
 

 
 

 

 

 

 
ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจดัซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

----------------------------------------- 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ 
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ .ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กร 
สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ท าเพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป นั้น 

เพื่อให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม                            
จึงก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
พ.ศ. ๒๕65 ส าหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้  
  1. วัฒนธรรมองค์กรเก่ียวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

หน่วยงานหรือบุคลากรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม จะด าเนินการตามเจตนารมณ์เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และ                   
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยากระทรวงสาธารณสุข พ .ศ .๒๕๖๔ ด้วยหลักธรรมภิบาล                        
อันมีองค์ประกอบ ๖ ด้านคือ หลักนิติธรรม (Rule.of.Law) คุณธรรม (Ethics) ความโปร่งใส (Transparency) 
ความส านึกรับผิดชอบ (Accountability) ความคุ้มค่า (Value.of.money) และการมีส่วนร่วม (Participation) 
  ๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ  

๒.๑ เป้าหมาย 
  ๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุน  
  ๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ - จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุน 
  ๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ความรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กร

หรือใหค้วามรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
 ๒.๒ แนวทางปฏิบัติ 

  ๒.๒.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ก าหนดให้มี แนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติดังนี้ 

  (๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้ 
  (๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็น วิทยากร การ

บรรยายทางวิชาการ 
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 (1.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น 
(๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาส พิเศษหรือ

วาระตามประเพณี เท่านั้น 
(๑.๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการ บริการทาง

การแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
(๑.๓) ไม่รับบริการ สิ่งของอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 

(๒) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ใด ๆ ต่อ
สาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

(๓) ไม่รับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง วิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง 

(๔) จึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้น
ในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับยา และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 

(๕) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณสถานพยาบาลในสังกัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพนม ไม่อนุญาต ให้มีการจัดกิจกรรม ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์                 
ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไป
กับการให้ความรู้  

(6) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม ก าหนดมาตรการไม่รับเงินสวัสดิการโดยให้บริษัท
เสนอราคาสุทธิในบิลและไม่รับของแถม 
  ๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

๓.๑ เป้าหมาย 
๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

๓.๒ แนวทางปฏิบัติ  
๓.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) สถานพยาบาลในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม จะรับสิ่งสนับสนุนหรือ
ตัวอย่างจากบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในนามหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบ
ให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 

(๒) ก าหนดให้ หน่วยจัดซื้อเป็นตัวแทนผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุน หรือ
ตัวอย่าง โดยผู้รับผิดชอบต้องจัดท าบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้สิ่งที่
สนับสนุน หรือตัวอย่าง จ านวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท าสรุปรายงานเพื่อตรวจสอบ 
เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น 

(๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ยา ผู้จ่ายและส่ง 
มอบฟังค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริม การขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

 
/4.การด าเนิน... 



 

-3- 

  ๔. การดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย 
๔.๑เป้าหมาย 

การก าหนดสถานที่รูปแบบและเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์                   
ที่มิใช่ยา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 

๔.๒แนวทางปฏิบัติ 
๔.๒.๒ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากร ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยหรือเข้าพบนิสิตนักศึกษาที่ศึกษา
หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์                   
ที่มิใช่ยาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

(๒) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม ได้จัดสถานที่หน่วยงานหรือบุคลากรที่มี
หน้าที่และรับผิดชอบจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาล สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พนม และก าหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว 

(๓) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาพึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม อย่างเคร่งครัด 
  ๕. ระบบการคัดเลือก 

๕.๑เป้าหมาย 
๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้

จ าหน่ายในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งมุ่งเน้น

ความโปร่งเป็นธรรมเพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ปลอดภัยค านึงถึงประสิทธิผลความคุ้มค่าความ
ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง 

๕.๒แนวทางปฏิบัติ 
๕.๒.๑ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์                 
ที่มิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใสเป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายหรือกีดกัน ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์                  
ที่มิใช่ยาโดยมุ่งเน้น เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ค านึงถึงประสิทธิผลความคุ้มค่า                 
ความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม โดยหน่วยงานผู้ขอซื้อจะต้องก าหนดคุณลักษณะคุณภาพ
มาตรฐานที่ชัดเจนหาข้อมูลผู้เสนอราคาในสินค้าที่มีคุณลักษณะเหมือนกับเปรียบเทียบราคา 

(๒) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตลอดกระบวนการให้ด าเนินการตาม
นโยบายทั้งนี้อย่างเคร่งครัดการด าเนินการต่างๆให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/  
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คณะท างานที่จะแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมเพื่อทบทวนและพิจารณาตาม
แนวทางที่ก าหนด 

(3) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุดที่มีกรณีจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าเกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  6. ระบบการลงโทษ 

๖.1 เป้าหมาย 
มีการก าหนดบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่ก าหนด 

6.2แนวทางปฏิบัติ 
ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม ก าหนดขั้นตอนในการลงโทษบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ                     
การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย                
โดยด าเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยทางราชการก าหนด 
  ๗. ระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบ 

๗.๑เป้าหมาย 
มีระบบการตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 

๗.๒แนวทางปฏิบัติ 
๗.๒.๑ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการ
สนับสนุนจากบริษัทผู้แทนจ าหน่ายโดยให้ผู้รับผิดชอบในการจัดหาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประ เภท
เป็นผู้รวบรวมข้อมูล 

(๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบมอบให้ผู้รับผิดชอบในการจัดหาจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทเป็นผู้รวบรวมและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอย่างน้อยปี
ละ๑ครั้ง 

 (3) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการระบุวันที่
ในใบเสนอราคาหรือใบส่งของ/ใบก ากับภาษี ทุกครั้ง ทุกใบที่มีการเสนอราคาและส่งของ โดยใช้รูปแบบอักษรใน
ลักษณะเดียวกันกับข้อความในใบเสนอราคาและใบส่งของ/ใบก ากับภาษี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างโปร่งใส 
 

  ประกาศ ณ วันที ่ 27  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 
 

 
 (นายสมาน  วังฉาย)  
 สาธารณสุขอ าเภอพนม 


