
 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 

****************** 
  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ส าหรับเป็นแนวทางให้
บุคลากรและองค์การสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชน และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีนั้น 

เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติจริง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จึงก าหนด
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช้ยา ดังนี้  
1. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ  

 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้
ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติต่อ
ผู้แทนพนักงานขาย จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้ 

1.1 ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทางวิชาการ 
หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  

1.2 ไม่รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น 
 - สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณีเท่านั้น 
 - สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานทางวิชาการ และส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่ประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหรือหน่วยงาน  
1.3 ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ       

 1.4 ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ
 1.5 พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต่อสาธาณะโดยการพูด เขียน หรือวิธีการอ่ืน  
 1.6 ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน 
หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ       
 1.7 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้รับในนามส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เท่านั้นทั้งการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้ 

 



 

 

 

 
 

 

 1.7.1 กิจกรรมดังกล่าวต้องก่อประโยชน์ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น       
 1.7.2 การสนับสนุนให้เป็นไปในนาม โดยคณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จะ
พิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
ตาม หลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดไว้          
 1.8 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ไม่อนุญาตให้ระบุหรือ
กล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา แก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้        
 1.9 การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

2. การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท    
 2.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จะไม่รับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่
ยาในนามส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้ เป็น
หลักฐานอ้างอิงได้          
 2.2 ก าหนดให้หน่วยจัดซื้อจัดหาตามประเภทดังนี้ ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยารับผิดชอบโดยกลุ่มงานเภสัช
กรรมและคุ้มครองผู้บริโภค วัสดุทันตกรรมรับผิดชอบโดยกลุ่มงานทันตกรรม วัสดุชันสูตรรับผิดชอบโดยกลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์ รับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนแต่ไม่รับตัวอย่าง โดยต้องจัดท าบัญชีรับ-จ่าย สิ่งสนับสนุนซึ่งระบุ
รายละเอียดของผู้ให้สิ่งสนับสนุน จ านวน วันที่ และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท าสรุป รายงานเพื่อ
การตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น        
 2..3 การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้กับผู้ป่วยนั้น ผู้สั่งใช้ ผู้จ่าย ผุ้ส่งมอบ พึงค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

      3. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา       
 3.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไม่อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขายและเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่ง
อยู่ระหว่างให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิตนักศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ เพื่อ
การโฆษณายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา3    
 3.2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอได้จัดสถานที่ที่คลังยาและเวชภัณฑ์และก าหนดเวลาราชการ ที่อนุญาตให้ 

 



 

 

  

 ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้าพบบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เข้าพบเป็นการส่วนตัว 

         4. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา                  
          4.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและ
ผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใสเป็น
ธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมี
ส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ มิใช่
ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง       
        4.2 การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ด าเนินการตามนโยบายของ คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ าบัด ทั้งนี้ การด าเนินการต่างๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน ที่จะ
แต่งตั้งข้ึน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
   4.3 คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 

          5. ระบบการเชิดชูเกียรติ         
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ ก าหนดให้มีการเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละหน่วยงาน 

         6. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท     
 6.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ ก าหนดแนวทางตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ผู้แทน
จ าหน่ายโดยระบบควบคุมภายใน         
 6.2 ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
ทุกเดือน 

        ประกาศ ณ วันที่ 1  กรกฏาคม พ.ศ. 2564 

 

 
(นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

 


