
 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การ จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมี 
ธรรมาภิบาลส าหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้สั่งใช้ยา          
ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึงการใช้ยาและ  
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพ่ิมความ  
ถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไปนั้น  

 เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา จึง 
ก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่  ยา 
ดังกล่าวฯ ส าหรับการปฏิบัติของบุคคลากรและหน่วยงาน ดังนี้  
 ๑. วัฒนธรรมองค์กรการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา จะด าเนินการตามประกาศฉบับนี้ด้วยความ เที่ยงตรง โปร่งใส และยึดมั่นตาม
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย การ จัดซื้อจัดหา และการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด  
 ๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ  
  ๒.๑ เป้าหมาย  
   ๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร 
ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ  
   ๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ  
   ๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน  
  ๒.๒ แนวทางปฏิบัติ  
   ๒.๒.๑ ผู้บริหาร หัวหน้างาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติดังนี้  
    (๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้  
     (๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร 
การ บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
     (1.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น  
      (1.2.1) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือ 
วาระ ตามประเพณีเท่านั้น  
      (1.2.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการ ที่ส่งผลถึงการบริการ 
ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
 
 
 
 
 



     (๑.๓) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ  
   (๒) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ 
ต่อ สาธารณชนในเชิงธุรกิจ  
   (๓) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง 
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง  
   (๔) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ 
ยานั้น ในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ  
และ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ  
   (๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง 
วิชาการท้ัง ในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้  
    (๕.๑) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และ 
ไม่มี เงื่อนไขข้อผู้มัดเพื่อส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น  
    (๕.๒) การสนับให้เป็นไปในนาม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา โดย 
คณะกรรมการบริหารงาน ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไป เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้  
     (๕.๒.๑) การคัดเลือก จะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารงาน ของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างหัวหน้างาน และค านึงถึง ประโยชน์
ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราจะได้รับ ที่ไม่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ ให้การสนับสนุน) 
     (๕.๒.๒) คณะกรรมการบริหารงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา จะ
ก าหนดความถี่ของผู้ได้รับ การคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม  
     (๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความ 
เหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากข้ึน  
     (๕.๒.๔) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร และค่าทีพั่ก ส าหรับตนเองเท่านั้น และจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือ
การ บรรยายทางวิชาการ  
     (๕.๒.๕) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ บรรยาย
ทาง วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบ ส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง  
   (6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ด้านสุขภาพในบริเวณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกง
หรา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึง ชื่อ
ทางการค้าของยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มี โฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้  
   (๗) การจัดประชุมวิชาการ โดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยาการ หรือข้อมูล 
วิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับหน่วยงาน ผู้จัดประชุมทุกครั้งโดยมีการเปิดเผยการสนับสนุน  
ดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 
 
 
 



 ๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
  ๓.๑ เป้าหมาย  
   ๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา 
    ๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
  ๓.๒ แนวทางปฏิบัติ  
   ๓.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
    (๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา จะรับสิ่งสนับสนุน หรือตัวอย่าง จาก 
บริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในนามส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา หรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้อง
มีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้  
    (๒) ก าหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
กงหรา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดท าบัญชีรายการ รับ-จ่ายสิ่ง 
สนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้ สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันที่และ เอกสารอ้างอิง ได้ 
ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท าสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น  
    (๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับเครือข่ายสุขภาพ ผู้สั่งใช้/  ผู้
จ่าย และส่งมอบพึง ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของเครือข่ายสุขภาพเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็น  การ
ส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน  
 ๔. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย  
  ๔.๑ เป้าหมาย การก าหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาแก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
  ๔.๒ แนวทางปฏิบัติ  
   ๔.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
    (๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ไม่อนุญาตให้ผู้แทน หรือพนักงานขาย ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากร ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเครือข่ายสุขภาพ เพ่ือการโฆษณา ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการ ส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
    (๒) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ได้จัดสถานที่เข้าพบ ภายในหน่วยงาน และ
ก าหนดเวลาในช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น ที่อนุญาตให้ ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้าพบ
บุคลากรหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้อง  ไม่เป็นการ
เข้าพบเป็นการส่วนตัว  
    (๓) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ขอให้ผู้แทนยาหรือ พนักงานขายยา และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด  
 ๕. ระบบการคัดเลือก 
   ๕.๑ เป้าหมาย  
   ๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิต และผู้ 
จ าหน่าย ในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 
 



   ๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้น
ความ โปร่งใสเป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความ
คุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
  ๕.๒ แนวทางปฏิบัติ 
   ๕.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    (๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา มุ่งเน้นให้การจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการ ตรวจสอบการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพ่ือได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มี ประโยชน์  ปลอดภัยค านึงถึง
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
    (๒) การจัดซื้อหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการ ให้ด าเนินการตาม
นโยบาย ของคณะกรรมการบริหารงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ทั้งนี้การด าเนินการต่างๆให้อยู่ใน
รูปของ คณะกรรมการ ที่จะแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน โดยก าหนดให้กรรมการมีก าหนดวาระการท างานครั้งละไม่เกิน ๔ ปี และไม่เกิน ๒ วาระ  ติดต่อกัน 
    (๓) คณะกรรมการจะประกาศผลการด าเนินการต่างๆ เป็นระยะๆ 
    (๔) คณะกรรมการพึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 6. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
  ๖.๑ เป้าหมาย 
   มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการก าหนดบทลงโทษ 
การไม่ ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 
  ๖.๒ แนวทางปฏิบัติ 
   6.2.1 ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    (๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ก าหนดให้มีการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรม โดยจัดท าประกาศของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
เครือข่าย ได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน 
    (๒) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ก าหนดขั้นตอนใน การลงโทษผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดยมีมาตรการให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้พ้นจากเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน 
 ๗. ระบบการตรวจสอบ 
  ๗.๑ เป้าหมาย 
   มีระบบในการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
  ๗.๒ แนวทางปฏิบัติ 
   ๗.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 



    (๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ก าหนดแนวทางการ ตรวจสอบการรับ การ
สนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจ าหน่าย โดยมีการตรวจสอบโดยสาธารณสุขอ าเภอกงหรา และ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดทุกแห่ง ในทุกเดือน (๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการ
รายงาน ทุกสิ้นปีงบประมาณราชการ ต่อสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป  

  ประกาศ ณ วันที่ 23  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
       (นายประจวบ   รามณีย์) 
             สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 


