
 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเป็นแนวทางให้ 
บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตเพ่ือความถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชน เป็น 
แบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น 

เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพลจึงก าหนด 
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาดังกล่าวฯ 
ส าหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดฯ ดังนี้ 
๑. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพลและหน่วยงานในสังกัดฯ จะด าเนินการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและ การส่งเสริมการ
ขายยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขและตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆให้มีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
๒.๑ ผู้บริหาร หวัหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา พยาบาล นักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาและพัสดุทั่วไป และนิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาหรือ 
ฝึกปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ปฏิบัติ
ดังนี้ 

(๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้ 
(๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทาง

วิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
(๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น 
(๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือวาระ ตามประเพณี 

เท่านั้น 
(๑.๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการ ทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
(๑.๓) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 
(๒) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาและพัสดุทั่วไป ใด ๆต่อ

สาธารณชนในเชิงธุรกิจ 



(๓) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย ทางวิชาการ ทั้งในและ
ต่างประเทศโดยตรง 

(๔) พ่ึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือพัสดุ ทั่วไป
นั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่ เกี่ยวข้องกับยา
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและพัสดุทั่วไปในทางวิชาการ 

(๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง วิชาการ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้ 

(๕.๑) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไข ข้อ
ผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและพัสดุทั่วไปใดๆ ทั้งสิ้น 

(๕.๒) การสนับสนุนให้เป็นไปในนามส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล โดยคณะกรรมการ
บริหารของหน่วยงาน จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้ 

(๕.๒.๑) การคัดเลือก จะด าเนินการโดย คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน (ซึ่งต้องประกอบด้วย
การมีส่วนร่วมระหว่างแผนก และค านึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานหรือโรงพยาบาล จะได้รับ ที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน) 

(๕.๒.๒) คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน จะก าหนดความถี่ ของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับการ
สนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม 

(๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความ เหมาะสม และเป็นธรรม 
โดยไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากข้ึน 

(๕.๒.๔ ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่ลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าท่ีพัก 
ส าหรับตนเองเท่านั้น และจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยาย ทาง
วิชาการ 

(๕.๒.๕) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ บรรยายทาง วิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๖) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล/ในบริเวณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดฯ คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรม
ฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและพัสดุทั่วไป แก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต 
นักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้ 

(๗) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูล วิชาการ จาก
บริษัทยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและพัสดุทั่วไป ให้ หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุน ดังกล่าวให้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 
๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้มีแนวทาง 

๓.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดฯ จะรับ
ตัวอย่าง ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา จากบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในนามหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดย
ต้องมีเอกสาร หรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 

๓.๒ ก าหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบเวชภัณฑ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบการรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยผู้ที่รับผิดชอบต้องจัดท าบัญชีรายการรับ-จ่ายตัวอย่าง ยา 



และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน วันที่และ 
เอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท าสรุปรายงานเพ่ือการตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องตัน 

๓.๓ การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบ พึงค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 
๔. การด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย ให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ ที่
มิใช่ยา เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึก 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา 

๔.๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดฯ ได้จัด
สถานทีแ่ผนกจัดซื้อและก าหนดเวลา เข้าพบเป็นในเวลาราชการ ที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยา 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและพัสดุทั่วไป เข้าพบบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว 

๔.๓ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
และพัสดุทั่วไป จึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด 
๕. ระบบการคัดเลือก ให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๕.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและพัสดุทั่วไป 
การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยา เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาและพัสดุทั่วไป รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อ
ยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและพัสดุทั่วไป มีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย เวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาและพัสดุทั่วไป ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน กับ
บริษัทยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและพัสดุทั่วไป โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและพัสดุทั่วไป ที่มี 
ประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

๕.๒ การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ด าเนินการตามนโยบาย ของ
คณะกรรมการของหน่วยงาน ทั้งนี้การด าเนินการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูป ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างานที่จะแต่งตั้งข้ึน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดย
ก าหนดให้กรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ท างาน มีก าหนดวาระการท างานครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

๕.๓ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานจะประกาศผลการด าเนินการต่างๆ เป็นระยะๆ 
๕.๔ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยา หรือ 

บริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
๖. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ ให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๖.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดซูเกียรติ ผู้บริหาร พยาบาล
นักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและพัสดุทั่วไป 
และนิสิตนักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยตามมติคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน 

๖.๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล ก าหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร พยาบาล 
นักวิชาการผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและพัสดุทั่วไป และ
นิสิต นักศึกษา ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดยตามมติคณะกรรมการ
บริหารของหน่วยงาน 



๗ ระบบการตรวจสอบ ให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๗.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการรับ การสนับสนุน 

จากบริษัทผู้แทนจ าหน่าย โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
๗.๒ ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงาน ทุก ๓ เดือน ต่อ คณะกรรมการบริหารของ

หน่วยงาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 

 

(นายพุทธชัย  มาลัย) 

สาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล 
 

 


