MOIT 14

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/80
วันที่ 31 มีนาคม 2565
เรื่อง ลงนามประกาศแนวปฏิบัติ ประกาศโรงพยาบาล
เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ต้นเรื่อง
ด้วยศูนย์ ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity and Trasparency Assessment : MOIT)
MOPH ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกาหนดให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต้องดาเนินการ
ตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวง
สาธารณสุข รอบไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2565
ข้อเท็จจริง
ในการประเมิ น ตามโครงการคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงาน ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2565 หัวข้อ MOIT15 กาหนดให้หน่วยงานจัดทาคาสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อพิจารณา
ในการนี้ งานนิติการจึงเสนอแนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2564 หากเห็นชอบได้โปรดลงนามบนเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/81
วันที่ 31 มีนาคม 2565
เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดหาและการสส่งเสริมการขายยา
เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ต้นเรื่อง
ด้วยศูนย์ ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity and Trasparency Assessment : MOIT)
MOPH ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกาหนดให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต้องดาเนินการ
ตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวง
สาธารณสุข รอบไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2565
ข้อเท็จจริง
ในการประเมิ น ตามโครงการคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงาน ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2565 หัวข้อ MOIT15 กาหนดให้หน่วยงานจัดทาคาสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อพิจารณา
ในการนี้ งานนิติการจึงขอแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่า ด้ ว ยเกณฑ์ จ ริ ย ธรรมการจั ดซื้ อ จั ด หาและการส่ ง เสริ ม การขายยาและเวชภั ณ ฑ์ที่ มิ ใ ช่ ยาของกระทรวง
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2564 ดั งกล่ า วนี้ แก่ เจ้ าหน้า ที่ทุ กหน่ว ยงาน และขออนุมั ติเ ผยแพร่ข้ อมู ล บนเว็บ ไซต์
หน่วยงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/82
วันที่ 31 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยศูนย์ ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity and Trasparency Assessment : MOIT)
MOPH ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกาหนดให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต้องดาเนินการ
ตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวง
สาธารณสุข รอบไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2565
ข้อเท็จจริง
ในการประเมิ น ตามโครงการคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงาน ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2565 หัวข้อ MOIT15 กาหนดให้หน่วยงานจัดทาคาสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อพิจารณา
ในการนี้ งานนิติการจึงขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔
______________________________
ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
แล ะเว ชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ย าข อง ก ระ ท รว ง สา ธ าร ณ สุ ข พ . ศ. ๒ ๕๖ ๔ เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ น แ นว ท าง ป ฏิ บั ติ อย่ า ง
มี ธ รรมาภิ บ าลส าหรั บ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานและหน่ ว ยบริก ารของกระทรวงสาธารณสุ ข ตลอดจนผู้ สั่ ง ใช้ ย า
ผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ ชื่อหน่วยงานหรือหน่วยบริการ จึงได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลูกและปลุกจิตสานึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจใน
เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
๑. ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
๑.๑ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ ต้องกาชับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการให้เป็นตามเกณฑ์จริยธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยจัดทาแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง และมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ากับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และประกาศ
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ
๑.๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ ต้องกาหนดนโยบายและจัดระบบที่ มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานาเกณฑ์จริยธรรมของผู้จาหน่ายมาพิจารณา
ประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้
๒.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาเกี่ยวกับเรื่องการรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ ของ
หน่วยงานในสังกัด
๒.๑ เป้าหมาย
๒.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรรผู้รับ
การสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ
๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
๒.๒ แนวทางปฏิบัติ
2.๒.๑ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม งานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข /ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาดูงานหรือฝึกปฏิบัติงาน กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อ
ผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้
(๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่ าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การ
บรรยายทาง วิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น
(1.2.๑) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือ วาระตาม
ประเพณีเท่านั้น
(1.2.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
(1.๓) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ
(๒) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ใด ๆ ต่อ
สาธารณชนในเชิงธุรกิจ
(๓) ไม่พึ่งรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย
ทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศโดยตรง
(๔) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์
ที่มิใช่
ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง
กับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ
(๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูง าน หรือบรรยาย
ทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ กาหนดแนวทางดังนี้
(๕.๑) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และไม่มี
เงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ทั้งสิ้น
(๕.๒) การสนับสนุนให้เป็นไปในนาม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุลบราชธานี โดย
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน พิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
กาหนดไว้ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้
(๕.๒.๑) การคัดเลือกจะดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ซึ่งต้องคานึงถึง
ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน
(๕.๒.2) คณะกรรมการบริหารหน่วยงานจะกาหนดความถี่ของผู้ได้รับ การคัดเลือกให้
ได้รับการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม
(๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความเหมาะสมและ
เป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น
(๕.๒.๔) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และค่าที่พัก สาหรับตนเองเท่านั้นและจากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุมหรือการบรรยายทาง
วิชาการ
(๕.๒.๕) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณหน่วยงาน ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรม
ฯ ซึง่ ระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แก่ผู้ป่วย ประชาชน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีโฆษณา
แอบแฝงไปกับการให้ความรู้

(7) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดาเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับหน่วยงานผู้จัด ประชุมทุกครั้งโดยมีการเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุ ม
รับทราบทุกครั้ง
3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๓.1 เป้าหมาย
3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาเละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๓.๒ แนวทางปฏิบัติ
3.2.1 กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง
จากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสื อมอบให้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงได้
(2) กาหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เป็นผู้ ดูแล
รับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดทาบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง
ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้ สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จานวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้
ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และ
จัดทาสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
(3) การจ่ายตัวอย่างยาแลเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ าย และส่ง
มอบพึงคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยสาคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน
๔. การดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
๔.๑ เป้าหมาย
การกาหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสาหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
ผู้ประกอบ
วิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน
๔.๒ แนวทางปฏิบัติ
๔.๒.1 กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงาน
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิ บัติหน้าที่หน่วยงาน เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(๒) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้จัดสถานที่เข้าพบภายในกลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และกาหนดเวลาในช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น
ที่อนุญาตให้ผู้แทน
หรือ พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกาหนดของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
๕. ระบบการคัดเลือก
๕.๑ เป้าหมาย
๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิต และผู้
จาหน่ายรูปแบบการทางานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดาเนินการอย่างเป็นระบบ
5.1.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้นความ
โปร่งใสเป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คานึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า
ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง

๕.๒ แนวทางปฏิบัติ
๕.๒.๑ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยา และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้ง
การตรวจสอบ
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริม
การขาย หรือกีดกันยา
และเวชภั ณ ฑ์ ย าและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย าของบริ ษั ท ใดบริ ษั ท หนึ่ ง และป้ อ งกั น การ
มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี
ผลประโยชน์ปลอดภัยคานึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
(๒) การจั ด ซื้ อหายาและเวชภัณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยา ตลอดกระบวนการให้ ด าเนิ น การตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ทั้ ง นี้ ก ารด าเนิ น การต่ า ง ๆ ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของคณะกรรมการ ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยกาหนดให้กรรมการมี
กาหนดวาระการทางานครั้งละไม่เกิน ๔ ปี และไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน
(๓) คณะกรรมการจะประกาศผลการดาเนินการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ
(๔) คณะกรรมการ พึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๖. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ
๖.๑ เป้าหมาย
มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการกาหนดบทลงโทษการไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย
๖.๒ แนวทางปฏิบัติ
๖.๒.๑ กาหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กาหนดให้มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ผู้บ ริหาร แพทย์ ทัน ตแพทย์ เภสั ชกร ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บุ คลากรที่เกี่ย วข้องกับการจัด ซื้อจั ดหายาและ
เวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยจัดทาประกาศของชื่อหน่วยงานหรือหน่วยบริการ โดยแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน
(2) กาหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบ
วิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจั ดหายา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมีมาตรการให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศ
ฉบับนี้ ให้พ้นจากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน
๗. ระบบการตรวจสอบ
๗.๑ เป้าหมาย
มีระบบในการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ
๗.๒ แนวทางปฏิบัติ
๓.๒.๑ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กาหนดแบบประเมิน ระบบการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมและธรรมาภิบาลของหน่วยงานทุกรอบไตรมาส
(๒) จัดให้มีระบบรายงานผลการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าตามเกณฑ์จริยธรรม
และธรรมาภิบาลทุกหน่วยงานในสังกัด ทุกสิ้นปีงบประมาณ และเสนอต่อผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา
วชิราลงกรณ เพื่อรับทราบ
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัตโิ ดยเคร่งครัดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

กลไกการกากับติดตาม
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔

1.ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจต้องกาชับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรม
อย่างเป็นรูปแบบโดยจัดทาแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง และมีมาตรฐานไม่ต่ากว่าเกณฑ์จริยธรรมประกาศ และ
แจ้งเวียนเผยแพร่ให้แก่บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน
2.ผู้ บ ริ ห ารหรื อผู้ มี อานาจต้ อ งก าหนดนโยบายและจั ด ระบบที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมดังต่อไปนี้
2.1 การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
2.2 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ
ภาครัฐพ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบและที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 โดยสามารถนาเกณฑ์จริยธรรมของผู้จาหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือก
บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาก็ได้และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาด้วยราคาสุทธิ
2.3 การรั บ เงิน สนั บ สนุ น จากบริ ษัทยาจากการซื้อยาได้เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานั้นต้องไม่เป็นการหารายได้ใน
ลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทหรือเข้าข่ายลักษณะการรับสินบน
3.การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาต้องคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ป่วยเป็นสาคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน
4.การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในส่วนราชการหน่วยงานหรือหน่วย
บริ ก าร เช่ น การก าหนดบริ เ วณและก าหนดเวลาที่ อ นุ ญ าตให้ ท ากิ จ กรรม เกณฑ์ ก ารรั บ สิ่ ง สนั บ สนุ น
ของส่วนราชการจากหน่วยงาน หรือหน่วยบริการรวมทั้งการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะโฆษณาแอบแฝงจะต้อง
เป็นไปตามการควบคุมที่กฎหมายกาหนด
5.การอนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยาพนักงานขายยาแล้วเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาดาเนินกิจกรรมตามเวลาและ
สถานที่ที่กาหนดและมาตรการป้องกันโควิด-19
6.การกากับติดตามตรวจสอบการรับเสียงสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หากพบว่ามี
การรับสิ่งสนับสนุนที่เป็นการส่วนตัว ต้องแจ้งให้ทราบและดาเนินการทันที เว้นแต่เป็นการให้แก่หน่วยบริการ
หรือโรงพยาบาล โดยมีการกากับดูแลคานึงถึงประโยชน์ของสวนราชการเป็นสาคัญ
7.ต้อ งมีก ารก ากับ ดู แลโดยหั ว หน้ ากลุ่ มงานผู้ บ ริห ารให้ มีร ะบบการบริห ารความเสี่ ย งด้า นทุจ ริ ต
ความเสี่ ย งด้านผลประโยชน์ ทับ ซ้ อ น ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในอย่างเข้มงวด
และมีประสิทธิภาพทั่วถึง
8.ต้องกากับติดตามเป็นประจาอย่างต่อเนื่องทุกๆไตรมาส มีการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลทันที เมื่อทราบหรือกระทาความผิดเกี่ยวกับการรับสินบน หรือการรับประโยชน์จากการ
จัดซื้อจัดหายา หรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หากพบข้อร้องเรียนต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดาเนินการ
ตามระเบียบของทางราชการทันที

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตามประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วัน/เดือน/ปี 31 มีนาคม 2565
หัวข้อ การดาเนินงาน MOIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
MOIT14 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตาม
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
1. มีบันทึกข้อความลงนามคาสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีคาสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกาหนดกลไกการกากับติดตาม ตามที่หน่วยงาน
กาหนด
3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. มีประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

ผู้อนุมัติรับรอง
(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

