
 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ 
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖4  

................................................. 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์ 

จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาพ.ศ.๒๕๕๗ ส าหรับเป็นแนวทางให้
บุคลากรและองค์การ สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชน และเป็น
แบบอย่างทีด่ีนั้น 

เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย 
จึงก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ จริยธรรมและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาดังนี้  
วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เราจะด าเนินการด้วย 
ความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

๑. การรับประโยชน์จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
" ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดหา ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และนิสิต
นักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติต่อผู้แทน พนักงานขายจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้ 

๑.๑ ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยาย 
ทางวิชาการหรือเป็นผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

๑.๒ ไม่รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นสิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท 
ในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี หรือสิ่งที่มีประโยชน์ทางวิชาการ และส่งผลถึงการให้บริการ ผู้ป่วย โดย
ให้รับในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 

๑.๓ ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ 
๑.๔ ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาต่อสาธารณชนใน 

เชิงธุรกิจ 
๑.๕ พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทในสถานะใดเมื่อแสดง 

ความเห็นทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาต่อสาธารณะโดยการพูดเขียนหรือวิธีการอ่ืน 
๑.๖ ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ในการไปประชุม สัมมนา  

อบรม หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
๑.๗ การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้รับในนามหน่วยงานเท่านั้น 

ทั้งการไปประชุมสัมมนาอบรมดูงานหรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และต้องก่อประโยชน์ให้
หน่วยงาน โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและการส่งเสริมการขายเวชภัณฑ์มิใช่ยาใดๆท้ังสิ้น
และมีคณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักการต่อไปนี้ 

- คณะกรรมการมีส่วนร่วมจากแผนกต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็น 
หลัก และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ให้การสนับสนุน 



- คณะกรรมการก าหนดความถี่ท่ีเหมาะสมในการรับการสนับสนุน 
-การคัดเลือกต้องเหมาะสม เป็นธรรม และไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือและเวชภัณฑ์นั้น  

มากขึ้น 
- ให้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าเดินทางค่างทะเบียนค่าวิทยากรค่าอาหารและค่าท่ีพักส าหรับ 

ตนเองเท่านั้นโดยจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงานประชุมหรือบรรยายทางวิชาการ 
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจรรมทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา 

ตามล าดับชั้น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้อง 

๑.๘ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาล ไม่อนุญาตให้ระบุหรือ 
กล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึก 
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้การโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้ 

๑.๙ การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการวิทยากรหรือข้อมูลวิชาการ 
จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบทุกครั้ง 

๒. การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท 
๒.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยาและ 

เวชภัณฑ์มิใช่ยา ในนามโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงได้ 

๒.๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือ 
ตัวอย่าง โดยต้องจัดท าบัญชีรับ-จ่าย ซึ่งระบุรายละเอียด สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจ านวน วันที่ เอกสารอ้างอิง
ได้ ผู้ เบิกจ่ายผู้รับ และจัดท าสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบด้วย 

๒.๓ การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้กับผู้ป่วยนั้น ผู้สั่งใช้ ผู้จ่าย ผู้ส่งมอบ จึง 
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขายหรือประโยชน์ส่วนตน 

๓. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
๓.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่ายไม่อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขายเข้าพบบุคลากร 

ซึ่งอยู่ระหว่าง ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในโรงหน่วยงานเพื่อการ
โฆษณาหรือส่งเสริมการขาย 

๓.๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย หน่วยงานที่จัดซื้อได้จัดสถานที่และก าหนดเวลา 
๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ซึ่งอนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขายเข้าพบบุคลากรเพ่ือน าเสนอข่าวสารและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เข้าพบเป็นการส่วนตัว 

๓.๓ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย ขอให้ผู้แทน พนักงานขาย พ่ึงเคารพและปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนด ของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 

๔. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
๔.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่ายมุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกยา 

และเวชภัณฑ์มิใช่ยา การจัดซื้อ รวมทั้งการตรวจสอบโดยไม่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการขาย ไม่กีดกันบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง ป้องกันการมี ส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่
มีคุณภาพสูงมีประสิทธิผลปลอดภัย และคุ้มค่า 

๔.๒ การจดัซื้อจัดหาตลอดกระบวนการให้การด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ/ 



คณะอนุกรรมการ/คณะท างานที่จะแต่งตั้งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ 
ทราบโดยทั่วกัน โดยมีก าหนดวาระครั้งละไม่เกิน ๑ ปี และไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน 

- คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างานพึงประกาศผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
- คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างานจึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยาและ 

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 
๕. ระบบการเชิดชูเกียรติ 
๕.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่ายกก าหนดให้มีการเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ปฏิบัติตาม 

เกณฑ์จริยธรรมดังนี้ 
- ให้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ 
- ให้ได้รับเกียรติประวัติและประกาศยกย่องเชิดชู 
๕.๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย ก าหนดวิธีการ ส าหรับหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม 

เกณฑ์จริยธรรม ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญหมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการ 

๖. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท 
๖.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการ 

สนับสนุนจากบริษัท ดังนี้ 
- ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตรวจสอบการรับการสนับสนุนทุก ๑ ปี  
๖.๒ ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้รายงานต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุก ๑ ปี 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                    
        (นายธนาวุฒิ บุญช่วยเหลือ) 
         สาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
              เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย 
วัน/เดือน/ปี   : 29  มิถุนายน  2565 
หัวข้อ          :  หนว่ยงานมีมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 
รายละเอียดข้อมูล  : ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย ๖ รูปแบบ 
Link ภายนอก     :  
หมายเหตุ 
 
 
 
      ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                
         (นายยงยุทธ์ นิยมดี)                                            (นายธนาวฒุิ บุญช่วยเหลือ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน             ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย 
วันที่  29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565                  วันที่  29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่  

 
(นางสาวอุไรรัตน์  คูหะมณี) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วันที่  29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
 

 
 

 
 
 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่ายโทร ๐ ๓๘๖๔๑๓๐๕ 
ทีร่ย๐๓๓3.๑/-      วันที ่    10  มกราคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง โปรดลงนามประกาศ เรื่องแนวทางเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการ 
 ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่ 
 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย 
 

  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ และก าหนดให้หน่วยบริการจัดท าแนวปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมและประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยนั้น 
   

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  และโปรดพิจารณาลงนามประกาศขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานและแจ้งเวียนให้ รพ.สต.ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาลงนามและอนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของ 
หน่วยงานต่อไป 
 

                                                        
                                                (นางสาวอุไรรัตน์  คูหะมณี) 
                                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

      
                                                   ค าสั่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย 

 
                                                      เห็นชอบ/ลงนาม/อนุญาตเผยแพร่ข้อมูล Web Siteหน่วยงาน 
 

    

                          
                           
                                                          (นายธนาวฒุิ บุญช่วยเหลือ) 

                      สาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย 
 

 
 


