
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหา และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา 

________________________ 
 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและ
การสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ อยางมีธรรมาภิบาล สำหรับสวน
ราชการ หนวยงาน และหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจน ผูสั่งใชยา ผูประกอบวิชาชีพ และบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดซ้ือจัดหา จนกระท่ังการใชยา และเวชภัณฑท่ีมิใชยา นั้น  

เพ่ือใหเกณฑจริยธรรมนำไปสูการปฏิบัติ อาศัยอำนาจตามความในขอ ๕ ของประกาศ สาธารณสุข เรื่อง เกณฑ
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยาของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ จึง   
กำหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริม การขายยาและเวชภัณฑมิใชยา ดังนี้  

เจตนารมณ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง มีความมุงม่ันใหมีการดำเนินการตามจริยธรรมฯ ดังนี้ 
1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง สงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหาร ผูประกอบวิชาชีพ และ

ผูเกี ่ยวของกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยาตามเกณฑจริยธรรมฯ โดยมีแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสม 

2. จัดระบบการบริหารดานยาและเวชภัณฑที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ตามหลักธรรมภิบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข 

3. จัดใหมีระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำกับดูแลเพื่อสงเสริมใหบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมฯ และจัดระบบใหบริษัทหรือเวชภัณฑท่ี
มิใชยา และผูแทนยาหรือพนักงานขายปฏิบัติตามเกณฑ 

4. จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล เพื ่อใหหนวยงานในสังกัด และบุคลากรของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอสามารถปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมฯ ไดอยางเหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติ มาตรการ และกลไกในการดำเนินการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จะดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม การจัดซ้ือ

จัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา โดยเครงครัด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑. การรับประโยชนจากบริษัทยาเละเวชภัณฑมิใชยา  
ผูบริหาร เจาหนาที่ของรัฐผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย บุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ ที่มีสิทธิ

หรือมีหนาท่ีในการสั่งใชยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดหายา และเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
ตองปฏิบัติดังนี้  

๑.๑) ไมรับเงินไมวากรณีใดๆ ยกเวนคาตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ คาพาหนะเดินทาง และ
คาท่ีพักสำหรับวิทยากรเทานั้น  

๑.๒) ไมรับของขวัญ ของท่ีระลึก ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคำนวณเปนเงินได ท่ีมีผูมอบให
เจาหนาท่ีของรัฐ รวมถึงคูสมรสหรือญาติของเจาหนาท่ีของรัฐ เวนแต  

๑.๒.๑) สิ่งที่อาจรับไดตามกฎหมายหรือกฎ หรือเปนสิ่งที่ไดรับตามจำนวนที่สมควร ตามปกติ
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนาที่ หรือเปนการรับการใหในลักษณะใหแกบุคคลทั่วไป หรือตามท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศกำหนด (แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท)  

๑.๒.๒) สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการทางการแพทย และ
สาธารณสุขท่ียังเปนประโยชนแกผูปวย ใหรับไดในนามของหนวยงาน  

๑.๓) ไมแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาใดๆ ตอสาธารณชนใน
เชิงธุรกิจ  

๑.๔) ไมรับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยาในการไปประชุม สัมมนา 
อบรม ดูงาน ทางวิชาการ ท้ังในและตางประเทศ  

๑.๕) ตองเปดเผยวาตนมีสวนเกี่ยวของทางผลประโยชนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยานั้น ใน
สถานะใด เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวของกับยา และเวชภัณฑที่มิใช
ยาในทางวิชาการ  

๑.๖) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑมิใชยาใหรับในนามของหนวยงาน โดยผาน ระบบ
การรับสิ่งสนับสนุนและการกำกับดูแลของหนวยงาน เทานั้น ซ่ึงการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือ บริษัทเวชภัณฑท่ี
มิใชยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายวิชาการ ท้ังในและตางประเทศ กระทำได เฉพาะกรณี ดังตอไปนี้  

๑.๖.๑) เปนการประชุมอบรมทางวิชาการอันกอประโยชนใหสวนราชการ หรือหนวยงาน หรือ 
หนวยบริการ และไมมีเง่ือนไขขอผูกมัดเพ่ือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยาใดๆ ท้ังสิ้น  

๑.๖.๒) ใหสวนราชการ หนวยงานหรือหนวยบริการ กำหนดเกณฑคัดเลือกบุคลากรที่สมควร 
ใหไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ังในและตางประเทศ โดยใหรับการสนับสนุนได เฉพาะคา
เดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร คาอาหาร และคาท่ีพักสำหรับตนเองเทานั้น และจ ากัดเฉพาะ ชวงเวลาและสถานท่ี
ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ  

๑.๗) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑมิใชยา เพื่อจัดประชุมวิชาการ โดยรับการ
สนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรือขอมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา ใหรับไดแต ตองเปดเผยการ
สนับสนุนดังกลาวใหผูเขารวมประชุมทราบทุกครั้ง  

๑.๘) ไมอนุญาตใหจัดกิจกรรมที่มุงใหความรูดานสุขภาพแกประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการคา ของ
ยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือการอ่ืนใดท่ีเปนการโฆษณาแอบแฝง  

 
 
 



๒. การรับส่ิงสนับสนุนหรือตัวอยางยาและเวชภัณฑมิใชยาจากบริษัท  
๒.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยางจากบริษัทยา และ

เวชภัณฑมิใชยาในนามหนวยงานอยางเปนทางการ โดยตองมีเอกสารหรือหนังสือมอบใหเปนหลักฐาน อางอิงได  
๒.๒) หนวยงานจะเปนผูดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง โดยตองจัดทำบัญชีรับ-จาย ซ่ึง

ระบุรายละเอียดผูให สิ่งสนับสนุนหรือตัวอยางจำนวน วันท่ี เอกสารอางอิงไดผูเบิกจาย ผูรับ และจัดทำสรุป รายงานเพ่ือ
การตรวจสอบดวย  

๒.๓) การรับและการสั่งใชยาตัวอยางและเวชภัณฑท่ีมิใชยาใหกับผูปวยนั้น ผูสั่งใช ผูจาย ผูสงมอบ ตอง
คำนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญ ไมมุงหวังเพื่อสงเสริมการขายยา และเวชภัณฑที่มิใชยาหรือ
ประโยชนสวนตน 

๓. การสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา  
๓.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไมอนุญาตใหผูแทน พนักงานขายเขาพบบุคลากร ซ่ึง

อยูระหวางการปฏิบัติหนาท่ีใหบริการผูปวย หรือเขาพบนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝกปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหนองสองหอง เพ่ือการโฆษณาหรือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา  

๓.๒) ใหกลุมงาน/ฝายตางๆ จัดสถานที่และกำหนดเวลา ซึ่งอนุญาตใหผูแทนหรือพนักงานขาย เขาพบ
บุคลากรเพื่อนำเสนอขาวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑได ทั้งนี้ ตองไมเขาพบเปนการสวนตัว และขอให
ผูแทนหรือพนักงานขายพึงเคารพและปฏิบัติตามขอกำหนดของหนวยงานอยางเครงครัด  

๔. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา  
๔.๑) มุงเนนความโปรงใส เปนธรรม ในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา การจัดซื้อ รวมทั้ง การ

ตรวจสอบโดยไมมุงหวังเพ่ือสงเสริมการขาย ไมกีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ปองกันการมีสวนไดสวนเสีย และผลประโยชน
ทับซอนกับบริษัท เพื่อใหไดยาและเวชภัณฑมิใชยาที่มีคุณภาพสูงมีประสิทธิผล ปลอดภัย และคุมคา โดยผูรับผิดชอบ
คัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยาของหนวยงานตองนำเสนอขอมูลท่ีมีหลักฐาน ทางวิชาการท่ีเชื่อถือไดใหแกคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานท่ีจะแตงตั้งข้ึน  

๔.๒) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยาเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสามารถนำเกณฑจริยธรรมของผูจำหนายมาพิจารณา ประกอบการคัดเลือกบริษัทยา
หรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาก็ไดและตองจัดหาหรือซ้ือเวชภัณฑท่ีมิใชยาดวยราคาสุทธิ  

๕. ระบบการเชิดชูเกียรติ  
๕.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง กำหนดใหมีการเชิดชูเกียรติ ผูที่ปฏิบัติตามเกณฑ 

จริยธรรม โดยจะทำการมอบใบประกาศเกียรติคุณและกลาวยกยองในท่ีประชุมหรือเวทีเชิดชูเกียรติ ผูปฏิบัติงานดีเดน  
๕.๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง กำหนดวิธีการ สำหรับผูที ่ไมปฏิบัติตามเกณฑ 

จริยธรรม ดังนี้  
๕.๒.๑) วากลาวตักเตือนและรณรงคใหเกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามเกณฑจริยธรรม  
๕.๒.๒) หากรายแรงใหดำเนินการตามระเบียบของราชการตอไป  
 
 
 
 



๖. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท  
มีระบบตรวจสอบการรับ โดยจัดทำบัญชีการสนับสนุนจากบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบ ตอ

ผูบริหาร ทุก ๑ ปงบประมาณ  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
    (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
        สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 


