
   
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

 
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ส าหรับเป็นแนวทางให้บุคลากรและ
องค์การสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดนีั้น 
 เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม จึงก าหนดแนว
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้ 

วัฒนธรรมองค์กร “พัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนาบริการให้ทันสมัย ประทับใจผู้รับบริการ” 

๑. การรับประโยชน์จากบริษัทยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติต่อผู้แทน พนักงานขาย 
จากบริษทัยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้ 
  ๑.๑) ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยาย
ทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
  ๑.๒) ไมร่ับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นสิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
ในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี หรือสิ่งที่มีประโยชน์ทางวิชาการ และส่งผลถึงการให้บริการผู้ป่วย โดย
ให้รับในนามส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหรือหน่วยงาน 
  ๑.๓) ไมร่ับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 
  ๑.๔) ไมแ่สดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต่อสาธารณชนใน
เชิงธุรกิจ 
  ๑.๕) พึงเปิดเผยว่า ตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทในสถานะใด เมื่อแสดง
ความเห็นทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต่อสาธารณะ โดยการพูด เขียน หรือวิธีการอ่ืน  
  ๑.๖) ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ในการไปประชุม สัมมนา 
อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ  
  ๑.๗) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้รับในนามส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเท่านั้น ทั้งการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและ
ต่างประเทศ และต้องก่อประโยชน์ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใด ๆทั้งสิ้น และมีคณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม ตาม
หลักการต่อไปนี้ 



   - คณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ด าเนินการคัดเลือกบุคคลอย่าง
เหมาะสมเป็นธรรมมี โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเป็นหลัก และไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับบริษัทที่ให้การสนับสนุน 
   - การคัดเลือกต้องเหมาะสม เป็นธรรม และไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น 
   - ให้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พัก
ส าหรับตนเองเท่านั้น โดยจ ากัดเฉพาะช่วงเวลา และสถานทีข่องการดูงาน ประชุม หรือบรรยายทางวิชาการ 
   - ผู้ที่ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๘) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ไม่อนุญาต
ให้ระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา แก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษา
หรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้การโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้ 

  ๑.๙) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ
จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบทุกครั้ง 
 
๒. การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท 
  ๒.๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่มจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา ในนามส านักงานสาธารณสุขอ าเภออย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้ 
เป็นหลักฐานอ้างอิงได้  
  ๒.๒) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่มจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ การรับสิ่งสนับสนุนหรือ
ตัวอย่าง โดยต้องจัดท าบัญชีรับ-จ่าย ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้ สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง  จ านวน วันที่ 
เอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท าสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบด้วย 
  ๒.๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้กับผู้ป่วยนั้น ผู้สั่งใช้ ผู้จ่าย ผู้ส่งมอบ พึง
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขายหรือประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 
 
๓. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
     ๓.๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่มไม่อนุญาตให้ผู้แทน  พนักงานขาย เข้าพบบุคลากรซึ่ง
อยู่ระหว่างให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เพ่ือการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย 
                   ๓.๒) ฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆจัดสถานที่ภายในส านักงานของฝ่าย/กลุ่มงานและก าหนดเวลาที่
อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขาย เข้าพบบุคลากรเพื่อน าเสนอข่าวสารและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ใน
เวลาราชการโดยเปิดเผย 
  ๓.๓) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่มขอให้ผู้แทน พนักงานขาย พึงเคารพและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของส านักงานสาธารณสุขอ าเภออย่างเคร่งครัด 



๔. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
  ๔.๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่มมุง่เน้นความโปร่งใส เป็นธรรม ในการคัดเลือกยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา การจัดซื้อ รวมทั้งการตรวจสอบ โดยไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขาย ไม่กีดกันบริษัทใดบริษัท
หนึ่ง ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มี
คุณภาพสูง มีประสิทธิผล ปลอดภัย และคุ้มค่า 
  ๔.๒) การจัดซื้อจัดหาตลอดกระบวนการ ให้ด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่จะแต่งตั้งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีก าหนดวาระครั้งละไม่เกิน  ๒  ปี  
   - คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน พึงประกาศผลการด าเนินงาน เป็นระยะ 
   - คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยา 
                          และเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
๕. ระบบการเชิดชูเกียรติ 
         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่มก าหนดให้มีการเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรม โดยให้มีการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมจากบุคลากร  
    
๖. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท 
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่มก าหนดแนวทางตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท
โดยให้ ฝ่าย/ กลุ่มงาน หากจะรับการสนับสนุนการจัดอบรม/สัมมนาในสถานพยาบาล ต้องขออนุญาตต่อ
ผู้อ านวยการ โดยหัวข้อการอบรมต้องเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ ในด้านการรักษาพยาบาลและให้ สรุป
กิจกรรมรายงานต่อผู้อ านวยการทุกครั้ง 

    ประกาศ ณ วันที่  4 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 

 ( นายสุพล  ปัญญาไว ) 
 สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 


