
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

และเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาล สำหรับ 
ส่วนราขการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และ 
บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อเป็น 
แนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพิ่มความถูกต้อง ทำเพื่อประซาซน 
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา สามารถนำาเกณฑ์ 
จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ตาม 
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ดังน้ี

๑. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวซภัณฑท่ี์มิใช่ยา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จะดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และ 

ยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการ 
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอย่างเคร่งครัด

๒. การรับประโยฃน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน ส่ิงของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ 
๒.® เป้าหมาย

๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร ผู้รับการ 
สนับสนุนไปประขุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 

๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ 
๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

๒.๒ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้

ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาดู 
งาน หรือผีเกปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือ พนักงาน 
ขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาให้ปฏิบัติ ดังน้ี

๑. ไม่พึงรับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น กรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรการบรรยายทาง 
วิชาการเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวขภัณฑ์ที่มีใช่ยา

๒. ไม่พึงรับสิ่งของหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท 
เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณีเท่านั้น 1สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึง 
การบริการทาง การแพทย์ และสาธารณสุฃที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือ หน่วย 
งาน,รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ

๓. ไม่พ ึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ ท่ี์มิใช่ยาใดๆ ต่อ 
สาธารณชนในเซิงธุรกิจ

๔. ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประขุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการทั้งใน 
และต่างประเทศโดยตรง

/ ๕.. พึงเปิดเผย...



-fe
ci:. พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มัใช่ยา น้ันใน 

สถานะใดเมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เก ี่ยวข้องกับยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ

๖. การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ังใน 
และต่างประเทศกำหนดแนวทาง ดังนี้

๖.๑ ก ิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน ์ให ้สำน ักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา หรือ 
หน่วยงานอื่นโดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการชายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆทั้งสิ้น

๖.๒ การสนับสนุนให้เป็นไปในนาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา โดยคณะกรรมการบ 
ริหาสำน ักงานสาธารณสุขอำเภอเว ียงสา จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตาม 
หลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้

๖.๒.๑ การคัดเลือก จะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
เวียงสา (ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มงาน และคำนึงถึงประโยชน์ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
เวียงสา หรือ หน่วยงานจะได้รับที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ท่ีให้การสนับสนุน)

๖.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จะกำหนดความถี่ของ 
ผู้ได้รับการดัดเลือกให้ได้รับการสนับสบุนซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม

๖.๒.๓ การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความเหมาะสม และ 
เป็นธรรมโดยไม่มีผลต่อการสั่งจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น

๖.๒.๔ ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
และค่าที่พัก สำหรับตนเองเท ่าน ั้นและจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุมหรือการ 
บรรยายทางวิชาการ

๖.๒.๕ ผ ู้ท ี่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง 
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕:£ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

๗. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด ้านสุขภาพในบริเวณพื้นที่ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุข 
อำเภอเวียงสา ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯซึ่งระบุหรือกล่าวถึงขื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ 
ผู้ป่วย ประซาซน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อบีองกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับ การให้ 
ความรู้

๘. การจัดประชุมวิซาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยาการ หรือข้อมูลวิซาการ 
จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใซ่ยาให้กับหน่วยงานผู้จัดประชุมทุกครั้งโดยมีการเปิดเผยการสนับสบุนดังกล่าว ให้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมรับราบทุกครั้ง

๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใฃ่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
๓.๑ เบีาหมาย

๓.๑.๑. มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
๓.๑.๒. มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

๓.๒ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ตังน้ี
๓.๒.๑. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จะรับสิ่งสนับสบุน หรือตัวอย่าง จากบริษัทหรือ 

เวชภัณฑ์ที่มิ,ใช่ยา ในนามส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมี 
เอกสาร หรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้

/ ๓.๒.๒ กำหนดให้...



-๓-
๓.๒.๒. กำหนดให้หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

เวียงสา เป็นผู้ดูแลรับผิดขอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบต้องจัดทำบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่ง 
สนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้สิ่งสนับสนุน หรือตัวอย่างจำนวนวันที่และเอกสารอ้างอิง ได้ ผู้ 
เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทำสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูล เบ้ืองต้น

๓.๒.๓. การจ่ายต ัวอย่างยาและเวชภัณฑ ท่ี์มิใช่ยามาให้กับผู้ปวย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบพึง 
คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยชองผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน

๔. การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
๔.® เป้าหมาย

การกำหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลา สำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ ที่มิ'ใช่ยาแก่ 
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือแกปฏิบัติงาน 

๔.๒ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี
๔.๒.๑ สำน ักงานสาธารณสุขอำเภอเว ียงสา ไม่อนุญาตให้ผู้แทน หรือพน ักงานขายยาและ 

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือเข้า พบนิสิต นักศึกษาหรือแกปฏิบัติงาน ใน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่ม ีใช่ยาหรือการ ส่งเสริมการชาย และ 
เวชภัณฑ์,ท่ีมิ'ใช่ยา

๔.๒.๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ได้จัดสถานที่เข้าพบภายในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 
สาธารณสุข และกำหนดเวลาในช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น ที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานชาย ยาและเวชภัณฑ์ที่ 
มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้อง 
ไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว

๔.๒.๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ ท่ี 
มิใซ่ยาเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดชองสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา อย่างเคร่งครัด 

๔. ระบบการดัดเสือก 
๔.® เป้าหมาย

๔.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ใน 
รูปแบบการทำงานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำาเนินการอย่างเป็นระบบ

๔.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่ม ิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้นความ 
โปร่งใสเป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า 
ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง

๔.๒ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี
๔.๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การ 

ค ัดเล ือกบร ิษ ัทผ ู้ผล ิตและผ ู้จ ัดจำห น ่ายยาและเวชภ ัณ ฑ ์ท ี่ม ิใช ่ยา รวมท ั้งการตรวจสอบการจัดซ ื้อยาและ 
เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการชาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ที่ 
มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ บริษัทยาหรือ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยคำนึงถึง ประสิทธิผล ความ 
คุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง

/ ๔.๒ กำหนด...



๕.๒.๒ การจัดซื้อหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ดำเนินการตามนโยบาย ของ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ทั้งนี้การดำาเนินการต่างๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ ที่จะแต่งตั้งขึ้น 
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยกำหนดให้กรรมการมีกำหนด 
วาระการทำงานครั้งละไม่เกิน ๔ ปี และไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน

๕.๒.๓ คณะกรรมการจะประกาศผลการดำเนินการต่างๆ เป็นระยะๆ 
๕.๒.๔ คณะกรรมการพึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวขภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

๖. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
๖.® เป้าหมาย

มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการก าหนดบทลงโทษ การไม่ 
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 

๖.๒ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี
๖.๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร แพทย์ 

ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต 
น ักศึกษาที่ปฏิบ ัต ิตามเกณฑ์จริยธรรม โดยจัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา โดยแจ้งให้ 
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสาได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน

๖.๒.๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา กำหนดข้ันตอนใน การลงโทษ ผู้บริหาร แพทย์ ทันต 
แพทย์ เภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และ นิสิต 
นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการชาย โดยมีมาตรการให้ ผู้ไม่ปฏิบัติตาม 
ประกาศฉบับนี้ให้พ้นจากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
เวียงสา

๗. ระบบตรวจสอบ 
๗.® เป้าหมาย

มีระบบในการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 
๗.๒. กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี

๗.๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา มอบหมายให้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
ตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจำหน่าย โดยรายงานผลการดำเนินการให้นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดน่าน รับทราบในทุกเดือน

๗.๒.๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา กำหนดให้มีระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการ 
รายงานทุกสิ้นปีงบประมาณราชการ ต่อสาธารณสุขอำเภอเวียงสา

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒£๖๔

'(นายขุมพล สุทธิ) 
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา


