
 

 

ประกาศโรงพยาบาลโคกสูง 
เร่ือง แนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม 

การจัดซ้ือจัดหา และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                    ----------------------- 
  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองเกณฑจริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอ ๕ 
กําหนดใหจัดทําแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑจริยธรรมฯ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติอยางมีธรรมาภิบาลของสวน
ราชการ หนวยงาน และหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผูส่ังใชยา ผูประกอบวิชาชีพ และบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระท่ังถึงการใชยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ปองกันมิใหมี
ผลประโยชนทับซอนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาฯ ปองกันการทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ นั้น 
  โรงพยาบาลโคกสูง จึงออกประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
สงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี 
  ขอ ๑ ในประกาศน้ี 
  หนวยงาน หมายความวา โรงพยาบาลโคกสูงซึ่งมีการดําเนินการจัดหาหรือควบคุมการใชยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยา 
  ธรรมาภิบาลระบบยา หมายความวา การบริหารจัดการระบบยาที่ดี ตั้งแตการคัดเลือก จัดหา 
กระจายการใชยา และการปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม ซึ่งเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
  ยา หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด     
ใหโทษและออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวตัถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
  เวชภัณฑที่มิใชยา หมายความวา วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย    
วัสดุเอกซเรย วสัดุอ่ืนๆ ที่ใชในทางการแพทย และหมายความรวมถึงอุปกรณทางการแพทยท่ีใชกับผูปวยเฉพาะราย 
  การสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา หมายความวา การท่ีผูขายตองการใหขอมูล 
ขอความ การชักชวน จูงใจหรือการกระทําดวยวิธีอ่ืนใดที่มุงหมายใหมีการสั่งใช การส่ังซื้อ หรือการขายยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาเพ่ือประโยชนทางการคา 
  การโฆษณา หมายความวา การกระทําไมวาดวยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ
เก่ียวกับยาและเวชภัณฑที่มิใชยาเพื่อประโยชนทางการคา 
  ขอความ หมายความวา เรื่องราวหรือขอเท็จจริง ไมวาปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข 
ภาพ ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด ที่ส่ือความหมายไดโดยสภาพของส่ิงน้ันเอง หรือโดยผาน
วิธกีารหรือสิ่งใดๆ 
 

ของขวัญ... 



-๒- 
ของขวัญ หมายความวา ประโยชนอันเปนทรัพยสิน สิ่งของ ของชํารวย ท่ีบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่

มิใชยา มอบใหบุคคลเพื่อประโยชนทางการคา 
ตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยา หมายความวา ตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่แจกแกบุคคล 

สวนราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการ เพื่อใหเกิดความคุนเคยกับรูปแบบและลักษณะของยาและเวชภัณฑ      
ที่มิใชยา หรือเพื่อเพิ่มประสบการณการใชทางคลินิก โดยยกเวนเพื่อการศึกษาหรือวิจัย (กรณีที่นําตัวอยางยา    
และเวชภัณฑที่มิใชยามาใชประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดหา) 

ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได หมายความวา ส่ิงที่มีมูลคา และให หมายความรวมถึง
การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกันหรือการอ่ืนใด
ซึ่งเปนการกระทําที่ใหผูนั้นไดรับประโยชนอันอาจคํานวณเปนเงินได หรือไมตองออกคาใชจาย ทั้งน้ี ตามประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด    
โดยจรรยาของเจาพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนด 

ปกติประเพณี นิยม หมายความวา  เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่ งอาจมีการใหของขวัญกัน               
ใหหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ    
หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมดวย 

ผูประกอบวิชาชีพ หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม       
เภสัชกรรม การพยาบาล เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด การแพทยแผนไทย การสาธารณสุขชุมชน             
และผูประกอบวิชาชีพ หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบโรคศิลปะ 

ผูแทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา หมายความวา ตัวแทนของบริษัท   
และบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑที่มิใชยา ที่มีหนาที่เขาพบผูประกอบวิชาชีพเพื่อนําเสนอขอมูลยาและเวชภัณฑ    
ที่มิใชยา     
  บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา หมายความวา บริษัท บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือองคกร  
ที่เก่ียวของกับการผลิต นําเขาและจําหนายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาทั้งในและตางประเทศ (รวมบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาเก่ียวกับมูลนิธ ิสมาคม องคการ ฯลฯ)  
  ผูบริหาร หมายความวา เจาหนาท่ีของรัฐผูที่มีอํานาจตัดสินใจลงนามหรือมีอํานาจสั่งการในการ
คัดเลือก จัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑของสถานพยาบาลหรือหนวยงาน 
  ผูมีอํานาจ หมายความวา กลุมเจาหนาที่ของรัฐที่ทําหนาที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือดําเนินการ
สั่งซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาในหนวยบริการหรือหนวยงาน 
  บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหา หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐโดยตําแหนง หรือไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดหาของหนวยบริการหรือหนวยงาน 
  ขอ ๒ บุคลากรของหนวยงาน ตองไมรับประโยชนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิ ใชยา             
ในลกัษณะดังน้ี 
          (๑) เงินไมวากรณีใดๆ ยกเวนเงินคาตอบแทนจากการเปนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ     
คาพาหนะเดินทาง และคาที่พักสําหรับวิทยากรเทานั้น และเงินที่เปนทุนวิจัยจากบริษัทหรือเวชภัณฑที่มิใชยา 

(๒) ของขวัญ... 



-๓- 
          (๒) ของขวัญ ของท่ีระลึก ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่มีผู
มอบใหเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงคูสมรสหรือญาติของเจาหนาที่ของรัฐ เวนแต 
               (๒.๑) สิ่งที่อาจไดรับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเปนส่ิงที่ไดรับตามจํานวนที่สมควร
ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนาท่ี หรือเปนการรับการใหในลักษณะใหแกบุคคลทั่วไป หรือตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 
               (๒.๒) สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขที่ยังประโยชนแกผูรับบริการ ใหรับในนามของหนวยงาน 
  ขอ ๓ บุคลากรของหนวยงานตองเปดเผยวาตนเองมีสวนเก่ียวของทางผลประโยชนกับบริษัทยา
หรือบริษัทเวชภัณฑท่ีมิใชยาน้ันในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการ
อ่ืนใดที่เก่ียวของกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยาทางวชิาการ 
  ขอ ๔ บุคลากรของหนวยงานสามารถรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา ในการ
ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เฉพาะกรณ ี

(๑) เปนการประชุมอบรมทางวิชาการอันกอประโยชนใหหนวยงาน และไมมีเงื่อนไขขอ
ผูกมัด เพื่อสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

(๒) ใหการสนับสนุนในนามของหนวยงาน โดยผานระบบการรับการสนับสนุนและกําหนด
เกณฑคัดเลือกบุคลการที่สมควรไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ 
ทั้งน้ีบุคลากรจะสามารถรับการสนับสนุนไดเฉพาะคาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร และคาที่พักสําหรับตนเอง
เทาน้ัน และจํากัดเฉพาะชวงเวลาและสถานท่ีของการดูงาน การประชุมหรือการบรรยายทางวชิาการ 
  ขอ ๕ บุคลากรของหนวยงานสามารถรับการสนับสนุนการวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ        
ที่มิใชยา โดยผานระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกํากับดูแลของหนวยงาน 
  ขอ ๖ บุคลากรของหนวยงานสามารถรับตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาจากบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑท่ีมิใชยา โดยใหผานระบบกํากับดูแลและการจายตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของหนวยงาน 
  ขอ ๗ หนวยงานมีการดําเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และปองกันมิใหมี
ผลประโยชนทับซ้ือ ดังน้ี 
        (๑) มีระบบการคัดเลือกยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา เพื่อใหไดยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาที่มี
คุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
        (๒) มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ มิใชยาเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง        
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ น้ี และ
นําเกณฑจริยธรรมของผูจําหนายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทหรือเวชภัณฑที่มิใชยา พรอมทั้งมีการ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาดวยราคาสุทธ ิ

       (๓) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทจากการซื้อยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ตองไมเปนการ     
หารายไดในลกัษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภท 

 
 

(๔) บุคลากร... 



                                          -๔- 
      (๔) บุคลากรของหนวยงานท่ีตองการจัดประชุมวิชาการและประสงคขอรับการสนับสนุน

งบดําเนินการ วิทยากรหรือขอมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา ใหขออนุมัติจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
และรับการสนับสนุนโดยผานระบบของหนวยงาน ซึ่งตองมีการเปดเผยช่ือบริษัทผูสนับสนุนดังกลาวใหผูเขารวม
ประชุมรับทราบทุกครั้ง 
  ขอ ๘ หนวยงานมีการควบคุมกิจกรรมสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ดังน้ี 
         (๑) บุคลากรของหนวยงานตองไมแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาใดๆ ตอสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
         (๒) อนุญาตใหผูแทนบริษัท พนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา สามารถเขาพบบุคลากร
ของหนวยงานไดที่โรงพยาบาลโคกสูงในวันและเวลาราชการเทาน้ัน 
         (๓) ไมอนุญาตใหบุคลากรของหนวยงานจัดกิจกรรมท่ีมุงใหความรูดานสุขภาพแกประชาชน 
โดยมีการเช่ือมโยงถึงช่ือการคาของยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือการอ่ืนใดท่ีเปนการโฆษณาแอบแฝง 
        (๔) หนวยงานตองไมแจกเอกสาร แผนพับ แผนปาย หรือส่ือท่ีใหความรูแกประชาชน       
โดยมีชื่อการคาของยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
        (๕) ไมอนุญาตใหผูแทนยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาเขาพบนิสิตแพทย และนักศึกษา          
กอนปริญญา   
        (๖) ไมอนุญาตใหนิสิตแพทย และนักศึกษากอนปริญญา เขารวมกิจกรรมใหขอมูลความรูที่
เชื่อมโยงถึงช่ือการคาของยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 
        (๗) ไมอนุญาตใหนิสิตแพทย และนักศึกษากอนปริญญา รับเงิน ของขวัญ ของบริจาคหรือ
การสนับสนุนอื่น ๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาโดยตรง 
 
     ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
   
 

 
 
 

 

 

 

 



(สาํเนาคูฉ่บบั) 

ประกาศโรงพยาบาลโคสูง 
เร่ือง แนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม 

การจัดซ้ือจัดหา และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                    ----------------------- 
  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองเกณฑจริยธรรม    
การจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอ ๕ 
กําหนดใหจัดทําแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑจริยธรรมฯ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติอยางมีธรรมาภิบาลของสวน
ราชการ หนวยงาน และหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผูส่ังใชยา ผูประกอบวิชาชีพ และบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระท่ังถึงการใชยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ปองกันมิใหมี
ผลประโยชนทับซอนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาฯ ปองกันการทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ นั้น 
  โรงพยาบาลโคสูงจึงออกประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
สงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี 
  ขอ ๑ ในประกาศน้ี 
  หนวยงาน หมายความวา โรงพยาบาลโคกสูงซึ่งมีการดําเนินการจัดหาหรือควบคุมการใชยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยา 
  ธรรมาภิบาลระบบยา หมายความวา การบริหารจัดการระบบยาที่ดี ตั้งแตการคัดเลือก จัดหา 
กระจายการใชยา และการปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม ซึ่งเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวนัที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
  ยา หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด     
ใหโทษและออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวตัถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
  เวชภัณฑที่มิใชยา หมายความวา วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย    
วัสดุเอกซเรย วสัดุอ่ืนๆ ที่ใชในทางการแพทย และหมายความรวมถึงอุปกรณทางการแพทยท่ีใชกับผูปวยเฉพาะราย 
  การสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา หมายความวา การท่ีผูขายตองการใหขอมูล 
ขอความ การชักชวน จูงใจหรือการกระทําดวยวิธีอ่ืนใดที่มุงหมายใหมีการสั่งใช การส่ังซื้อ หรือการขายยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาเพ่ือประโยชนทางการคา 
  การโฆษณา หมายความวา การกระทําไมวาดวยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ
เก่ียวกับยาและเวชภัณฑที่มิใชยาเพ่ือประโยชนทางการคา 
  ขอความ หมายความวา เรื่องราวหรือขอเท็จจริง ไมวาปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข 
ภาพ ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด ที่ส่ือความหมายไดโดยสภาพของส่ิงน้ันเอง หรือโดยผาน
วิธกีารหรือสิ่งใดๆ 
 

ของขวัญ... 



-๒- 
ของขวัญ หมายความวา ประโยชนอันเปนทรัพยสิน สิ่งของ ของชํารวย ที่บริษัทยาหรือเวชภัณฑ  

ที่มิใชยา มอบใหบุคคลเพ่ือประโยชนทางการคา 
ตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยา หมายความวา ตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่แจกแกบุคคล 

สวนราชการ หนวยงาน หรือหนวยบริการ เพื่อใหเกิดความคุนเคยกับรูปแบบและลักษณะของยาและเวชภัณฑ      
ที่มิใชยา หรือเพื่อเพิ่มประสบการณการใชทางคลินิก โดยยกเวนเพื่อการศึกษาหรือวิจัย (กรณีที่นําตัวอยางยา    
และเวชภัณฑทีม่ิใชยามาใชประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดหา) 

ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได หมายความวา ส่ิงที่มีมูลคา และให หมายความรวมถึง
การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกันหรือการอ่ืนใด
ซึ่งเปนการกระทําที่ใหผูนั้นไดรับประโยชนอันอาจคํานวณเปนเงินได หรือไมตองออกคาใชจาย ทั้งน้ี ตามประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด    
โดยจรรยาของเจาพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนด 

ปกติประเพณี นิยม หมายความวา  เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่ งอาจมีการใหของขวัญกัน               
ใหหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ    
หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมดวย 

ผูประกอบวิชาชีพ หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม       
เภสัชกรรม การพยาบาล เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด การแพทยแผนไทย การสาธารณสุขชุมชน             
และผูประกอบวิชาชีพ หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบโรคศิลปะ 

ผูแทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา หมายความวา ตัวแทนของบริษัท   
และบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑที่มิใชยา ที่มีหนาที่เขาพบผูประกอบวิชาชีพเพื่อนําเสนอขอมูลยาและเวชภัณฑ    
ที่มิใชยา     
  บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา หมายความวา บริษัท บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือองคกร  
ที่เก่ียวของกับการผลิต นําเขาและจําหนายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาทั้งในและตางประเทศ (รวมบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาเก่ียวกับมูลนิธ ิสมาคม องคการ ฯลฯ)  
  ผูบริหาร หมายความวา เจาหนาท่ีของรัฐผูที่มีอํานาจตัดสินใจลงนามหรือมีอํานาจสั่งการในการ
คัดเลือก จัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑของสถานพยาบาลหรือหนวยงาน 
  ผูมีอํานาจ หมายความวา กลุมเจาหนาที่ของรัฐที่ทําหนาที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือดําเนินการ
สั่งซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาในหนวยบริการหรือหนวยงาน 
  บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหา หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐโดยตําแหนง หรือไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดหาของหนวยบริการหรือหนวยงาน 
  ขอ ๒ บุคลากรของหนวยงาน ตองไมรับประโยชนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิ ใชยา             
ในลกัษณะดังน้ี 
          (๑) เงินไมวากรณีใดๆ ยกเวนเงินคาตอบแทนจากการเปนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ     
คาพาหนะเดินทาง และคาที่พักสําหรับวิทยากรเทานั้น และเงินที่เปนทุนวิจัยจากบริษัทหรือเวชภัณฑที่มิใชยา 

(๒) ของขวัญ... 



-๓- 
          (๒) ของขวัญ ของท่ีระลึก ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินได          
ที่มีผูมอบใหเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงคูสมรสหรือญาติของเจาหนาท่ีของรัฐ เวนแต 
               (๒.๑) สิ่งที่อาจไดรับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเปนส่ิงที่ไดรับตามจํานวนที่สมควร
ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนาท่ี หรือเปนการรับการใหในลักษณะใหแกบุคคลทั่วไป หรือตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 
               (๒.๒) สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขที่ยังประโยชนแกผูรับบริการ ใหรับในนามของหนวยงาน 
  ขอ ๓ บุคลากรของหนวยงานตองเปดเผยวาตนเองมีสวนเก่ียวของทางผลประโยชนกับบริษัทยา
หรือบริษัทเวชภัณฑท่ีมิใชยาน้ันในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวธิีการ
อื่นใดที่เก่ียวของกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยาทางวชิาการ 
  ขอ ๔ บุคลากรของหนวยงานสามารถรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา ในการ
ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เฉพาะกรณ ี

(๑) เปนการประชุมอบรมทางวิชาการอันกอประโยชนใหหนวยงาน และไมมีเงื่อนไขขอ
ผูกมัด เพื่อสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

(๒) ใหการสนับสนุนในนามของหนวยงาน โดยผานระบบการรับการสนับสนุนและกําหนด
เกณฑคัดเลือกบุคลการที่สมควรไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ 
ทั้งน้ีบุคลากรจะสามารถรับการสนับสนุนไดเฉพาะคาเดนิทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร และคาที่พักสําหรับตนเอง
เทาน้ัน และจํากัดเฉพาะชวงเวลาและสถานท่ีของการดูงาน การประชุมหรือการบรรยายทางวิชาการ 
  ขอ ๕ บุคลากรของหนวยงานสามารถรับการสนับสนุนการวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ        
ที่มิใชยา โดยผานระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกํากับดูแลของหนวยงาน 
  ขอ ๖ บุคลากรของหนวยงานสามารถรับตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาจากบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑท่ีมิใชยา โดยใหผานระบบกํากับดูแลและการจายตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของหนวยงาน 
  ขอ ๗ หนวยงานมีการดําเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และปองกันมิใหมี
ผลประโยชนทับซ้ือ ดังน้ี 
        (๑) มีระบบการคัดเลือกยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา เพื่อใหไดยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาที่มี
คุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
        (๒) มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ มิใชยาเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง        
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้      
และนําเกณฑจริยธรรมของผูจําหนายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทหรือเวชภัณฑที่มิใชยา พรอมทั้งมีการ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาดวยราคาสุทธ ิ

       (๓) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทจากการซื้อยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ตองไมเปนการ     
หารายไดในลกัษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภท 

 
 

(๔) บุคลากร... 



                                          -๔- 
      (๔) บุคลากรของหนวยงานท่ีตองการจัดประชุมวิชาการและประสงคขอรับการสนับสนุน

งบดําเนินการ วิทยากรหรือขอมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา ใหขออนุมัติจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
และรับการสนับสนุนโดยผานระบบของหนวยงาน ซึ่งตองมีการเปดเผยช่ือบริษัทผูสนับสนุนดังกลาวใหผูเขารวม
ประชุมรับทราบทุกครั้ง 
  ขอ ๘ หนวยงานมีการควบคุมกิจกรรมสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ดังน้ี 
         (๑) บุคลากรของหนวยงานตองไมแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาใดๆ ตอสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
         (๒) อนุญาตใหผูแทนบริษัท พนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา สามารถเขาพบบุคลากร
ของหนวยงานไดที่โรงพยาบาลโคกสูงในวันและเวลาราชการเทาน้ัน 
         (๓) ไมอนุญาตใหบุคลากรของหนวยงานจัดกิจกรรมท่ีมุงใหความรูดานสุขภาพแกประชาชน 
โดยมีการเช่ือมโยงถึงช่ือการคาของยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือการอ่ืนใดท่ีเปนการโฆษณาแอบแฝง 
        (๔) หนวยงานตองไมแจกเอกสาร แผนพับ แผนปาย หรือส่ือท่ีใหความรูแกประชาชน       
โดยมีชื่อการคาของยาหรือเวชภัณฑท่ีมใิชยา 
        (๕) ไมอนุญาตใหผูแทนยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาเขาพบนิสิตแพทย และนักศึกษา          
กอนปริญญา   
        (๖) ไมอนุญาตใหนิสิตแพทย และนักศึกษากอนปริญญา เขารวมกิจกรรมใหขอมูลความรู    
ที่เชื่อมโยงถึงชื่อการคาของยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
        (๗) ไมอนุญาตใหนิสิตแพทย และนักศึกษากอนปริญญา รับเงิน ของขวัญ ของบริจาคหรือ
การสนับสนุนอื่น ๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาโดยตรง 
 
     ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
   

 


