมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
- ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง ซึ่งได้แก่ การที่คณะกรรมการหรือคู่สมรสเป็น
เจ้าของ หุ้นส่วน ผู้บริหาร ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาในธุรกิจนาเข้า ผลิต หรือตัวแทนจาหน่ายยาแผนปัจจุบันและ
ยาสมุนไพร
- กรณีที่กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม ต้องเปิดเผยแก่คณะกรรมการฯ ถึง
ความเกี่ยวพันกับธุรกิจดังกล่าว โดยให้เลขานุการแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนมีการ
พิจารณายานั้นๆเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรม ซึ่ง
การมีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทางอ้อ ม เช่น การวิ จัยหรือ ทาการทดลองทางคลิ นิก หรื อร่ว มท าวิจั ยกั บธุร กิจ ยาที่
เกี่ยวข้องกับรายการยาที่กาลังพิจารณา เคยได้รับหรือคาดว่าจะได้รับเงินสนับสนุนหรือผลตอบแทนจากธุรกิจ
ยาที่เกี่ยวเนื่องกับยาที่กาลังพิจารณา ยกเว้นการได้รับการสนับสนุนผ่านหน่วยงานหรือสถาบันเป็นทุน ดูงาน
ประชุม หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ของ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ในธุรกิจยานั้น เป็นต้น
- กรณีที่กรรมการเป็นผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสียทางอ้อม แสดงตนไม่ร่วมในการพิจารณา
ตัดสินคัดเลือกรายการยาเฉพาะกรณีในช่วงเวลาที่คณะกรรมการพิจารณายานั้นๆเว้นเสียแต่การให้ข้อมูลทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับยาที่พิจารณา และละเว้นการปฏิบัติใดๆในลักษณะชักจูงหรือกดดันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพิจารณายา มีการตัดสินใจที่อาจให้คุณหรือโทษต่อการพิจารณายา
- คณะกรรมการ จักลงนามแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดทาบัญชียาโรงพยาบาล
พลับพลาชัย โดยลงนามในแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลกาหนด
๓.๕.๒การพิ จ ารณาเสนอนายาเข้า บั ญชี โ รงพยาบาล ให้ ด าเนิ น การตามระเบี ยบ และมี
คณะกรรมการ PTC พิจารณา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล พิจารณา

ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัยของผู้ป่วย และความเป็นธรรมในการเข้าถึงยา โดยพิจารณาตามหลัก
วิชาการ หลักฐานเชิงประจักษ์ และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
๓.๕.๓แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบริษัทในการจัดซื้อยา ด้วยวิธีตกลงราคาให้เป็นไปตาม
แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารเวชภัณฑ์ยา (PHA-WI-005-00)
๓.๕.๔สนับสนุนให้ แพทย์พิจารณาสั่งใช้ยาที่มีอยู่ในบัญชีของโรงพยาบาล (Hospital Drug
List) หากจ าเป็ นต้องใช้ย าที่ไม่อยู่ในบัญชีของโรงพยาบาล ต้องขออนุมัติจากผู้ อานวยการหรือผู้ ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อพิจ ารณาความเหมาะสม โดยแพทย์ที่สั่งใช้ยาต้องแสดงเหตุผล และความจาเป็นตามหลั ก
วิชาการ
๓.๕.๕ แพทย์ควรพิจารณาเลือกใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) เป็นลาดับแรกเสมอ
๓.๕.๖ การสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) แพทย์ต้องบันทึกเหตุผลในการใช้ยาลง
ในเวชระเบียน และเขียนหนังสือรับรองเพื่อการเบิกจ่ายตามเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๓.๕.๗การสั่งใช้ยาในกลุ่มที่ควบคุม ได้แก่ ยาเสพติดให้โ ทษ และวัตถุ ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ประเภท ๒ ต้องมีลายมือแพทย์ผู้มีสิทธิ์สั่งกากับทุกครั้ง
๓.๕.๘ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายของโรงพยาบาลในการสั่ ง ยาที่ ค วบคุ ม พิ เ ศษ ได้ แ ก่ ยาที่
คณะกรรมการ PTC กาหนดให้มีการทา Drug Use Evaluation (DUE) ซึ่งจะคัดเลือกจากรายการยาดังต่อไปนี้
ยาบัญชี จ๒ ยาเคมีบาบัด ยาปฏิชีวนะที่ต้องควบคุม ยาที่มีราคาแพง และรายการเฝ้าระวัง การเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ชนิดรุนแรง
๓.๕.๙ ให้ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs)
๓.๕.๑๐ คาสั่งการใช้ยาและการใช้คาย่อ ต้องเป็นตามมาตรฐานสากล หรือตามที่โรงพยาบาล
กาหนด
๓.๕.๑๑ แพทย์ ผู้ สั่ ง ยาต้ อ งเป็ น แพทย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล พลั บ พลาชั ย และ
สถานพยาบาลในสังกัด หรือผู้ที่ได้รับหมายเท่านั้น
๓.๕.๑๒ การสั่งใช้ยาของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาฝึกงาน ต้องมีลายมือชื่อ ผู้ประกอบวิชาชีพ
และรหัสใบประกอบวิชาชีพกากับทุกครั้ง
๓.๖ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ กาหนดนโยบายการรับตัวอย่างยาและยินยอมให้สั่งใช้ตัวอย่างยาและได้
เฉพาะที่มกี ารผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ PTC โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ
หมวดที่ ๔ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่ง
มอบยา
๔.๑ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพ อื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่ง
มอบยาในโรงพยาบาลพลับพลาชัยและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัยไม่พึงเผยแพร่เอกสาร
แผ่นพับ แผ่นป้าย หรือสื่อชนิดอื่นใดที่มีเนื้อหาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน
๔.๒ ในการน าตัว อย่ างยามาจ่ ายให้ กับผู้ ป่ว ย เภสั ช กรหรือผู้ ประกอบวิช าชีพอื่น และบุค ลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายยาและส่งมอบยาในโรงพยาบาลพลับพลาชัยและสถานพยาบาลในสังกัด
โรงพยาบาลพลับพลาชัย พึงคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการขายยา หรือประโยชน์ส่วนตน

๔.๓ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่ง
มอบยาในโรงพยาบาลพลั บพลาชัย และสถานพยาบาลในสั งกัดโรงพยาบาลพลั บพลาชัย พึงเสนอข้อมูลที่มี
หลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้เพื่อประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บาบัด ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาของโรงพยาบาลพลับพลาชัย โดยไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริม
การขาย หรือกีดกันยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๔.๔ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่ง
มอบยาในโรงพยาบาลพลั บ พลาชัย และสถานพยาบาลในสั งกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย ปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในข้อ ๒.๑ ถึง ๒.๖
หมวดที่ ๕ บริษัทยา และผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา
๕.๑ โรงพยาบาลพลับพลาชัยและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย สนับสนุนให้บริษัท
ยาและผู้แทนยา หรือพนักงานขายยาตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประกาศ
๕.๒ บริ ษัทยาพึงสนั บสนุ นและส่ งเสริ มให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาให้ความร่วมมือเพื่อให้ผู้ ที่
เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมนี้
๕.๓ ในการด าเนิ น การที่ เกี่ ย วข้ องกับการจัดซื้ อจั ดหาและการส่ งเสริม การขายยา ผู้ แทนยาหรื อ
พนักงานขายยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกาหนดของโรงพยาบาลพลับพลาชัย และสถานพยาบาลในสังกัด
โรงพยาบาลพลับพลาชัย อย่างเคร่งครัด
หมวดที่ ๖ โรงพยาบาลพลับพลาชัย และสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย
๖.๑ โรงพยาบาลพลับพลาชัย และสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย มีแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริย ธรรมว่าด้วยการจั ดซื้อจัดหาและการส่ งเสริมการขายยาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับ
บุคลากรแต่ละประเภท ดังนี้
๖.๑.๑ ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและ
ส่งมอบยา ไม่พึงรับประโยชน์จากบริษัทยา ดังนี้
(๑) การรับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยาย
ทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยา
(๒) การรับของขวัญหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆยกเว้น
(๒.๑) ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี
(๒.๒) สิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ง านด้ า นวิ ช าการที่ ส่ ง ผลถึ ง การบริ ก ารทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของโรงพยาบาล
ห้วยราชและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย
(๓) การรับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆจากบริษัทยาและผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา
(๔) ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การ
จ่ายและส่งมอบยา ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใดๆต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ

(๕) ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การ
จ่ายและส่งมอบยา ไม่พึงรั บการสนั บสนุนจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูง าน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยตรง
(๖) การนาตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายหรือใช้กับผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามนโยบายการ
รับตัวอย่างยาของโรงพยาบาลพลับพลาชัย
(๗) การเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้ายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ป่วยให้ปฏิบัติตาม
หลักวิชาการอย่างเคร่งครัด โดยมิให้ใส่ข้อความ เนื้อหาเป็นโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาแก่
ผู้ป่วยและประชาชน
(๘) การนาเสนอข้อมูลเพื่อการคัดเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมบาบัด ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาโรงพยาบาลพลับพลาชัย และสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย ให้
เสนอข้อมูลตามหลักวิชาการ และตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based)
๖.๑.๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
(๑) ไม่พึงรับประโยชน์จากบริษัทยา ดังนี้
(๑.๑) การรับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การ
บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยา
(๑.๒) การรับของขวัญหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆยกเว้น
(๑.๒.๑) ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตาม
ประเพณี
(๑.๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของโรงพยาบาลพลับพลาชัย และ
สถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย
(๑.๓) การรับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ จากบริษัทยาและผู้แทนยา หรือพนักงาน
ขายยา
(๒) การจั ดกิจกรรมในโรงพยาบาลพลั บพลาชัย และสถานพยาบาลในสั งกัดโรงพยาบาล
พลั บ พลาชั ย ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนในด้ า นสุ ข ภาพให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ท างวิ ช าการโดยตรง โดยหาก
จาเป็นต้องใช้ชื่อยา ให้ใช้ชื่อสามัญ มิให้ใช้ชื่อทางการค้า และชื่อบริษัทยา เพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง
๖.๒ โรงพยาบาลพลั บพลาชัย และสถานพยาบาลในสั งกัดโรงพยาบาลพลั บพลาชัย มีระบบและ
ดาเนินการติดตามกากับดูแล เพื่อให้บุคลากรแต่ละประเภทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในข้อ ๖.๑ ดังนี้
๖.๒.๑ คณะกรรมการ PTC ด้านยาของโรงพยาบาลพลับพลาชัยเป็นผู้ดาเนินการดูแลการวาง
ตัวอย่างยา
๖.๒.๒บริ ษั ท ยาต้ อ งจั ด ท าเอกสารระบุ ร ายละเอี ย ดสิ่ ง สนั บ สนุ น หรื อ ตั ว อย่ า งยา แจ้ ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพลับพลาชัย ผ่านคณะกรรมการตามข้อ ๖.๒.๑
๖.๒.๓ บุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับสิ่งสนับสนุน จัดทารายการสิ่งสนับสนุนที่ได้รับและ
เหตุ ผ ล หรื อ ประโยชน์ ข องสิ่ ง สนั บ สนุ น แก่ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานฯ และกลุ่ ม งานฯ ท ารายงานสรุ ป เสนอต่ อ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพลับพลาชัย ผ่านคณะกรรมการตามข้อ ๖.๒.๑ ทุกปีงบประมาณ

๖.๓ กรณีที่ห น่ ว ยงานต่างๆในโรงพยาบาลพลั บพลาชัย และสถานพยาบาลในสั งกัดโรงพยาบาล
พลับพลาชัย มีการจัดประชุมโดยได้รับการสนับสนุนงบดาเนินการวิทยากรหรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยา พึง
เปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง
๖.๔ การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้ง
ในประเทศและต่ า งประเทศ อั น ก่ อ ประโยชน์ ใ ห้ โ รงพยาบาลพลั บ พลาชั ย และสถานพยาบาลในสั ง กั ด
โรงพยาบาลพลับพลาชัย และไม่มีเงื่อนไขผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาใดๆทั้งสิ้น โดยมีระบบการสนับสนุน คือ
๖.๔.๑ให้บริษัทยา ให้การสนับสนุนผ่านโรงพยาบาลพลับพลาชัย และสถานพยาบาลในสังกัด
โรงพยาบาลพลับพลาชัย โดยระบุกลุ่มงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยายทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นๆ บุคลากรที่สมควรให้ไปประชุมฯ นั้น ให้ขึ้นกับพิจารณา
ของหน่วยงาน โดยพึงรับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พัก
สาหรับตนเองเท่านั้นและจากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทาง
วิชาการกรณีการได้รับการสนับสนุนให้ไปดูงานในต่างประเทศจะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
๖.๔.๒ การประชุมหรือสัมมนาในต่างจังหวัดที่มีการค้างคืนหรือประชุมต่างประเทศให้ทาเรื่อง
ขออนุมัติ โดยมีหนังสือเชิญจากบริษัทถึงผู้อานวยการ
- การประชุมต่างประเทศ
ให้สามารถประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ ปีละ 2 ครั้ง ยกเว้นกรณีที่ไปเสนอผลงาน
หรือได้รับเชิญไปเสนอผลงาน/เป็นวิทยากร/กรรมการของการประชุม
๖.๔.๓ แนวปฏิบัติในการจัดประชุมวิชาการที่สนับสนุนโดยบริษัทยา
การจัดประชุมวิชาการของหน่วยงานหรือโรงพยาบาลพลับพลาชัย และสถานพยาบาลใน
สังกัดโรงพยาบาลพลับพลาชัย ที่มีบริษัทยาสนับสนุนนั้นให้มีแนวปฏิบัติดังนี้
- การสนับสนุนให้ทาผ่านกลุ่มงานและเสนอต่อผู้อานวยการ
- การสนับสนุนของการประชุมวิชาการโดยบริษัทยา ผู้แทนยาสามารถตั้งโต๊ะแสดงผลิตภัณฑ์ได้
- การบรรยายทางวิชาการให้ใช้ชื่อยาเป็นชื่อสามัญและยึดหลักในการให้ความรู้ด้านการรักษา
โรคโดยรวม ไม่เจาะจงเฉพาะยาใดยาหนึ่ง
- เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นให้ผู้รับผิดชอบการประชุมสรุปผลของการประชุม , ค่าใช้จ่ายและค่า
สนับสนุนทั้งหมดเสนอต่อผู้อานวยการ
ทั้งนี้ จึงประกาศเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกฤษฎา สุวัณณุสส์)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพลับพลาชัย

