
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 

และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ  

จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและ
องค์กร สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อไปนั้น เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน             
จึงก าหนดแนวปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาดังกล่าวฯ ส าหรับ การปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้  

 
1. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่

ยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จะด าเนินการด้วยความซื่อสัตย์ ยึดประโยชน์ของราชการเป็น
ส าคัญ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

 
2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ  

2.1 เป้าหมาย  
2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการ

คัดสรร ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ  
2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ  
2.1.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน  

2.2 แนวทางปฏิบัติ  
2.2.1 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันต

แพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต 
นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติดังนี้   

 
 
 
 



 
(1) ไม่พึงรับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในลักษณะดังนี้  

(1.1) รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร 
การบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะเดือนทางและค่าที่พักส าหรับวิทยากรเท่านั้น เป็นเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัท
ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม            
การจัดซือ้จัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

1.2) ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่  

(1.2.1) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตาม
จ านวนที่ สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป  

(1.2.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการ
บริการทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้ได้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน  

    1.3) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ เว้นแต่เป็นการให้แก่ส่วนราชการ  ,
หน่วยงาน  

(2) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา ใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ  

(3) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย
ทาง วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง  

(4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์
ที่ มิใช่ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  
กับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ  

(5) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย
ทาง วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้  

(5.1) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ ให้สถานพยาบาลหรือ
หน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ทั้งสิ้น  

(5.2) การสนับสนุนให้เป็นไปในนามส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โดยคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไป ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดไว้               
ซึ่งประกอบด้วย หลักการดังนี้  

(5.2.1) การคัดเลือก จะด าเนินการโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและ การ
บ าบัด (ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างแผนก และค านึงถึงประโยชน์ที่ หน่วยงานจะได้รับ ที่ไม่เก่ียวข้อง
กับหน่วยงาน องคก์ร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน 

(5.2.2) คณะกรรมการบริหาร จะก าหนดความถี่ของผู้ได้รับการคัดเลือก 
ให้ได้รับการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม  

(5.2.3) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความ 
เหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากข้ึน  



 
 
(5.2.4) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่า 

วิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พัก ส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน               
การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ  

(5.2.5) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ 
บรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง  

(6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูนไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย 
ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้  
ความรู้  

(7) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือ 
ข้อมูลวิชาการ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนเปิดเผยการสนับสนุน
ดังกล่าวให้ ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง  

 
3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

3.1 เป้าหมาย  
3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์

ที่มิใช่ยา  
3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

3.2 แนวทางปฏิบัติ  
3.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง 
จากบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือ
หนังสือมอบให้ เป็นหลักฐานอ้างอิงได้  

(2) ก าหนดให้ คุณเอกอดุลย์ บุตรแก้ว เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่ง
สนับสนุนหรือ ตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดท าบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุ
รายละเอียดของ ผู้ให้ สิ่งที่สนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท า
สรุปรายงานเพื่อ การตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น  

(3) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้
จ่ายและส่งมอบ พึงค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน  

 
 



 
 
4. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย  

4.1 เป้าหมาย  
การก าหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ 

ยา แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบ  
วิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึก 
ปฏิบัติงาน  

4.2 แนวทางปฏิบัติ  
4.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงาน
ขายยาและเวชภัณฑ์ที ่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษา
ที่ศึกษาหรือฝึก ปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาหรือการ
ส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

(2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ก าหนดเวลา 13.00 น.เป็นต้น
ไป ที่อนุญาตให้ผู้แทน หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารและ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว  

(3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยา พงึเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อย่างเคร่งครัด  

 
5. ระบบการคัดเลือก  

5.1 เป้าหมาย  
5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้  

จ าหน่ายในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
5.1.2 มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้น  

ความโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความ 
คุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง  

5.2 แนวทางปฏิบัติ  
5.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา การ คัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ ยา
และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ  บริษัท
ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึง 
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง  



(2) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการ 5 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่ายมาพิจารณา 
ประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และจัดซื้อด้วยราคาสุทธิ  

(3) เภสัชกรจัดท าและน าเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้เพ่ือใช้  
ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด โดยไม่กีดกัน 
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน  

 
6. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ  

6.1 เป้าหมาย  
มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการก าหนดบทลงโทษ การไม่

ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย  
6.2 แนวทางปฏิบัติ  

6.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา ที ่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดย พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ  

(2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ก าหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร 
แพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไม่
ปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย คือ ถ้าการกระท า ไม่เป็นเหตุให้ราชการ
เสียหาย ให้ลงภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือนโดยท าค าสั่งให้เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าการกระท า เป็นเหตุให้ทาง 
ราชการได้รับความเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษตัดเงินเดือน ถ้าการกระท ามีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ ทาง
ราชการได้รับความเสียวหายร้ายแรง ให้ด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ  

 
7. ระบบการตรวจสอบ  

7.1 เป้าหมาย  
มีระบบการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ  
7.2 แนวทางปฏิบัติ  

7.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ผู้บริหาร จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ความเสี่ยงด้าน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน ที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 



 
 
(2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการ

สนับสนุนจาก บริษัท ผู้แทนจ าหน่าย โดย เจ้าหน้าที่พัสดุท ารายงานต่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

(3) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้ มี การรายง าน  ทุ ก  12  เดื อน                              
ต่อคณะกรรมการบริหารสาธารณสุข  

 
 
 

ลงชิ่อ …………………………………………. 
นายสุผล ตติยนันทพร 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565 


