
ปีงบประมาณ 2562

นโยบายด้านการจัดหาอวัยวะเทียม อุปกรณ์การแพทย์ และ 
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1 กุมภาพันธ์ 2561

ชี้แจงบริษัทผู้จ าหน่าย อวัยวะเทียม อุปกรณ์การแพทย์ และ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา



นโยบายด้านการจัดหา อวัยวะเทียม อุปกรณ์การแพทย์ และ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

• พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 & กฎหมาย ปปช.
• มาตรฐาน IS0 9001: 2015
• เกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย
• ประเมินคุณภาพการบริการหลังการขาย
• Question  &  Answer

• อวัยวะเทียม อุปกรณ์การแพทย์ หมวด 2 กบก.
• เวชภัณฑท์ี่ไม่ใช่ยา หมวด 5 กบก.





พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง



พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง



นโยบายด้านการจัดหายา ปีงบประมาณ 2562 : แนวทาง ปปช.



ประเภทวัสดุการแพทย์ วิธีการจัดซ้ือ 
คัดเลือก เฉพาะเจาะจง

1. อวัยวะเทียมฯ หมวด 2 “บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯประเภททั่วไป” 

2. อวัยวะเทียมฯ หมวด 2 นอกเหนือ “บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯประเภททั่วไป” 

1. แนวทางจัดซื้ออวัยวะเทียมและอุปกรณก์ารแพทย์ หมวด 2 : เป็นวัสดุการแพทยซ์บัซ้อน

ประเภทวัสดุการแพทย์ วิธีการจัดซ้ือ 
ทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง

1. เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวด 5 ประเภททั่วไป  

2 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวด 5 “บัญชีรายการเวชภัณฑ์ฯ ประเภทจัดซ้ือโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง” เช่น ให้ รพ.ยืม “เครื่องมือ” ใช้คู่กับ ผลิตภัณฑ์



2. แนวทางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หมวด 5 : เป็นวัสดุการแพทย์ที่มีทั้งซับซอ้นและไมซ่ับซ้อน



ประเภทวัสดุการแพทย์ วิธีการจัดซ้ือ 
คัดเลือก เฉพาะเจาะจง

1. อวัยวะเทียมฯ หมวด 2 
“บัญชีรายการอวัยวะเทียมฯประเภทท่ัวไป” 



 Price Performance (60: 40  80:20)
 ท าสัญญาจะซื้อจะขาย ยืนราคา นาน 2 ปี แต่

หากราคากลางลดลง บริษัทต้องลดราคา
 3+ ยี่ห้อ ที่ รพ. เลือก

2. เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวด 5 “บัญชี
รายการเวชภัณฑ์ฯ ประเภทจัดซ้ือโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง” เช่น ให้ รพ.ยืม “เครื่องมือ” 
ใช้คู่กับ ผลิตภัณฑ์



1. แนวทางจัดซื้ออวัยวะเทียมและอุปกรณก์ารแพทย์ หมวด 2 : เป็นวัสดุการแพทยซ์บัซ้อน

คะแนน + ส าหรับ“การอบรมเกณฑจ์ริยธรรมฯแก่ พนง.”

คะแนน - เมื่อ“มีการผิดเกณฑ์จริยธรรมฯ ”

ต้องมี“การอบรมเกณฑจ์ริยธรรมฯแก่ พนง.”

ต้องไม่มี“การผิดเกณฑ์จริยธรรมฯรุนแรง.”



ประเภทวัสดุการแพทย์ วิธีการจัดซ้ือ 
ทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง

1. เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวด 5 ประเภททั่วไป  

Price Performance (60: 40  80:20)
ท าสัญญาจะซื้อจะขาย ยืนราคา นาน 2 ปี 
แต่หากราคากลางลดลง บริษัทต้องลดราคา
3+ ยี่ห้อ ที่ รพ. เลือก

2 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวด 5 “บัญชีรายการ
เวชภัณฑ์ฯ ประเภทจัดซ้ือโดยวิธเีฉพาะเจาะจง”
เช่น ให้ รพ.ยืม “เครื่องมือ” ใช้คู่กับ ผลิตภัณฑ์



2. แนวทางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หมวด 5 : เป็นวัสดุการแพทย์ที่มีทั้งซับซอ้นและไมซ่ับซ้อน

พิจารณา บ. ที่ม“ีการอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯแก่ พนง.”
ไม่ม“ีการผิดเกณฑ์จริยธรรมฯรุนแรง.”

คะแนน + ส าหรับ“การอบรมเกณฑจ์ริยธรรมฯแก่ พนง.”

คะแนน - เมื่อ“มีการผิดเกณฑ์จริยธรรมฯ ”



10

รายการ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
1. อวัยวะเทียมฯ หมวด 2 
“บัญชี…….ประเภททั่วไป” 

2. อวัยวะเทียมฯ หมวด 2   
นอกเหนือ “บัญชี…ประเภททั่วไป” 
3. เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวด 5
“บัญชี….. ประเภททั่วไป”
3. เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวด 5
นอกเหนือ “บัญชี.. ประเภททั่วไป”

new  product จะน าเสนอ วิธีเดิม



แนวทางการจัดหา “ผลิตภัณฑ์ใหม่” ระหว่างปีงบประมาณ
New  Product

หัวหน้าหน่วย
↓

หัวหน้าภาควชิา
หัวหน้าฝ่ายพยาบาล

อาจารย์แพทย์ 
หน. พยาบาล

อาจารย์แพทย์ 

หวัหน้าหน่วย
↓

หวัหน้าภาควิชา

ผู้อ านวยการ

ห้องหัตการ

บริจาค 1 ชุด

Free

อาจารย์แพทย์
หน. พยาบาล

บริจาคเป็นหลายชุด

รพ.
ขายผู้ป่วย

ย้ าเตือน !! หากน า “ผลิตภัณฑ์ใหม่” ไปใช้ใน ผป. โดยไม่แจ้ง รพ. ต้องบริจาคเท่านั้น



“ โรงพยาบาลทัว่ไทย

ใชย้า ค ุม้คา่ ปลอดภยั ไมซ่ ้าซอ้น ”

1.คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 

(Pharmacy and Therapeutics Committee)

2.ฉลากยาและข้อมูลสู่ประชาชน 

(Labeling and Leaflet)

4.ความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์
และผู้ป่วย (Awareness of RDU in health 
personnel and patients)

5. การดูแลด้านยาเพ่ือความปลอดภัยของ
ประชากรกลุ่มพิเศษ (Special population 
Care)

3.เครื่องมือจ าเป็นเพื่อการใชย้าอย่างสมเหตุผล 
(Essential  RDU tools) 

6. จริยธรรมในการสั่งใช้ยา 
(Ethics in prescription)



oการสนับสนุนใดๆ จากบริษัทหรือผู้แทนเป็นการส่วนตัว ได้
ในกรณีต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทางวิชาการ 

2. ทุนวิจัยหรือสิ่งที่ก่อประโยชน์แก่ผู้ปว่ย

3. สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพนับาท 
เฉพาะโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณีเทา่นั้น

จริยธรรม กับ บุคลากรฯ ของคณะฯ 

การรับประโยชน์ /ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ (ของขวัญ ของบริจาค อื่นๆ) : ไม่มีข้อผูกมัด

► ต้องมีเอกสารหลักฐานตรวจสอบได้

►► ผ่าน คณะฯ / โรงพยาบาล / ภาควิชา

ต้องมีเอกสารหลักฐานตรวจสอบได้



o รับการสนับสนุนประชมุวิชาการ

จริยธรรม กับ บุคลากรฯ ของคณะฯ 

การรับประโยชน์ /ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ (ของขวัญ ของบริจาค อื่นๆ) : ไม่มีข้อผูกมัด
► ผ่าน คณะฯ / โรงพยาบาล / ภาควิชา

- โดยสนับสนุน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทาง เฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม เท่านั้น

- การคัดเลือกบุคคลให้เป็นไปตามที่ คณะฯ / โรงพยาบาล / ศูนย์
การแพทย์ / ภาควิชา ก าหนด 

- ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกในข้างต้นต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา

►ผู้จัดประชุมต้องเปิดเผยการได้รับสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุม
รับทราบทุกครั้ง

►►วิทยากรที่บรรยายต้องเปิดเผยการสนับสนุนจากบริษัทผู้จ าหน่าย
ยาหรือเวชภัณฑ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง

►►► จนท. รพ.จัดสถานทีใ่ห้บริษัท และก ากับเนื้อหาของข้อมูล
หรือกิจกรรมที่ประชุม

oบริษัทสนับสนนุการจัดประชุมวิชาการ 



จริยธรรม กับ บุคลากรฯของคณะฯ 

การรับตัวอย่างยาหรือเวชภัณฑ์ จากบริษัท เพื่อใช้กับผู้ป่วย

1. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์จากบริษัทฯ
ก่อนน าเข้าโรงพยาบาล

2. กรณียาหรือเวชภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในโรงพยาบาล

►ในนาม คณะฯ / โรงพยาบาล / ภาควิชา

ต้องมีเอกสารหลักฐานตรวจสอบได้

►►ผ่านฝ่ายเภสัชกรรม หรือ งานเวชภัณฑ์ฯ 

ไม่อนุญาตให้แก่บุคลากรโดยตรง 



จริยธรรม กับ บุคลากรฯ ของคณะฯ 

นโยบายส าหรับ บุคลากร / นิสิต/นักศึกษาของสถาบัน

1. ไม่อนุญาตให้ผู้แทนยาหรือเวชภัณฑ์เข้าพบหรอืจัดกิจกรรมแก่นิสิต/นักศึกษาเพื่อการสง่เสริมการขาย

2. ไม่อนุญาตให้นิสิต/นักศึกษารับเงิน สิ่งของ หรือการสนับสนนุใดๆจากบริษัทยาโดยตรง

►บริษัทยาจะต้องให้การสนับสนนุผา่น คณะฯ / โรงพยาบาล / ภาควิชา

1. ไม่อนุญาตให้ผู้แทนยาหรือเวชภัณฑ์ เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ

2. ภาควิชา ก าหนดสถานทีแ่ละเวลาที่เหมาะสมให้ผู้แทนยาหรือเวชภัณฑ์เขา้พบบคุลากรเพื่อใหข้้อมูล

เกี่ยวกับยาหรือเวชภัณฑ์



 ประเภทสินค้า
Cosmeceuticals เวชส าอาง

Nutrition  ผลิตภัณฑน์ม

Medical  Equipments อุปกรณ์การแพทย์

Miscellaneous  เบ็ดเตล็ด

 เกณฑ์การคัดเลือกสินค้า

• คัดเลือกโดยคณะกรรมการร้านยา/ผู้เชี่ยวชาญ
• ต่อรองราคาโดยคณะกรรมการต่อรองราคา
• สินค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นยา
• ไม่สามารถเบิกได้
• ไม่มีรายการซ้ าในห้องยาของโรงพยาบาลรามาธิบดี *

แนวทางการจัดหา   Rama Health Shop



กรณีเช่า Shelf

• คิดค่าเช่าเป็นรายเดือน จ่ายเป็นรายปี แบ่งเป็น Zone ราคาค่าเช่าตาม zone
• ห้ามบริษัทที่ขอเช่า Shelf ได้ น า Shelf ไปให้บริษัทอื่นเช่าต่อ 
• ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายต้องผ่านการพิจารณา/ต่อรองราคาของ รพ.
• กรณีเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือส่วนผสมผลิตภัณฑ์ ต้องแจ้ง รพ. เป็นลายลักษณ์อักษร
• รพ.สงวนสิทธิ์ในการเก็บผลิตภัณฑ์ออกจาก Shelf ทันที หากพบว่ามีการน าผลิตภัณฑ์ที่ไม่

ผ่านการพิจารณารับเข้ามาวางขาย
• ผูแ้นะน าสินค้ามาไว้ที่ร้านได้ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงพยาบาลก าหนด 



กรณีไม่เช่า Shelf

• ผลิตภัณฑท์ีจ่ าหน่ายต้องผ่านการพจิารณา/ต่อรองราคาของ รพ.

• กรณีเปลี่ยนแปลงรปูแบบหรือส่วนผสม บริษัทต้องแจ้ง รพ. เป็นลายลักษณอ์ักษร

• ค่าน าผลิตภัณฑเ์ข้ารา้น รายการละ 5,000 บาท/ปีงบประมาณนัน้ 

• รพ.สงวนสทิธิ์ในการก าหนดพื้นทีแ่ละจ านวนผลติภัณฑ์ในการวางโชว์ 
• รพ.สงวนสิทธิท์ี่จะไม่สั่งสินค้า หรือพิจารณารายการสินค้าออกจากร้านได้ โดยไม่คืนเงินค่าวาง

ผลิตภัณฑแ์รกเข้า หากผลิตภัณฑใ์ดไม่มีการเคลื่อนไหว หรือมีอัตราการขายน้อย

กรณีผลิตภัณฑ์มีหลายรส หลายกลิ่น หลายขนาด แต่มีชื่อการค้าเดียวกัน ในการขอวางสินคา้ จะ
นับเป็น 1 รายการ (รวมอยู่ใน 5,000 บาท/รายการ/ปี)

ผลิตภัณฑ์ที่จะขอวางในรา้น จะต้องมี Barcode ทุกรายการ



การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสินค้า
เดิม

• บริษัทน าสินค้ามาวางในพืน้ที่ที่จัดสรรไว้ 

เมื่อขายสินค้า เงินเก็บเขา้คณะฯ

• เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท าเรือ่งสั่งซือ้ของ 
(PR/PO) คืนบริษัท

• บริษัทเซ็นรับ PO

• เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล น า PR PO ใบแจ้งหนี้
(Invoice) หรือใบส่งของ ตั้งเบิกที่งานคลงั

• งานคลังจ่ายเงินให้บริษัท

ใหม่

• บริษัทน าสินค้ามาวางในพืน้ที่ที่จัดสรรไว้ 

เมื่อขายสินค้า เงินเก็บเขา้คณะฯ

• เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรวจสอบสนิค้าทีข่ายไป พร้อม
พิมพ์จ านวนขายจากโปรแกรมหนา้ร้าน (Pharmasys)

• เจ้าหน้าที่บริษัทตรวจสอบสินค้าที่ขายไปพร้อมพิมพ์
เอกสาร Invoice

• เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล น ารายงานการขาย(Pharmasys
Report) และ ใบแจ้งหนี้(Invoice) ส่งงานคลงั

• งานคลังจ่ายเงนิให้บรษิัท



Question  &  Answer


