
 
ประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา  
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

   ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องเกณฑ์จริยธรรม 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ 5 ก าหนดให้จัดท าแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จริยธรรมฯ เพื่อใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลของส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข 
ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา
จนกระทั่งถึง การใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ย่า ป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซอนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาฯ   
ป้องกันการทุจริต ต่อหน้าที่ หรือกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ นั้น  

   เพ่ือให้เกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับระเบียบอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จึงออกประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  

   ข้อ ๑ ในประกาศนี้  
   “หน่วยงาน” หมายความว่า โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ซึ่งมีการด าเนินการจัดหาหรือ ควบคุม
การใช้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  
   “ธรรมาภิบาลระบบยา” หมายความว่า การบริหารจัดการระบบยาที่ดี ตั้งแตการคัดเลือก 
จัดหา กระจายการใช้ยา และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๕  
   “ยา” หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพ
ติดใหโ้ทษและออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
   “เวชภัณฑ์มิใช่ยา” หมายความว่า วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย์ 
วัสดุเอกซเรย์ วัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์ และหมายความรวมถึงอุปกรณทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วย
เฉพาะราย  
   “การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา” หมายความว่า การที่ผู้ขายต้องการให้ข้อมูล 
ข้อความ การชักชวน จูงใจหรือการกระท าด้วยวิธีอ่ืนใดที่มุงหมายให้มีการสั่งใช้ การสั่งซื้อ หรือการขายยาและ 
เวชภัณฑ์มิใช่ยาเพ่ือประโยชน์ทางการค้า  
   “การโฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ
ข้อความ เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาเพ่ือประโยชน์ทางการค้า  
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   “ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร 
ตัวเลข ภาพ ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอ่ืนใด ที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง 
หรือโดยผ่าน วิธีการหรือสิ่งใดๆ  
   “ของขวัญ” หมายความว่า ประโยชน์อันเป็นทรัพยสิน สิ่งของ ของช ารวย ที่บริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา มอบให้บุคคลเพื่อประโยชน์ทางการค้า  
   “ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา” หมายความว่า ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่แจกแก่
บุคคล สวนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ เพ่ือให้เกิดความคุนเคยกับรูปแบบและลักษณะของยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือเพ่ือเพ่ิมประสบการณการใช้ทางคลินิก โดยยกเว้นเพ่ือการศึกษาหรือวิจัย (กรณีที่น า
ตัวอย่างยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยามาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดหา)  
   “ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า และให้ หมายความ
รวมถึง การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน
หรือการอ่ืนใด ซึ่งเป็นการกระท าที่ให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้ หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย 
ทั้งนี้ ตามประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพยสิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนด  
   “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน ให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความชวยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย  
   “ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม 
เภสัชกรรม การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด การแพทย์แผนไทย การสาธารณสุขชุมชน และผู้
ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ประกอบโรคศิลปะ  
   “ผู้แทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา” หมายความว่า ตัวแทนของบริษัท 
และบริษัทผู้จัดจ าหนายเวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือน าเสนอข้อมูลยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา  
   “บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา” หมายความว่า บริษัท บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือ
องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต น าเข้าและจ าหนายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาทั้งในและต่างประเทศ (รวมบริษัทยา
หรือ เวชภัณฑ์มิใช่ยาเกี่ยวกับมูลนิธิ สมาคม องค์การ ฯลฯ)  
   “ผู้บริหาร” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจลงนามหรือมีอ านาจสั่งการ
ในการคัดเลือก จัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน  
   “ผู้มีอ านาจ” หมายความว่า กลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือ
ด าเนินการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในหน่วยบริการหรือหน่วยงาน  
   “บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยต าแหน่ง หรือ
ไดร้ับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน  
   ข้อ ๒ บุคลากรของหน่วยงาน ต้องไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา ใน
ลักษณะดังนี้  
    (๑) เงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรบรรยายทาง
วิชาการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พักส าหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทหรือเวชภัณฑ์
มิใช่ยา  
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    (๒) ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพยสิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ ที่
มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคูสมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เวนแต  
      (๒.๑) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ านวนที่
สมควร ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด  
     (๒.๒) สิ่งที่กอให้เกิดประโยชน์แก่งานดานวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทาง
การแพทย ์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ให้รับในนามของหน่วยงาน  
   ข้อ ๓ บุคลากรของหน่วยงานต้องเปิดเผยว่าตนเองมีสวนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัท
ยา หรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดย
วิธีการ อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาทางวิชาการ  
   ข้อ ๔ บุคลากรของหน่วยงานสามารถรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา ใน
การไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ เฉพาะกรณ ี 
    (๑) เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันกอประโยชน์ให้หน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไข 
ข้อผู้กมัด เพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  
    (๒) ให้การสนับสนุนในนามของหน่วยงาน โดยผ่านระบบการรับการสนับสนุนและ
ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลการที่สมควรไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้บุคลากรจะสามารถรับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร และค่าที่
พักส าหรับตนเองเท่านั้น และจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุมหรือการบรรยายทาง
วิชาการ  
   ข้อ ๕ บุคลากรของหน่วยงานสามารถรับการสนับสนุนการวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการก ากับดูแลของหน่วยงาน  
   ข้อ ๖ บุคลากรของหน่วยงานสามารถรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือ 
เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยให้ผ่านระบบก ากับดูแลและการจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของหน่วยงาน ข้อ ๗ 
หน่วยงานมีการด าเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ดังนี้  
    (๑) มีระบบการคัดเลือกยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มี 
คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  
    (๒) มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้  
และน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหนายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา พรอมทั้งมี
การ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ  
    (๓) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต้องไมเ่ป็นการ 
หารายไดใ้นลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท  
    (๔) บุคลากรของหน่วยงานที่ต้องการจัดประชุมวิชาการและประสงคขอรับการ 
สนับสนุนงบด าเนินการวิทยากรหรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้ขออนุมัติจาก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และรับการสนับสนุนโดยผ่านระบบของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการเปิดเผยชื่อบริษัท
ผู้สนับสนุนดังกลาวให้ผู้เข้าร่วม ประชุมรับทราบทุกครั้ง  
   ข้อ ๘ หน่วยงานมีการควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้  

/(1) บุคลากร... 
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    (๑) บุคลากรของหน่วยงานต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยา
และ เวชภัณฑ์มิใช่ยาใดๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ  
    (๒) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัท พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา สามารถเข้าพบ
บุคลากรของหน่วยงานได้ทีโ่รงพยาบาลวังสมบูรณ์ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น  
    (๓) ไม่อนุญาตให้บุคลากรของหน่วยงานจัดกิจกรรมที่มุงให้ความรูดานสุขภาพแก่
ประชาชน โดยมีการเชื่อมโยงถึงชื่อการค้าของยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยาหรือการอ่ืนใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง  
    (๔) หน่วยงานต้องไมแ่จกเอกสาร แผ่นพับ แผ่นปาย หรือสื่อที่ให้ความรูแก่ประชาชน 
โดยมีชื่อการค้าของยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา  
    (๕) ไมอ่นุญาตให้ผู้แทนยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้าพบนิสิตแพทย์ และนักศึกษาก่อน
ปริญญา  
    (๖) ไม่อนุญาตให้นิสิตแพทย์ และนักศึกษาก่อนปริญญา เข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อมูล
ความรูที่เชื่อมโยงถึงชื่อการค้าของยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  
    (๗) ไม่อนุญาตให้นิสิตแพทย์ และนักศึกษาก่อนปริญญา รับเงิน ของขวัญ ของ
บริจาคหรือ การสนับสนุนอื่น ๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยาโดยตรง  
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย 
      

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(นายยุทธพงษ์  ศรีมงคล) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทรศัพท ์0 3744 9777 ต่อ 13 

ที่    สก 0032.301.09.01/0233         วันที ่  23  กรกฎาคม 2564  

เรื่อง   ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์
มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ และขออนุญาตน าเผยแพรบนเว็บไซต์ 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์  

1. เรื่องเดิม 
      ตามหนังสือ ที่ สธ 0217/ว358 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 กระทรวงสาธารณสุข 
ขอให้จัดท าแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ของ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงาน และให้ประกาศเป็นลายลักษณอักษรไว้ในที่เปิดเผย ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 
2564 นั้น    

2. ข้อเท็จจริง 
       กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติ ตาม
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของพ.ศ.๒๕๖๔ ของ
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ และไดป้ระกาศเป็นลายลักษณอักษรไว้ในทีเ่ปิดเผยเรียบร้อยแล้ว 

3. ข้อพิจารณา  
       ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.๒๕๖๔ ของ 
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาเพ่ือทราบ และโปรดพิจารณา หาก
เห็นชอบขอไดโ้ปรดอนุญาตให้เผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได ้พรอมกันนี้ไดแ้นบเอกสารมาพรอมนี้ 

4. ข้อเสนอ 
    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และหากเห็นชอบด้วยแล้วโปรด   

       4.1 ลงนามในประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.๒๕๖๔ 
      4.2 อนุมัติให้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ฯ ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
                                                                                                                                        

(นางสาวสุเนตร  บัลลือพรมราช) 
                                                                   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

                  

 

 
 

(นายยุทธพงษ์  ศรีมงคล) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 


