
 
 

 
 ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ

จัดซื้อ จัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.2564 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม
ที่ 138 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็น
ต้นไป เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อความถูกต้อง 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น 

 เพ่ือให้มีการน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 
จังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังกล่าว ส าหรับบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงาน  ดังต่อไปนี้  

1. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา   
                      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จะด าเนินการ
ตามประกาศฉบับนี้ด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและ การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557 โดยเคร่งครัด 

2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ 
2.1 เป้าหมาย 

2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร 
ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ 
2.1.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

2.2 แนวทางปฏิบัติ 
2.2.1 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา  แพทย์  ทันตแพทย์ 

เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดหายาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต  นักศึกษาที่ศึกษาดูงาน
หรือปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติ
ดังนี้  

(1)  ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้ 
(1.1) รับเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร 

การบรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
(1.2) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น 
      (2.1.1) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษ 

หรือวาระตามประเพณีเท่านั้น 
      (2.1.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการ 

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
 
 
 

        (1.3)  รับบริการ 
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(1.3) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ 
                    (2) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ใดๆต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
                                         (3) ไม่ฟังรับการสนับสนุนในการประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศโดยตรง 
                                         (4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับยา
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในทางวิชาการ 
                                         (5) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้ 
                                            (5.1) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงานและ
ไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น 
                                            (5.2) การสนับสนุนให้เป็นไปในนาม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 
จังหวัดสกลนคร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตาม
หลักเกณฑ์วิธีที่ก าหนดไว้ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้ 
                                                  (5.2.1) การคัดเลือก จะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารงานส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน (ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างแผนก และค านึงถึงประโยชน์ที่ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอหรือหน่วยงานจะได้รับ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน) 
                                                  (5.2.2) คณะกรรมการบริหารงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 
จะก าหนดความถี่ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุน ซางต้องให้มีความเหมาะสม 
                                                  (5.2.3) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น 
                                                  (5.2.4) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร และค่าที่พัก ส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุมหรือการ
บรรยายทางวิชาการ 
                                                 (5.2.5) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                                         (6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
นิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อ
ทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือปฏิบัติงาน ทั้งนี้ป้องกัน
ไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้  
                                         (7) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูล
วิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาให้กับหน่วยงานผู้จัดประชุมทุกครั้งโดยมีการเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
3.1 เป้าหมาย 

3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการ รับ-การสั่งจ่าย ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา 

3.1.2 มีเอกสารหลักฐาน 
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3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
3.2 แนวทางปฏิบัติ 

3.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                                            (1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร กลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในนามส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหรือ
หน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
                                            (2) ก าหนดให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนิคมน้ าอูน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง  โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดท าบัญชีรายการ
รับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้ สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันที่และ
เอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท าสรุปรายงานเพ่ือการตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
                                            (3) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่ง
มอบ พึงค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

4. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
4.1 เป้าหมาย 

                                  การก าหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาแก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพสต.) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจักซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต 
นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 

4.2 แนวทางปฏิบัติ 
4.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

                                            (1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูนจังหวัด
สกลนคร เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
                                            (2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ได้จัดสถานที่เข้าพบภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป และก าหนดช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น ที่อนุญาตให้ผู้แทน
หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว 
                                            (3) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร อย่างเคร่งคัด 

5.  ระบบการคัดเลือก 
5.1 เป้าหมาย 

                                  5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้
จ าหน่ายในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
                                  5.1.2 มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้น
ความโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า 
ความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง 

                                                                                                5.2 เป้าหมาย 
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5.2 เป้าหมาย 
5.1.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหารงานทั่วไป
มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการ
ตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส เป็นธรรม  ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือ
กีดกันยาและเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพ่ือได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ 
ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง จ าหน่ายในรูปแบบการท างานร่วมกัน
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

(2) การจัดซื้อหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ด าเนินการตาม
นโยบายของคณะกรรมการพิจารณาการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ทั้งนี้การ
ด าเนินการต่างๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ ที่จะแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยก าหนดให้กรรมการมีก าหนดวาระการท างานครั้งละไม่เกิน 4 ปี และไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน 

(3) คณะกรรมการจะประกาศผลการด าเนินการต่างๆ เป็นระยะๆ 
(4) คณะกรรมการพึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  

6. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
6.1  เป้าหมาย 

มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการก าหนดบทลงโทษ
การ 

ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 
6.2  แนวทางปฏิบัติ 

6.2.1 ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา บุคลากรอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยจัดท าประกาศของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน โดยแจ้งให้เจ้าหน้าทีใ่นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในสังกัด ได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน 

(2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ก าหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ขาย โดยมีมาตรการให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ให้พ้นจากเป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 

7. ระบบการตรวจสอบ 
7.1  เป้าหมาย 

                                   มีระบบในการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 
7.2  แนวทางปฏิบัติ 

7.2.1 ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 
                                                                   /(1) ส านักงานสาธารณสุข 
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(1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจ าหน่าย โดยมีการตรวจสอบโดยสาธารณสุข
อ าเภอนิคมน้ าอูน ทุกเดือน 

(2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงานผล ทุกสิ้นปีงบประมาณราชการ  
ต่อสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  ประกาศ ณ วันที่   15  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 
                                                                                                     
                (นายเสริมสุข  แก้วเคน) 
             สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 


