
 
 

 

  ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 

และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
 ---------------------------- 

  ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2564  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลส าหรับส่วนราชการ 
หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้ส่ังใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ  และบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา จนกระท่ังถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา โดยประกาศฯ 
ดังกล่าว ก าหนดให้หน่วยงานต้องจัดท าแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในท่ีเปิดเผยภายในหก
สิบวันนับต้ังแต่วันท่ีประกาศฯมีผลบังคับใช้ นั้น 
  ในการนี้  เพื่อให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
หาดส าราญ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่
ยาของกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

  1. วัฒนธรรมองค์กรเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญและหน่วยงานในสังกัด จะด าเนินการตามประกาศฉบับนี้ด้วยความ
เท่ียงตรง โปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา พ.ศ. 2564 โดนเคร่งครัด 
  2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ 
 2.1 เป้าหมาย 
  2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับส่ิงสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร
ผู้รับบริการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ังในและต่างประเทศ 
  2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายส่ิงของท่ีได้รับการสนับสนุนฯ 
  2.2.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
 2.2 แนวทางปฏิบัติ 
  2.2.1 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหา บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และนิสิตนักศึกษาดูงานหรืฝึกปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ
ต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ไม่พึ่งรับประโยชน์ ดังนี้ 
   (1.1) รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร 
การบรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
   (1.2) รับส่ิงของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น 
 
          (1.2.1) ส่ิงของท่ี…….. 
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    (1.2.1) ส่ิงของท่ีมีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือ
วาระตามประเพณีเท่านั้น 
    (1.2.2) ส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่ิงส่งผลถึงการบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ียังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
   (1.3) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ 
    (2) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
ใดๆต่อสาธารณสุขในเชิงธุรกิจ 
    (3) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศโดยตรง 
    (4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
นั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับยา
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในทางวิชาการ 
    (5) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้ 
    (5.1) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงานและ
ไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใดๆ ท้ังส้ิน 
    (5.2) การสนับสนุนให้เป็นไปในนาม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 
โดยคณะกรรมการบริหารงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จะพิจารณาบุคลากรท่ีเหมาะสมให้ไป
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีก าหนดไว้ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 
     (5.2.1) คณะกรรมการบริหารงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 
จะก าหนดความถ่ีของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม 
     (5.2.3) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการส่ังจ่ายยาเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น 
     (5.2.4) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร และค่าท่ีพัก ส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานท่ีของการดูงาน การประชุม
หรือการบรรยายทางวิชาการ 
     (5.2.5) ผู้ท่ีไดรับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยายทางวิชาการ ท้ังในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    (6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาด
ส าราญ และหน่วยบริการในสังกัด  ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงช่ือทางการค้าของยา
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา แก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาหรือปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มี
โฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้ 
    (7) การจัดประชุมวิชาการโยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินงาน วิทยากร หรืข้อมูล
วิชาการจากบริษัทยาหรืเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาให้กับหน่วยงานผู้จัดประชุมทุกครั้งโดยมีการเปิดเผยการสนับสนุน
ดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมรับทราบทุกครั้ง 

           3.การรับตัวอย่าง........ 
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 3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยายาจากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
  3.1 เป้าหมาย 
   3.1.1 มีระบบและกลไกลการจัดการในการรับ-การส่ังจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
   3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
 
  3.2 แนวทางปฏิบัติ 
   3.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จะรับส่ิงสนับสนุนหรือ ตัวอย่างจากบริษัท
หรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ในนานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ หรือหน่วยงานในสังกัดอย่างเป็นทางการ 
โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
     (2) ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญและ
หน่วยงานในสังกัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้รับผิดชอบ ต้องจัดท าบัญชี
รายการรับ-จ่ายส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้ ส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันท่ี
และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดห าสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น 
     (3) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้ส่ังใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบพึง
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

 4. การด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย 
  4.1 เป้าหมาย 
   การก าหนดสถานท่ี รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 
  4.2 แนวทางปฏิบัติ 
   4.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญและหน่วยงานในสังกัด ไม่อนุญาตให้
ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการผู้ป่วย 
หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาหรือฝึกงานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญและหน่วยงานในสังกัด เพื่อ
การโฆษณายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาหรืการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
     (2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญและหน่วยงานในสังกัด ได้จัดสถานท่ีเข้า
พบภายในหน่วยงาน และก าหนดเวลาในช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น ท่ีอนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยา
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรื ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนน าเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์ได้ ท้ังนี้ไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว 
     (3) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญและหน่วยงานในสังกัด ขอให้ผู้แทนยา
หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
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 5. ระบบการคัดเลือก 
  5.1 เป้าหมาย 
   5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมท้ังการคัดเลือกบริษัทผู้ท่ีผลิตและผู้
จ าหน่ายในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
   5.1.2 มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ซึ่งมุงเน้น
ความโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีมีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความ
คุ้มค่า ความปลอดภัยและมีคุณภาพ 
  5.2 แนวทางปฏิบัติ 
   5.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญและหน่วยงานในสังกัด  มุ่งเน้นให้การ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดหน่ายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา รวมท้ังการ
ตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย 
หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อได้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีมี
ประโยชน์ ปลอดภัยค านึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และคุณภาพ 
     (2) การจัดซื้อหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ด าเนินการตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ ท้ังนี้การด าเนินการต่างๆให้อยู่ใน
รูปของคณะกรรมการ ท่ีจะแต่งต้ังขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยท่ัว
กัน โดยก าหนดให้กรรมการมีก าหนดวาระการท างานครั้งละไม่เกิน 4 ปี และ  ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
     (3) คณะกรรมการจะประกาศผลการด าเนินการต่างๆ เป็นระยะๆ 
     (4) คณะกรรมการ พึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

 6. ระบบการการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
  6.1 เป้าหมาย 
   มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์จริยธรรม และการก าหนดบทลงโทษ
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 
  6.2 แนวทางปฏิบัติ 
   6.2.1 ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญและหน่วยงานในสังกัด ก าหนดให้มีการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และนิสิต 
นักศึกษาท่ีปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยจัดท าประกาศของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ โดยแจ้ง
ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดได้ทราบอย่างท่ัวไปถึงกัน 
     (2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญและหน่วยงานในสังกัด ผู้บริหาร และ 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาท่ีไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายโดยมีมาตรการให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้พันจากเป็นผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญและหน่วยงานใน
สังกัด 
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 7. ระบบการตรวจสอบ 
  7.1 เป้าหมาย 
  มีระบบในการตรวจสอบ ท้ังปัจจุบัน และย้อยหลัง รวมท้ังการรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
 7.2 แนวทางปฏิบัติ 
  7.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญและหน่วยงานในสังกัด ก าหนดแนวทาง
การตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจ าหน่าย    โดยมีการตรวจสอบโดยสาธารณสุขอ าเภอหาด
ส าราญในทุกเดือน 
    (2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงาน ทุกส้ินปีงบประมาณราชการ 
ต่อสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

   (นายสรรเสริญ  เส้งขาว) 
         สาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 

   
  

 
 
 
 
 

 


