cn'

ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง แนวปฏิบ้ติตามเกณหํจริยธรรมว่าด้วยการจัดฃ้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย
ยาและเวขภัณฑ์ที่มิใข่ยา
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม

การจัดชัอจัดหานละการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช,ยา พ.ศ. ๒<£๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างมึธรรมาภิบาลสำหรรับส่วนราขการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน
ผู้สั่งใช้ยา
ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวช้องกับกระบวนการจัดชื้อจัดหาจนกระทั่ง
ถึงการใช้ยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช,ยา นั้น
เพื่อให้การน่าเกณฑ์จริยธรรมการจัดชื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์

ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒<£๖๔ น่าไป^การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอศรีรัตนะ จึงประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดชื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับหน่วยบริการและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวช้องกับกระบวนการจัดชื้อจัดหา
จนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังนี้
©. วัฒนธรรมองค์กรการจัดชื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มใช่ยา
โรงพยาบาลศรีรัตนะ ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะสร้างวัฒนธรรมร่วมกันในการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมการจัดชื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่นึใช่

ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด
๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิงของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ
๒.๑ เป้าหมาย
๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิงสนับสนุน*! การจัดสรรและการ
คัดสรร ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรีอบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ

๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิงของทั่1ด้รับการสนับสบุนฯ
๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรูด้านสุขภาพแก,ประชาชน
๒.๒ แนวทางปฏีบ้ติ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน/ฝ่ายที่เกี่ยวช้องกับการจัดชื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช,ยา
กำหนดใท้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรีอพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบ้ติคังนี้

(๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้
(๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็น

วิทยากร การ บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้Iด้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา

(๑.๒) รับสิงของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น สิงของที่มีมูลค่า
ไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนี่องในโอกาสพิเศษหรือ วาระตามประเพณีเท่านั้น หรือ สิงที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่อังประโยชน์แก่ผู้ชาย
โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

(๑.๓) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ
/ (๒) ไม่พิงแสดงตน...

’๒~

(b) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรึอการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณท์ที่มิ'พยา
ใดๆ ต่อ สาธารณชนในเชิงธุรกิจ

(๓) ไม่พิงรับการสนับสบุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย
ทางวิชาการ ที่งในุและต่างประเทศโดยตรง

(๔) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัฌพึ
ที่มิใข่ยา นั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเท้นต่อสาธารณะโดยการชุ)ด การเขียน หรือโดยวิธึการอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับยาและ เวชภัณท์ที่มิใข่ยาในทางวิชาการ

(๔) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการทั้ง ในและต่างประเทศ กำหนดแนวทางดังนั้

(๕.®) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานทยาบาลหรือ
หน่วยงานและไม่มีเงื่อนไขข้อผู้มัดเพื่อส่งเสริมการขายและเวชภัณท์ที่มิโข่ยาใดๆ ทั้งลัน

(๕.๖) การสนับสบุนให้เป็นไปในนามโรงพยาบาลศรีรัตนะ โดย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีรัตนะ จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้Iป เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตาม
หลักเกณห้วิธึการที่กำหนดไว้ ชี่งประกอบด้วยหลักการดังนั้

(๕.๒.®) การดัดเลือกจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างห้วหนัาฝ่าย/ห้วหน้า'งาน และคำนึงถึง
ประโยชน์ที่โรงพยาบาลศรีรัตนะจะได้รับ ที่โม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องคํกร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสบุน

(๕.๒.๒) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีรัตนะ จะกำหนด
ความถี่ของผู้โด้รับการคัดเลือกให้โด้รับการสนับสบุน ซึ่งต้องให้มิความเหมาะสม

(๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสบุน ต้อง
ให้มิความ เหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งจ่ายยาหรือเวชภัณต้นั้นมากขึ้น

(๕.๒.๔) ให้รับการสนับสบุนได้เถพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พัก ส่าหรับตนเองเท่านั้น และจำกัดเฉพาะจ่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน
การประชุม หรีอการ บรรยายทางวิชาการ

(๕.๒.๕) ผู้ที่โด้รับการคัดเลือกให้โปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน
หรือ บรรยายทาง วิชาการทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออบุมัติต่อผู้บังคับนัญฺชาตามกำดับขึ้น ตามระเบียบ

กำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖)

การจัดกิจกรรมให้ความfด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลศรีรัตนะ ไม่

อบุญาตให้มึการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการด้าของยาและเวชภัพห้ที่มิใข้ยาแค่ผู้บวี ย
ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือปฏิบัติงาน ท้งนี้เพื่อป้องกนไม่ใหมึโฆษณาแอบแฝ่งใปภบอวร่ใพ
ความรู้

(๗) การจัดประชุมวิชาการ โดยได้รับการสนับสบุนงบดำเนินการ วิทยาการ หรือ

ข้อมูล วิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณท้ที่มิใข่ยาให้กับหน่วยงาน ผู้จัดประชุมทุกครั้งโดยบีการเปิตเผยอ'1ร
สนับสนุน ดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง

/ ๓. การรับคัวอย่าง...

~๓~

๓. การวับตัวอย่างยาและเวชภัณท์ที่มิใข่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณท์ที่มิใข่ยา
๓.® เป้าหมาย
๓.®.® มีระบบและกลไกการรัดการในการวับ-การสั่งจำยตัวอย่างยาและเวชภัณตั

ที่531ข่ยา

๓.®.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการวับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณท์ที่มีไข่ยา

๓.๒ แนวทางปฏิบัติ
๓.๒.® กำหนดให้มีแนวทางปฏีบ้ติ ดังนี้
(®) โรงพยาบาลศรึวัตนะ จะวับสิ่งสนับสบุน หรือตัวอย่าง จาก บริษัท
หรือเวชภัณฑ์ที่มีใข่ยา ในนามโรงพยาบาลศรีวัตนะ หรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือ
หนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงใด้

(๒) กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท้วใปหรือผู้ที่ใด้วับมอบหมายเป็น
ลายลักษณ์อักษร ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ เป็นผู้ดูแลวับผิดชอบการรับสิ่งสนับสบุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่
วับผิดชอบ ต้องรัดหัาบัญชีรายการ

รับ-จ่ายสิ่ง สนับสบุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดชองผู้ให้ สิ่ง

สนับสบุนหรือตัวอย่าง จำนวน วันที่และ เอกสารอ้างอิง ได้ ผู้เป็กจ่าย ผู้วับ และรัดทำสรุปรายงานเพื่อการ
ตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลฟ้องด้น

(๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยามาให้กับเครือข่ายสุขภาพ
ผู้สั่งใช้/

ผู้จ่าย และส่งมอบ พึงกำบึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของเครือข่ายสุขภาพเป็นสำคัญ

ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน

๔. การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเส่ริมการขาย
๔.® เป้าหมาย
การกำหนดสถานที่ รุปแบบ และเวลาสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาแก'ผู้บริหาร หัวหนัากลุ่มงาน/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชัอจัดหา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดชัอจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใข่ยา

๔๒ แนวทางปฏิบัติ
๔๒.® กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(®) โรงพยาบาลศรีวัตนะ ไม,อบุญาตให้ผู้แทน หรือพนักงานขาย ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากร ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้มาวับบริการ เพื่อการโทษณายาและ
เวชภัณฑ์ที่มีไข่ยาหรือการส่งเสรฺมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีไข่ยา

(๒) โรงพยาบาลศรีวัตนะ ได้จัดสถานที่เข้าพบภายในหน่วยงาน และ
กำหนดเวลาในข่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น ที่อบุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มึไข่ยา

เข้า

พบบุคลากรหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน่าเสนอข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้องไม,เป็น
การเข้าพบเป็นการส่วนตัว

(๓) โรงพยาบาลศรีวัตนะ ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มีไข่ยา จงเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอย่างเคร่งควัด

/ ๔ ระบบการคัดเสือก.,

๕. ระบบการคัดเลือก
๕.๑ เป้าหมาย
๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณท์ที่มิใข่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิต
และผู้จำหน่าย ในรูปแบบการทำงานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการอย่างเป็นระบบ

๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณทํที่มิใข่ยา
ซึ่งมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณท์ที่มิใข่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงถึง
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง

๕.๒ แนวทางปฎิบ้ติ
๕.!ร.๑ กำหนดให้มีแนวทางปฏิน้ติ คังนี้
(๑) โรงพยาบาลศรีรัตนะ มุ่งเน้นให้การจัดซัอยาและเวชภัณทํที่ มพยา
การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณทํที่มิใข่ยา รวมทั้งการ ตรวจสอบการจัดซึ่อยาและ
เวชภัณท์ที่มีใข่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายหรือกีดกัน ยา เวชภัณทํ
ยาและเวชภัณท์ที่มิใข่ยาของบริษัทใดบริษัทหนี่ง
มีผลประโยชน์

และป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย

หรือ

ทับช้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณทํที่มิใข่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยา

ที่มี ประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
(เร) การจัดชึ้อหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยา ตลอดกระบวนการ ให้
ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีรัตนะ ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ให้อยู่ใน
รูปของคณะกรรมการ ที่จะแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ทราบโดย

ทั้วกัน โดยกำหนดใหกรรมการมีกำหนดวาระการทำงานครั้งละไม‘เกิน ๕ ปี และไม,เกิน ๒ วาระติดต่อกัน
(๓) คณะกรรมการจะประกาศผลการดำเนินการต่างๆ เป็นระยะๆ
(๔) คณะกรรมการพึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทยาหรือบริษัท
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๖. ระบบการยกย่องฟัดสูเกียรติ และการลงโทษ
๖.® เป้าหมาย มีระบบยกย่องฟัดสูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการ
กำห่นดบทลงโทษ กาวไม่ ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย

๖.๒ แนวทางปฏิบัติ
๖.๒.๑ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติด้งนี้
(๑) โรงพยาบาลศรีรัตนะ กำหนดให้มีการยกย่องฟัคสูเกียรติ ผู้บริหาร
เข้าหน้าที่สาธารณสุข

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดขึ้อ

จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยจัดทำประกาศของโรงพยาบาลศรีรัตนะโดยแจ้งให้เข้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และเครือข่ายได้ทราบอย่างทั้วถึงกัน

(๒) โรงพยาบาลศรีรัตนะ กำหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดขึ้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ไม่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดยมีมาตรการให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ให้ทันจาก
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดขึ้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของหน่วยงาน

/ ๗. ระบบการตรวจสอบ...

~๕~
๗. ระบบการตรวจสอบ

๗.๑ เป้าหมาย มีระบบในการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงาน
ผลการตรวจสอบ

๗.๒ แนวทางปฏิบ้ติ
๗.๒.® กำหนดให้มีแนวทางปฏิบ้ติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลศรีรัตนะ กำหนดแนวทางการ ตรวจสอบการรับการ
สนับสบุนจากบริษัทผู้แทนกำหน่าย โดยมีการตรวจสอบโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

(๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงาน ทุกสันปึงบประมาณ
ราชการ โดยรายงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถีอปฏิน้ติโดยเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงศนาถ ทาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

