
 
 

 
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอปะทิว 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

************************************************** 

  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมี 
ธรรมาภิบาลส าหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา   
ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา จนกระทั่งถึงการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และเพ่ือป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ
ขายยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ และเป็น
แบบอย่างที่ดีงาม นั้น 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว จึงก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริ ยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติต่อผู้แทน พนักงาน
ขายจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังนี้ 

๑. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ 
 (๑) ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะเดินทาง 
และค่าที่พักส าหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินท่ีเป็นทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 (๒) ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน นันทนาการ หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรส หรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ 
  (๒.๑) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ านวนที่สมควรตามปกติ
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่  หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
  (๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์ และ
สาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้ได้รับในนามของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
 (๓) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆต่อสาธารณชนใน
เชิงธุรกิจ 
 (๔) ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในการไปประชุมสัมมนา 
อบรม ดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ยกเว้น 
  (๔.๑) กิจกรรมดังกล่าวก่อประโยชน์ให้หน่วยงาน โดยไม่มีเงื่อนไข ข้อผูกมัด เพื่อส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น 
  (๔.๒) การสนับสนุนให้ เป็นในนาม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิวโดยคณะ
กรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่มีผลต่อ
การสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
                  ตามระเบียบ… 



ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ .ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยให้
รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พักส าหรับตนเองเท่านั้น
และจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ 
 (๕) เปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้นในสถานะใด 
เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาในทางวิชาการ 
 (๖) สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุน และการก ากับดูแลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
 (๗) ในการน าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงาน ต้องค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา หรือประโยชน์ส่วนตนโดยผ่านระบบก ากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 
 (๘) ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ 
 (๙) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ 
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 
 (๑๐) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือจัดประชุมวิชาการโดยรับ
การสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้รับได้แต่ ต้อง
เปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

๒. การรับสิ่งสนับสนุน หรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัท 
 (๑) การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาในนามโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิวอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้
เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
 (๒) การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ต้องจัดท าบัญชีรับ -จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุ
รายละเอียดของผู้ให้สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันที่ และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท า
สรุป รายงานเพื่อการตรวจสอบ และเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
 (๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับผู้มารับบริการนั้น ผู้สั่งใช้ ผู้จ่าย ผู้ส่งมอบพึง
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้มารับบริการเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือประโยชน์ส่วนตน 
 (๔) ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัว เว้นแต่ เป็นการให้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว โดยให้ก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

๓. การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 (๑) ไม่อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างการ
ให้บริการผู้มารับบริการ เพ่ือการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 (๒) อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากร หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ โดยพึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องไม่เข้าพบเป็น
การส่วนตัว ต้องด าเนินกิจกรรม ตามเวลาและสถานที่ท่ีหน่วยงานก าหนด 
              (๓) การสั่งใช้ยา… 



 (๓) การสั่งใช้ยาต้องใช้ชื่อสามัญทางยาเท่านั้น ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับแผ่น
ป้าย หรือสื่อชนิดอ่ืนใดที่มีเนื้อหา เชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
แก่ผู้ป่วยและประชาชน 
 (๔) ห้ามจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาและ
เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาหรือการอ่ืนใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง  

4.ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 (๑) ด าเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับช้อนตาม
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  (๑.๑) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐาน (มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้ มค่า ความปลอดภัย และมี
คุณภาพสูง 
  (๑.๒) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖. กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. ๒๕๖- โดยสามารถน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่ายมาพิจารณา
ประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาก็ได้ และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาด้วยราคา
สุทธิ 

๕. ระบบการเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
 (๑) ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่
ปฏิบัติตามแนวทาง โดยจัดท าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิวติดประกาศประชาสัมพันธ์ 
 (๒) ก าหนดขั้นตอนการลงโทษบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทาง โดยให้พ้นจากการเป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหา 

๖. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 (๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ต้องตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและ
เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา โดยระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน 
 (๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้รายงานต่อสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ทุก ๖ เดือน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 
  

            ประกาศ   ณ  วันที่  ๑5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
              (นายสมชัย  ชชูาติ) 

       สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
 

 


