
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าปาง 
เรื่องแนวปฏิบัติตาม เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

 

        การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ขาดจริยธรรม และการใช้ยาที่ไม่
สมเหตุสมผล ส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินจ าเป็น ราคาแพงเกินควร เป็นปัญหา
ส่วนหนึ่งของการเข้าถึงยาที่จ าเป็นของผู้ป่วย และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางตรง และผลประโยชน์แอบแฝง
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินตอบแทน ของก านัล การเดินทางไปต่างประเทศ  เป็นต้น การส่งเสริมการขายใน
กระบวนการจัดซื้อจัดหา ตลอดจนการใช้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในลักษณะดังกล่าว กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานการณ์ปกติของสังคมไทย ท าให้บุคลากรสาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิด และเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้เป็น
สิทธิที่พึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้  โดยมิได้ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน ธรรมาภิบาล
ของระบบยาและระบบสุขภาพโดยรวม    

          กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีธรรมาภิบาล ส าหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้สั่ง
ใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา  จนกระทั่งถึงการใช้
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อีกทั้งส านักงานป.ป.ช. ได้ศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่าย
ยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ พบว่าหน่วยงานและหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีการก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2557 เกือบทุกหน่วยงาน และ
พบอีกว่าประเด็นเงินบริจาคของบริษัทยา หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข       มี
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ราชการ พ.ศ.  2526 
และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีการด าเนินการอย่างเคร่งครัด แต่ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และจากการสอบสวนของ ส านักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดี
พิเศษ พบการกระท าในลักษณะเป็นกระบวนการที่โยงใยเป็นเครือข่ายการทุจริตแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้ใช้สิทธิและเครือญาติ  กลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาลและกลุ่มบริษัทจ าหน่ายยา นอกจากนี้ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระท าความผิดในกระบวนการเบิกจ่าย



ยา 3 ประเภท คือ การสวมสิทธิ การยิงยาและการช็อปปิ้งยา เพ่ือใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560     มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีมติให้  กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้มีการ
ปฏิบัติตามกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557 รวมถึงการบังคับใช้ เพ่ือป้องกันการทุจริตในลักษณะดังกล่าวข้างต้น  โดยที่เป็นการ
สมควรปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา  และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุขตามมติคณะรัฐมนตรี และบังคับใช้กับส่วนราชการหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด    เพ่ือป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่หรือ
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้หน่วยงานอ่ืนต่อไป  
          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง จึงได้ออกประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง เรื่องแนวปฏิบัติตาม เกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง” 
 ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“หน่วยบริการ”หมายความว่าหน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
“เกณฑ์จริยธรรม” หมายความว่า เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา   และเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  
“ธรรมาภิบาลระบบยา” หมายความว่า การบริหารจัดการระบบยาที่ดี ตั้งแต่การคัดเลือกจัดหา กระจายการ
ใช้ยา และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ซึ่งเปน็ไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
“ยา” หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และ
วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
“เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา” หมายความว่า วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเอกซเรย์ 
วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์ และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย 
“การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา” หมายความว่า การที่ผู้ขายต้องการให้ข้อมูล ข้อความ การ
ชักชวน จูงใจหรือการกระท าด้วยวิธีอ่ืนใดที่มุ่งหมายให้มีการสั่งใช้ การสั่งซื้อ  หรือการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
“การโฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเกี่ยวกับยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ 
ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอ่ืนใด ที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่าน
วิธีการหรือสื่อใด ๆ 
“ของขวัญ” หมายความว่า ประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน สิ่งของ ของช าร่วย ที่บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
มอบให้แก่บุคคลเพื่อประโยชน์ทางการค้า  



“ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา” หมายความว่า ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาที่แจกแก่บุคคล ส่วน
ราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา หรือเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การใช้ทางคลินิก โดยยกเว้นเพ่ือการศึกษาหรือวิจัย (กรณีที่น าตัวอย่างยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดหา) 
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่าและให้หมายความรวมถึงการลดราคา 
การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือการอ่ืนใดซึ่งเป็น
การกระท าที่ท าให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้ หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี ้ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ก าหนด 
“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน ให้หมายความรวมถึง
โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ   หรือการให้ความ
ช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
“ผู้สั่งใช้” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ หรือบุคลากรทางการสาธารณสุข
อ่ืน ที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การ
พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด การแพทย์แผนไทย การสาธารณสุขชุมชน และผู้ประกอบวิชาชีพ
หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
“ผู้แทนบริษัทยา” หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายความว่า ตัวแทนของบริษัทยา และบริษัท
ผู้จัดจ าหน่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือน าเสนอข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
“บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา” หมายความว่า บริษัท บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต น าเข้าและจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ สมาคม องค์กร ฯลฯ) ทั้งนี้ รวมถึงองค์การเภสัชกรรม 
“ผู้บริหาร” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจลงนามหรือมีอ านาจสั่งการในการคัดเลือก 
จัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
“ผู้มีอ านาจ” หมายความว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือด าเนินการสั่งซื้อยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 
“บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยต าแหน่ง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 
ข้อ ๓ การก าหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
              ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจ  ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และผู้สั่งใช้    
ต้องด าเนินการ ดังนี้  
      ๓.๑ ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
        ๓.๒ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด  มุ่งเน้นให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย คุ้มค่า 
            มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
      ๓.๓ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง



และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสามารถน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่ายมาพิจารณา
ประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้ และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ด้วยราคาสุทธิ          

        ๓.๔  การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ 
ผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   หรือประโยชน์
ส่วนตน 

      ๓.๕  ควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วย
บริการ เช่น การก าหนดบริเวณและก าหนดเวลาที่อนุญาตให้ท ากิจกรรม เกณฑ์การรับสิ่งสนับสนุน
ของส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง ดังนี้ 

          (๑) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ด าเนินกิจกรรมตามเวลาและ
สถานที่ที่ก าหนด 

          (2) ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัว เว้นแต่เป็นการให้แก่หน่วย
บริการหรือหน่วยงานโดยก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการ 

          (3) ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอื่นใดท่ีเป็นการโฆษณาแอบแฝง 

          (4) ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน อย่างเข้มงวดและมี
ประสิทธิภาพ 

       ๓.๖  ผู้สั่งใช้ต้องสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา (Generic  Name) 
ข้อ ๔  การรับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

              ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจ  ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และผู้สั่งใช้     
ต้องไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
             ๔.๑ ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะ

เดินทาง และค่าที่พักส าหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา 

             ๔.๒ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ท่ีมีผู้มอบให้
ตนเอง รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของตน เว้นแต่ 

                   (๑) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ านวนที่สมควรตามปกติ
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

                  (๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้ได้รับในนามของหน่วยงานหรือหน่วยบริการ 

             ๔.๓ การรับเงินสนบัสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต้องไม่เป็นการหารายได้
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 

 
 
 
 



  ข้อ ๕  การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
           ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจ  ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และผู้สั่งใช้ 
  ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
             ๕.๑ ต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ต่อ

สาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
             ๕.๒ ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย หรือสื่อชนิดอื่นใดที่มีเนื้อหา เชิง

โฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน 
             ๕.๓ ต้องเปิดเผยวา่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้นใน

สถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 
                  ที่เก่ียวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาก 
  ข้อ ๖   การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ด้านวิชาการ 

ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจ  ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และผู้สั่งใช้ต้องด าเนินการ 
ดังนี้ 

             ๖.๑  การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือจัดประชุมวิชาการโดยรับ
การสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้
รับได้แต่ต้องเปิดเผยการ สนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

             ๖.๒ การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน
หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ กระท าได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๖.1) เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อประโยชน์ให้หน่วยงานหรือหน่วยบริการ และไม่
มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
(๖.2) ให้รับการสนับสนุนในนามหน่วยงานหรือหน่วยบริการ    ให้หน่วยงานหรือหน่วยบริการ 
จัดท าระบบการรับการสนับสนุนและก าหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควรให้ไปประชุม 
สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดยให้รับการสนับสนุน
ได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พักส าหรับตนเองเท่านั้น  
และจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ 

ข้อ ๘  บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และผู้แทนบริษัทยา หรือพนักงานขายยและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ลงวันที่22 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง 
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศ พ.ศ. 2559 

ข้อ ๙   ระบบการตรวจสอบการการรับสนับสนุนจากบริษัท และการด าเนินการตามประกาศ 
                  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง  ก าหนดการตรวจสอบการรับสนับสนุนจากบริษัท  ผู้แทน
บริษัทยา และการด าเนินการตามประกาศฉบับนี้  โดยระบบควบคุมภายในอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง       โดยให้
รายงานผลการตรวจสอบต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าปางทราบ 
 
                 จึงประกาศมาเพ่ือให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
                                                  ประกาศ  ณ วันที่ 


