
     

 

                                       ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล 
                            เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ  
                                       การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
                                         ................................................................... 

   ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม 
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ อย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข
ตลอดจน ผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดหา จนกระท่ังการใช้ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา นั้น 

 เพ่ือให้เกณฑ์จริยธรรมฯ นำไปสู่การปฏิบัติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศ 
สาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้ วัฒนธรรมองค์กรเก่ียวกับการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล จะดำเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
โดยเคร่งครัด  

๑. การรับประโยชน์จากบริษัทยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์ บุคลากรทางการสาธารณสุขอ่ืน ๆ ที่มีสิทธิหรือมีหน้าที่ในการสั่งใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ต้องปฏิบัติ
ดังนี้  

๑.๑) ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะ
เดินทาง และค่าท่ีพักสำหรับวิทยากรเท่านั้น  

๑.๒) ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่
มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่  

๑.๒.๑) สิ่งที่อาจรับได้ตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควร ตามปกติ
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด (แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท)  

๑.๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์ และ
สาธารณสุขที่ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้รับได้ในนามของหน่วยงาน  

๑.๓) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ ต่อ
สาธารณชนในเชิงธุรกิจ  

๑.๔) ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในการไปประชุม 
สัมมนา อบรม ดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ  



๑.๕) ต้องเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
นั้น ในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือวิธีการอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง
กับยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ  

๑.๖) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้รับในนามของหน่วยงาน โดย
ผ่าน ระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการก ากับดูแลของหน่วยงาน เท่านั้น ซึ่งการรับการสนับสนุนจาก
บริษัทยาหรือ บริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายวิชาการ ทั้งในและ
ต่างประเทศ กระท าได้ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้  

๑.๖.๑) เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อประโยชน์ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
หรือ หน่วยบริการ และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น   

๑.๖.๒) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการ กำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควร 
ให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดยให้รับการ
สนับสนุนได้ เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พักสำหรับตนเอง
เท่านั้น และจำกัดเฉพาะ ช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทาง
วิชาการ  

๑.๗) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เพ่ือจัดประชุมวิชาการ โดยรับ
การสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้รับได้
แต ่ต้องเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบทุกครั้ง 

 ๑.๘) ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทาง
การค้า ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอ่ืนใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 

 ๒. การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท  
๒.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยา และ

เวชภัณฑ์มิใช่ยาในนามหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐาน 
อ้างอิงได้  

๒.๒) หน่วยงานจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยต้องจัดท าบัญชี
รับ-จ่าย ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้ สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจำนวน วันที่ เอกสารอ้างอิงได้ผู้เบิกจ่าย 
ผู้รับ และจัดท าสรุป รายงานเพ่ือการตรวจสอบด้วย  

๒.๓) การรับและการสั่งใช้ยาตัวอย่างและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับผู้ป่วยนั้น ผู้สั่งใช้ ผู้จ่าย ผู้
ส่งมอบ ต้องคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขาย
ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน  

 ๓. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  
๓.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล ไม่อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขายเข้าพบบุคลากร 

ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานใน
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพังงา เพ่ือการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   

๓.๒) ให้กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ จัดสถานที่และกำหนดเวลา ซึ่งอนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงาน
ขาย เข้าพบบุคลากรเพ่ือนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เข้าพบ
เป็นการส่วนตัว และขอให้ผู้แทนหรือพนักงานขายพึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน
อย่างเคร่งครัด  

 



๔. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  
๔.๑) มุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม ในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา การจัดซื้อ 

รวมทั้ง การตรวจสอบโดยไม่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการขาย ไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ป้องกันการมี
ส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีคุณภาพสูงมี
ประสิทธิผล ปลอดภัย และคุ้มค่า โดยผู้รับผิดชอบคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของหน่วยงานต้องน 
าเสนอข้อมูลที่มีหลักฐาน ทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานที่จะแต่งตั้งข้ึน  

๔.๒) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรม
ของผู้จำหน่ายมาพิจารณา ประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้และต้องจัดหา
หรือซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ 

 ๕. ระบบการเชิดชูเกียรติ  
๕.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล กำหนดให้มีการเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ 

จริยธรรม โดยจะทำการมอบใบประกาศเกียรติคุณและกล่าวยกย่องในที่ประชุมหรือเวทีเชิดชูเกียรติ 
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  

๕.๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล กำหนดวิธีการ สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ 
จริยธรรม ดังนี้  

๕.๒.๑) ว่ากล่าวตักเตือนและรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์จริยธรรม  
๕.๒.๒) หากร้ายแรงให้ดำเนินการตามระเบียบของราชการต่อไป 
 ๖. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท มีระบบตรวจสอบการรับ โดยจัดทำ

บัญชีการสนับสนุนจากบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบ ต่อผู้บริหาร ทุก ๑ ปีงบประมาณ  
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 

 

                                                                     
 

                                                                            (นายสรพงศ์   ขลุ่ยเงิน)    
                                                                            สาธารณสุขอำเภอนาตาล 

 
   
 


