


ก 

 

 
สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าและการแข่งขันสูง มีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
ในวงธุรกิจทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การแข่งขันในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์อาจแบ่งได้  
2 รูปแบบ ได้แก่ การส่งเสริมการขาย และการแข่งขันในเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ การแข่งขันอย่างเข้มข้น
ส่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคทั้งในภาคประชาชนและภาครัฐมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริม 
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมของภาคธุรกิจ ได้แก่ การเสนอผลประโยชน์  
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนแบบตามยอดขาย กล่าวคือ 
ภาคธุรกิจมักจะเข้าสนับสนุนการขายเฉพาะส่วนที่มีมูลค่าทางธุรกิจสูง ซึ่งการสนับสนุนก็จะมีมูลค่าสูง 
ตามไปด้วย ซึ่งการสนับสนุนมักอยู่ในรูปแบบการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง  ๆ การส่งเสริมการขาย 
ต้องกระทำภายใต้กฎเกณฑ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเพ่ือกำกับดูแลให้การส่งเสริมการขาย  
เป็นไปอย่างเหมาะสม หากการส่งเสริมการขายยาและและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยากระทำต่อบุคลากรทางการแพทย์  
ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ บุคลากรภาคธุรกิจ เป็นการส่งเสริมการขายในรูปแบบการเสนอผลประโยชน์  
ให้แกเ่จ้าพนักงานของรัฐมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชัน 

 ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงสรุปผลการดำเนินงาน 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังการดำเนินงาน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนสีย และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนคือ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน  
(Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) ที่ ดำเนินการสำรวจข้อมูลกรณี โรงพยาบาล 
รับเงิน  / ไม่ รับเงินเข้ ากองทุนสวัสดิการ ตั้ งแต่ เดือนสิ งหาคม 2561 ถึ งเดือนพฤศจิกายน 2562  
และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) ที่ให้ข้อมูลผลการสำรวจเพ่ือประโยชน์  
ในการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาอย่างบูรณาการ มา ณ โอกาสนี้  
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บทนำ 
 
  “ยา” เป็นสินค้าคุณธรรม (Merit Goods) ที่ต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องทั้งข้อดี  
และข้อเสียในการตัดสินใจเลือกใช้มากกว่าการลด แลก แจก แถม หรือสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีการต่าง ๆ  
แต่ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าอิทธิพลการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยา โดยเฉพาะที่กระทำ
โดยตรงต่อแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่สำคัญมากประการหนึ่งที่ทำให้เกิด 
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลในโรงพยาบาล  
  ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชนถึงกรณีการทุจริตเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาของข้าราชการ อาทิ การยิงยาของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง 
ที่ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น ยา พบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะยิงยาจำนวนหลายครั้งเกินปกติจากบริษัทยาที่มียอดการสั่งจ่ายสูง โดยมีอำนาจ
สั่งจ่ายยาที่ไม่จำเป็นและเหมาะสมสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยรายนั้น หรือจ่ายยาในลักษณะสิ้นเปลือง
โดยไม่จำเป็นเน้นการจ่ายยานอกบัญชียาหลักซึ่ งมีราคาแพง พฤติการณ์คือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
กับบริษัทผู้ผลิตยา หรือตัวแทนจำหน่ายยาในลักษณะของผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินตอบแทน  
ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้ทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณไปเป็นจำนวนมาก  
และจากการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบบุคลากรทางการแพทย์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
กับการปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะยิงยาจำนวนหลายครั้ง เกินปกติจากบริษัทยาที่มียอดการสั่ งจ่ ายสูง  
ได้เข้าตรวจสอบระบบเบิกจ่ายยาโรงพยาบาลรัฐระบบจ่ายตรงของครอบครัวข้าราชการ พบ ๒ โรงพยาบาล  
มีความผิดปกติคือ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี 
พบกรณีที่คล้ายคลึงกันคือ มีการรับยาแทนผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลไม่มีระบบตรวจสอบอย่างรัดกุม บางกรณี
เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาเซ็นชื่อรับยาแทนคนไข้ แต่คนไข้ไม่ได้รับยาจริง บางรายแพทย์มอบหมายให้
พยาบาลเป็นผู้สั่งจ่ายยาให้คนไข้ได้ ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ทำให้เกิด
ช่องว่างที่ส่อทุจริต โดยระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง ผู้ป่วยจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้ารวมถึง 
สแกนลายนิ้วมือและลงลายมือชื่อไว้กับโรงพยาบาล และหากญาติจะรับยาแทนก็ต้องปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน
คือต้องลงชื่อรับรองการรับยา จากการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่า โรงพยาบาลไม่ปฏิบัติ  
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ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมบัญชีกลาง และกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือให้มีหนังสือสั่งการให้โรงพยาบาลปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายยาอย่างเคร่งครัด สำหรับ  
ยาที่พบว่ามีการเบิกแทนกันมากที่สุดคือยารักษาโรคเรื้อรัง เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน ยาไขมันอุดตัน  
ในเส้นเลือด ยารักษาความดันโลหิต ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่า เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในทุกระดับ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายยาให้คนไข้เกินความเป็นจริง แต่ขณะนี้ ผลการสอบยังไม่ถึงระดับผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังพบว่าบุคลากรโรงพยาบาล ส. ได้มีการสั่งซื้อยานอกบัญชียาหลักจำนวนมาก เช่น สั่งซื้อ
ยาลดไขมัน (ROSUVASTATIN) ยอดสั่งซื้อจำนวน ๗๒,๘๙๖,๖๘๑ ล้านบาท หรือสั่ งซื้อยาลดการหลั่งกรด 
(ESOMEPRAZOLE) ยอดสั่งซื้อ จำนวน ๕๑,๐๒๘,๗๕๐ ล้านบาท รวมประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท  ในกรณีนี้  
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการแยกเป็นราย ๆ ไป  

 
 จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมา การกระทำความผิดในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  
และครอบครัว อาจอาจพบรูปแบบการกระทำความผิด แบ่งได้ ๓ ประเภท คือ 
 (ก) การสวมสิทธิ ผู้ป่วยหรือไม่มีอาการป่วย ซึ่งไม่มีสิทธิตามสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
และครอบครัว เข้าสวมสิทธิรักษาพยาบาลของบุคคลที่มีสิทธิ โดยอ้างใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งกรณีนี้  
อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 (ข) การยิงยา พบว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายยามีการสั่งจ่ายยาที่ไม่จำเป็นและเหมาะสม
สัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยรายนั้น หรือจ่ายยาในลักษณะสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น เน้นการจ่ายยานอก
บัญชียาหลักซึ่งมีราคาแพง โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทผู้ผลิตยา หรือตัวแทนจำหน่ายยา ในลักษณะ
ของผลประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้ 
ทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณไปเป็นจำนวนมาก และจากการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะยิงยาจำนวนหลายครั้งเกินปกติ  
จากบริษัทยาที่มียอดการสั่งจ่ายสูง ในกรณีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการ
แยกเป็นราย ๆ ไป 
 (ค) การช็อปปิ้ งยา  กรณีนี้ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการและครอบครัว  
จะเบิกค่ารักษาพยาบาลในลักษณะเดินสายขอตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในช่วงวันเดียวกัน  
หรือระยะเวลาใกล้เคียงกัน และมักเดินทางไปพบแพทย์เกินกำหนดนัด เป็นเหตุให้ได้รับยาจำนวนมากยิ่งขึ้น 
การดำเนินการลักษณะเป็นขบวนการ มีความเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ร้านขายยา 
บริษัทยา โดยปริมาณยาที่ได้รับไป หากบริโภคยาที่ได้รับไปทั้งหมดจะมีผลเป็นอันตรายแก่ร่างกายมากกว่า  
จะมีผลในการรักษาพยาบาล ดังนั้น วัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือการนำไปจำหน่ายหรือส่งมอบให้ผู้ อ่ืนต่อไป  
กรณีนี ้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานและเสนอเป็นคดีพิเศษ 
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 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่ายยาที่มีพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสม ทำให้รัฐสูญเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นหรือในบางรายมีพฤติกรรมทุจริต อาศัยช่องว่าง  
ในโอกาส ตำแหน่งหน้าที่ หรือสิทธิที่ตนมี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ทั้งนี้อาจแบ่งกลุ่ม  
ของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องได้ ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
 ๑.๑ กลุ่มบริษัทยา มีพฤติกรรมการส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม โดยการเสนอประโยชน์
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งจ่ายยา เพ่ือแลกกับยอดจำหน่าย ตัวอย่าง เช่น การเสนอ
ให้แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาเข้าร่วมการสัมมนาในต่างประเทศ การเสนอค่าคอมมิชชั่นในลักษณะการบริจาค  
ให้แก่กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล หรือการให้ตัวอย่างยาแก่แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาเป็นการเฉพาะบุคคล 
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการจูงใจให้แพทย์สั่งจ่ายยาอย่างไม่เหมาะสม  
 ๑.๒ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งจ่ายยา ทำการสั่งจ่ายยาอย่างไม่
เหมาะสม เช่น เลือกจ่ายยาที่มีราคาแพงโดยไม่จำเป็น ทั้งที่สามารถจ่ายยาที่มีราคาถูกที่มีคุณภาพเท่ากันได้ 
หรือจ่ายยาที่ไม่จำเป็นหรือในปริมาณเกินความจำเป็น หรือที่เรียกว่า “พฤติกรรมการยิงยา” ในบางกรณีพบว่า 
มีการสั่งจ่ายยาโดยทุจริต เช่น จ่ายยาโดยไม่มีการตรวจรักษาเพ่ือนำยาที่เบิกจ่ายไปใช้ส่วนตัว หรือโรงพยาบาล
เรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทยาเพ่ือแลกกับการสั่งจ่ายยา เป็นต้น 
 ๑.๓ กลุ่มผู้ใช้สิทธิ มีพฤติกรรมการใช้สิทธิอย่างไม่เหมาะสม เช่น การตระเวนใช้สิทธิตามโรงพยาบาล
ต่าง ๆ เพ่ือรักษาอาการเดียวกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน หรือที่เรียกว่า “พฤติกรรมช้อปปิ้งยา” ซึ่งทำให้เกิดการ
เบิกจ่ายยาในปริมาณมากเกินกว่าความจำเป็นในการรักษา บางกรณีพบว่ามีพฤติกรรมทุจริต เช่น บุคคลผู้ไม่มีสิทธิ
เข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิของบุคคลในครอบครัว หรือที่ เรียกว่าการสวมสิทธิ หรือการตระเวนใช้สิทธิ 
เพ่ือนำยาที่ได้รับมาไปจำหน่ายต่อ เป็นต้น 
 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมทุจริตของบุคลากรทั้ง ๓ กลุ่มข้างต้น เป็นสาเหตุหนึ่ง  
ที่ทำให้เกิดการเบิกจ่ายยาอย่างไม่เหมาะสม หรือการเบิกจ่ายยาอย่างไม่สมเหตุผล ทั้งในแง่ตัวยา ราคา  
และปริมาณ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ของข้าราชการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มในอัตราที่สูง 
 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคราวประชุมครั้งที่ 784 -58/2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559  
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา  
ซึ่งมีศาสตราจารย์ภักดี โพธิศิริ เป็นประธานอนุกรรมการ ฯ โดยมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายยา รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับ
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล รวมทั้งเสนอความเห็นเพ่ือให้มีกรเสนอมาตรการ 
ความเห็น หรือเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
เพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  
เพ่ือป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 
19 (11) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในขณะนั้น ประกอบด้วย  
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๑. ข้อเสนอแนะเชิงระบบ 
 ๑.๑ ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational 
Drug Use หรือ RDU) ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
  ๑.๑.๑ ให้สถานพยาบาลของรัฐทุกสังกัด รวมถึงสถานพยาบาลเอกชนซึ่งเข้าร่วม
โครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ นำหลักเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  
ที่เป็นมาตรฐานกลางซึ่งเกิดจากการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไปใช้บังคับอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๑.๑.๒ ให้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ใช้หลักเกณฑ์
ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เป็นหนึ่งในมาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล 
  ๑.๑.๓ ให้รัฐบาลสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้ยา 
อย่างสมเหตุผลในแต่ละระดับ อย่างเหมาะสม 
  ๑.๑.๔ จัดให้มีกลไกการให้ข้อมูลวิชาการด้านยาที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของโรค 
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence base) และการรักษา ตลอดจนราคากลางของยา โดยข้อมูลต้องเข้าถึงง่าย  
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ  

๑.๒ จัดให้มีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและยา 
ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ยากับสถานพยาบาลทุกสังกัดเพ่ือตรวจสอบการใช้ยาอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยง
ข้อมูลกับกรมบัญชีกลางเพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที (real time) ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบหน่วยงานที่ขึ้น
ตรงต่อฝ่ายบริหาร หรือเป็นองค์กรมหาชนตามข้อเสนอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก็ได้ 

 ในระหว่างที่ยังไม่มีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
และยา ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอก โดยอาจมีการจำกัด
วงเงิน หรืออาจมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอก เช่น จำนวนครั้งในการเข้ารับ 
การรักษาต่อปี ค่ารักษาต่อปี ภูมิลำเนาของผู้ป่วย เป็นต้น โดยหากการรักษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
ให้กรมบัญชีกลางทำการตรวจสอบโดยละเอียด และกรมบัญชีกลางควรจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายตรง
ของผู้ป่วยนอกของแต่ละโรงพยาบาลว่า แต่ละโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด  
ให้สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบโดยเปิดเผยด้วย 

๑.๓ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา  
๑.๓.๑ ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์

ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
๑.๓.๒ ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน 

(standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ  
๑.๓.๓ ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อกำหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR  

ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐๓/๗ มาตรา ๑๒๓/๕ และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ 
แก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกใน price performance 

๑.๓.๔ ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติกำหนด 
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๑.๔ ให้ เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน  ทั้ งในระดับสถานพยาบาล 
และระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 

 

๒. ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ 
 ๒.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวด 

 ๒.๒ การผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายยา 
 ๒.๒.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  

บังคับใช้เกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้บุคลากรและภาคประชาชน 
มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม 

 ๒.๒.๒ ให้สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข จัดให้มีเกณฑ์จริยธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายยา และการสั่งจ่ายยาในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ๒.๒.๓ ให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล 

 

๒.๓ การปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๒.๓.๑ ให้หน่วยงานต้นสังกัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม 
ให้บุคลากรรับทราบ และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม 

๒.๓.๒ ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม 
การส่งเสริมการขายยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเข้าใจง่าย 
สร้างเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน ทำการเฝ้าระวังและตรวจสอบ  
การส่งเสริมการขายยา และการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูล  
การกระทำผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 

๒.๓.๓ ให้กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการข้าราชการ ให้ผู้ใช้สิทธิมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ไม่ใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริต 

๒.๔ การสร้างมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมของภาคเอกชน เพ่ือป้องกันการส่งเสริม
การขายยาที่ไม่เหมาะสม 
 
 ให้กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ ยวกับมาตรการควบคุมภายในที่ เหมาะสมตามมาตรา ๑๒๓/๕  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 255๘ รวมถึงกฎหมายอื่นที่มีความเกี่ยวข้องให้แก่บริษัทผู้จำหน่ายยาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการ 
แทนนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องดังกล่าวพิจารณา 
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ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว และให้กระทรวง
สาธารณสุขสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม ส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลักตามข้อสั่งการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ได้รับแจ้งคำสั่งการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และต้องนำส่งไปยังสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายในวันที่  11 สิงหาคม 2560 จึงจัดการประชุมศึกษาแนวทางและความเหมาะสม  
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ร่วมกับหน่วยงาน
หลักตามข้อสั่งการ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบั นวิจัย 
ระบบสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนคณะทำงาน
ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ประธานชมรมเภสัชกรสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  
ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนกองบริหาร
การสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
และประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือดำเนินการศึกษาแนวทาง 
และความเหมาะสมตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่ งผลจากการประชุมศึกษาแนวทาง 
และความเหมาะสมมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีนั้น มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการส่วนใหญ่  
ของมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ยกเว้น 
บางมาตรการที่ยังไม่มีความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะเชิงระบบและข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ ดังนี้ 
 
 ข้อเสนอแนะเชิงระบบ 
 ข้อ 1.1 ผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational 
Drug Use หรือ RDU) ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    ข้อเสนอเพ่ิมเติมคือ ควรมีการตรวจสอบและสอบทาน (audit and monitoring) เพ่ือให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ชัดเจน นอกจากการดำเนินการในเชิงกระบวนการ 
 ข้อ 1.2 วรรค 2 ในระหว่างที่ยังไม่มีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพและยา ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอก  
โดยอาจมีการจำกัดวงเงิน หรืออาจมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอก  
เช่น จำนวนครั้งในการเข้ารับการรักษาต่อปี ค่ารักษาต่อปี ภูมิลำเนาของผู้ป่วย เป็นต้น โดยหากการรักษา  
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้กรมบัญชีกลางทำการตรวจสอบโดยละเอียด และกรมบัญชีกลาง  ควรจัด 
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอกของแต่ละโรงพยาบาลว่าแต่ละโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่าย 
ในกรณีดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด ให้สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบโดยเปิดเผยด้วย 
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 ข้อเสนอดังกล่าวจะมีผลกระทบในวงกว้างกับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเนื่องจากข้อจำกัด 
โดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเบิกจ่ายตรงให้สามารถ 
กำกับค่าใช้จ่ายและสามารถรับรู้ธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ทันทีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว
เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลของทางราชการ โดยนำเทคโนโลยีของระบบการชำระเงิน 
ผ่านบัตรเครดิตมาประยุกต์ ใช้ร่วมกับระบบเบิกจ่ายตรง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยป้องกันการทุจริต  
ในการสวมสิทธิ และการช้อปปิ้งยาได ้ 
 ข้อ 1.4 ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาล และระดับ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 
    ข้อเสนอดังกล่าวมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากกรมบัญชีกลางในเรื่องข้อมูล
การใช้ยา และกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการวางมาตรการตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์  
โดยเป็นการตรวจสอบเพื่อป้องกันและเพ่ิมประสิทธิภาพ  
 
 ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ 
 2.3.3  ให้กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาล 
ในระบบสวัสดิการข้าราชการ ให้ผู้ ใช้สิทธิมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
ไม่ใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริต 
    ข้อเสนอเพ่ิมเติม โดยขอแก้ไขข้อความดังนี้ “ให้กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการข้าราชการ ให้ผู้ใช้สิทธิมีความรู้  ความเข้าใจ 
และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และให้กรมบัญชีกลางแจ้งผู้ใช้สิทธิทราบถึงยอดเงินที่ผู้ใช้สิทธิ 
ได้ใช้ไปแล้วในปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ผู้ใช้สิทธิได้ทราบเป็นการป้องกันการสวมสิทธิอีกทางหนึ่ง” 
 
 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ลงมติรับทราบมาตรการป้องกัน 
การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 
และผลการพิจารณาเกี่ ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตฯ ดังกล่ าวตามที่ กระทรวงสาธารณสุข  เสนอ  
และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดส่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา 
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงการปฏิบัติราชการในการป้องกัน 
การทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และป้องกันการการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยา  
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2. สาระสำคัญ 
 
 ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าและการแข่งขันสูง มีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ในวงธุรกิจทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การแข่งขันในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์อาจแบ่งได้  
2 รูปแบบ ได้แก่ การส่งเสริมการขาย และการแข่งขันในเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ การแข่งขันอย่างเข้มข้น
ส่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคท้ังในภาคประชาชนและภาครัฐมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมของภาคธุรกิจ ได้แก่ 
การเสนอผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุน 
แบบตามยอดขาย กล่าวคือ าคธุรกิจมักจะเข้าสนับสนุนการขายเฉพาะส่วนที่มีมูลค่าทางธุรกิจสู ง  
ซึ่งการสนับสนุนก็จะมีมูลค่าสูงตามไปด้วย โดยการสนับสนุนมักอยู่ในรูปแบบการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น เงินสด ส่วนลด สิ่งของ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือการเดินทางไปสัมมนาวิชาการยังต่างประเทศ 
ซึ่งมีโปรแกรมการท่องเที่ยวแฝงอยู่ด้วย เป็นต้น การส่งเสริมการขายต้องกระทำภายใต้กฎเกณฑ์ที่หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเพ่ือกำกับดูแลให้การส่งเสริมการขายเป็นไปอย่างเหมาะสม ดังเช่น กระทรวง
สาธารณสุขได้ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
และออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาล
และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุข  
ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา จนกระทั่ งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย 
พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศไทยโดยให้ทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติ  
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 การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของการแข่งขันทางเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ แต่มุ่งเน้นการเสนอผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถ
ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทำให้ค้าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  
เป็นการสร้างภาระทางงบประมาณแก่ภาครัฐโดยไม่จำเป็น 
 
 ในกรณีที่การส่งเสริมการขายยาและและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระทำต่อบุคลากรทางการแพทย์  
ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ บุคลากรภาคธุรกิจ และเจ้าพนักงานของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 ประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2544 เนื่องจากการส่งเสริมการขายในรูปแบบการเสนอผลประโยชน์ให้แก่ เจ้าพนักงานของรัฐ 
มีความสุ่ ม เสี่ ยงที่ จะทำให้ เกิดผลประโยชน์ ทั บซ้อน และการทุ จริตคอร์ รัปชั น ซึ่ งมี สาเหตุ มาจาก 
การเสนอผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ 
 
 1. ค่ารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts)  
  ค่ารับรองหรือของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทยา หรือผู้แทนยา  
เพ่ือแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็น เจ้าพนักงานของรัฐ เช่น พาไป
รับประทานอาหารที่โรงแรมหรู มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้าชื่อดังให้ในโอกาสวันเกิด เป็นต้น  
  การรับรองหรือของขวัญนั้น บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ต้องคำนึงถึง
เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 128 โดยค่ารับรองและของขวัญนั้นต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง  ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมเท่านั้น และมูลค่าของการรับรอง  
และของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท เช่น ผู้แทนยาอาจมอบกระเช้าผลไม้มูลค่า 500 บาท  
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เนื่องในโอกาสเยี่ยมไข้ได้ 
  ในกรณี ที่ บริษัทยาหรือผู้ แทนยามอบของขวัญให้แก่บุ คคลในครอบครัวของบุคลากร 
ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนั้น สามารถกระทำได้ตามเงื่อนไขของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 กล่าวคือต้องให้เนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ 
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมเท่านั้น และมูลค่า 
ของการรับรองและของขวัญนั้น ต้องมีมูลค่าไม่ เกิน 3,000 บาท เช่นเดียวกับเงื่อนไขตามมาตรา 128  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ 
พ.ศ. 256๑ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
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  บริษัทยาและผู้แทนยา ต้องจ่ายค่ารับรองหรือค่าของขวัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
การแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดี โดยให้เนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมเท่านั้น ห้ามให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจ  
ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ดุลพินิจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของตน หรือเพ่ือให้บุคลการทางการแพทย์อำนวย 
ความสะดวกให้แก่ตน ซึ่งหากเป็นการให้เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้ ให้อาจมีความผิดฐานให้สินบน  
แก่เจ้าพนักงานของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ . 2561 มาตรา 176 เช่น การมอบปากกาหมึกซึม 
มูลค่า 2,500 บาท ให้แก่แพทย์เป็นต้น 
 
  บริษัทยาและผู้แทนยาต้องคำนึงถึงมูลค่าและราค่าของค่ารับรองหรือค่าของขวัญ  
ซ่ึงควรสะท้อนความสมเหตุผลและจ่ายเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ ช่วงเวลาหรือความบ่อยครั้งอาจสะท้อนถึง
เจตนาของบริษัทยาและผู้แทนยาว่ามีเจตนาเป็นการให้สินบนหรือไม่ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องจ่าย  
ตามที่ได้จ่ายจริง มีใบเสร็จหรือหลักฐานรองรับ และบันทึกเข้าระบบบัญชีอย่างถูกต้อง เพราะหากค่าใช้จ่าย
เหล่านี้ได้รับการปกปิดทางบัญชี ย่อมสะท้อนถึงเจตนาของผู้ให้เช่นกัน 
 
 2. ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) 
  ค่าอำนวยความสะดวก หรือที่มักเรียกกันว่าค่าน้ำร้อนน้ำชา หมายถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่  
เจ้าพนักงานของรัฐ เพียงเพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าพนักงานของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้น
ให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นต้องไม่อาศัยดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ และกระบวนการนั้น
เป็นสิทธิที่บุคคลหรือนิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว  
  บริษัทยาและผู้แทนยาไม่พึงจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าในกรณีใด
ทั้งสิ้น เช่น ห้ามไม่ให้ผู้แทนยามอบเงินหรือสิ่งอ่ืนใดให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวก 
ในการจัดงานแนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ เป็นต้น 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับค่าอำนวยความสะดวก อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128  
 
 3. สินบน (Bribery)  
  การให้และการรับสินบนนั้นคือการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการอย่างใดอย่าหนึ่งให้แก่ตน เช่น บริษัทยาเสนอสิทธิการเข้างานสนับสนุน  
ทางวิชาการที่ต่างประเทศให้แก่แพทย์ที่ทำยอดจ่ายยาให้ถึงเป้า การกระทำดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรม 
ทุกประเทศออกกฎหมายห้ามไว้ เป็นการดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะการเอารัดเอาเปรียบ และเป็นช่องทาง 
ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน อันจะนำมาซึ่งความเสียหายแก่ระบบการเงินการคลังภาครัฐ  และบั่นทอน 
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อีกด้วย 
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  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าปัญหาการรับสินบนของบุคลากรทางการแพทย์ลดลงอย่างมาก 
แต่อาจพบได้บ้างเล็กน้อยในกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ดำรงตำแหน่งของ เจ้าพนักงานของรัฐ 
ในระดับสูง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมีอำนาจตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้างและเวชภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง  
  ทุกประเทศไม่ยอมรับการให้สินบน และออกกฎหมายมาป้องกันการกระทำดังกล่าว โดยมีผล
ระหว่างประเทศด้วย เช่น บริษัทยาประเทศสหรัฐอเมริกาให้สินบนแก่พนักงานของรัฐไทย มีความผิด  
ทั้งกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของประเทศไทย  
  การให้สินบนนั้น ต้องห้ามไม่ให้กระทำอ่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176  
  การรับสินบนนั้น ต้องห้ามไม่ให้กระทำเด็ดขาดเช่นกัน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 149 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 173 
  จากกฎหมายที่กล่าวถึงข้างต้น ได้รับรูปแบบของคำว่าสินบนไว้ว่าอาจอยู่ ในรูปแบบ  
ของทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด นั่นหมายความว่าสินบนอาจอยู่ในรูปแบบทรัพย์สิน เงินสด หรืออาจอยู่ในรูป
ประโยชน์อ่ืนใดก็ได้ เช่น สิทธิในการใช้ฟิตเนส การเดินทางไปสัมมนาวิชาการยังต่างประเทศ ซึ่งมีโปรแกรม 
การท่องเที่ยวแฝงอยู่ด้วย คูปองส่วนลด การสนับสนุนทางวิชาการ การบริการต่าง ๆ ฯลฯ  
 
 4. เงินบริจาค (Donation Payments) 
  บริษัทยาหรือผู้แทนยาอาจบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย  
หรือกองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาลได้ แต่ต้องบริจาคเพราะมีเจตนาในการบริจาคอย่างแท้จริง การบริจาค
โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง เช่น บริจาคเพราะเป็นการตอบแทนที่โรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์
สั่งซื้อยาจากบริษัทตนได้ตามเป้า หรือบริจาคในสัดส่วนตามยอดจำหน่าย เพราะนั่นหมายถึงไม่ได้มีเจตนา  
ของการบริจาค แต่เป็นเจตนาของการแสวงหาผลประโยชน์ต่างตอบแทน  
  นอกจากนี้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ดังนี้ คือ 
  1. หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ฯ ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ฯ นี้ 
ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานนั้น 
  2. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก
แล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ของแถม และหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับของแถม
ดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแสดงความจำนง 
ในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 
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เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น 
ทั้งนี้ ในการรับของบริจาคดังกล่าว หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตรวจรับพัสดุ และให้นำพัสดุไปลงบัญชี  
หรือทะเบียนเพ่ือควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ดังนั้น โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่รับบริจาคต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลาง  
แจ้งอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด  
ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (ภาคผนวก) 
 จากหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ.) 0405.2/ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าหน่วยงานภาครัฐเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 
ในการดำเนินการรับของบริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
ให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 อีกทั้งหน่วยงานของรัฐมาอยู่ภายใต้ระเบียบ ฯ ก็ไม่มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว 
แต่อย่างใด ต่อมา คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพ่ือให้การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ 
ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 24 ประกอบมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (3) และ (7)  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกเลิกหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 254 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2562 และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 457 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 (ภาคผนวก) ดังนี้ 
 1. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติ ฯ และกฎกระทรวง ระเบียบ 
และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ฯ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐจะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน  
หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุ เพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 
 2. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 4.1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
แล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม 
จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐ
แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวทำหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน  
หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ  
 3. ให้หน่วยงานของรัฐ ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม 
จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ด้วย 
  อนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฎส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน  
หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม มาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 
 4. พัสดุของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุม 
ดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ด้วย 
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 สำหรับการบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการ โดยมีเงื่อนไขสัมพันธ์กับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
เป็นเรื่องที่ผิดหลักการ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ประโยชน์  
ที่เกิดขึ้นจากดการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นส่วนลด หรือเงินบริจาค ต้องกลับเข้าสู่แผ่นดินโดยอาจบริจาค  
ให้แก่บัญชีโรงพยาบาลโดยตรง หรือบริจาคให้แก่เงินบำรุงของโรงพยาบาล ซึ่งเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาล
โดยตรง และเงินบำรุงโรงพยาบาลจะถูกตรวจสอบการบริหารจัดการและความโปร่งใสโดยสำนักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดิน 
 ดังนั้น หากบริษัทยาต้องการสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาล อาจสนับสนุนในรูปแบบของเงิน
บริจาคให้แก่โรงพยาบาลโดยตรง ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
ของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561 หรือบริจาคในรูปแบบของเงินบำรุง ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 
เงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก) 
 บริษัทยาหรือผู้แทนยา สามารถส่งเสริมการขายด้วยการให้การสนับสนุนทางวิชาการได้  
เช่น สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จัดเสวนาวิชาการ 
หรือการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนทางวิชาการต้องเป็นไป  
เพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการอย่างแท้จริง ไม่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนแอบแฝง เช่น เสนอให้สิทธิในงาน
สัมมนาวิชาการต่างประเทศให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สั่งจ่ายยาบริษัทตน เป็นต้น การสนับสนุน  
ทางวิชาการ ควรให้การสนับสนุนในลักษณะให้แก่โรงพยาบาลโดยระบุตัวบุคคล แล้วให้โรงพยาบาลจัดให้มี
กระบวนการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมที่จะได้รับการสนับสนุนดังกล่าว  
 การแจกสิ่งของเพ่ือเป็นการสนับสนุนทางวิชาการสามารถกระทำได้ภายใต้วัตถุประสงค์ที่เป็นการ
สนับสนุนทางวิชาการเท่านั้น เช่น แจกปากกา สมุด เอกสารประกอบการบรรยาย เป็นต้น เพราะถือเป็น  
การให้สิ่งของที่อยู่ในขอบข่ายที่กฎหมายให้กระทำได้ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128) มูลค่าสิ่ งของต้องสะท้อนถึงความสมเหตุสมผล 
และแจกเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และยังต้องคำนึงถึงการแฝงโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ต้องอยู่ ภายใต้บังคับกฎหมาย 
เรื่องการโฆษณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย 
 โดยสรุปคือ บริษัทยาหรือผู้แทนยาอาจส่งเสริมการขายด้วยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐได้ในบางกรณีเท่านั้น คือ ให้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ 
อันดีในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน 
ในสังคม และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หรือการบริจาค  
ให้แก่โรงพยาบาล เงินบำรุงโรงพยาบาล หรือการสนับสนุนทางวิชาการโดยไม่มีวัตถุประสงค์  เพียงเพ่ือจูงใจ 
ให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของตน หรือกระทำการอ่ืนใด  
เพ่ือให้ประโยชน์แก่บริษัทตน โดยการสนับสนุนทางวิชาการนั้น ต้องสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลเท่านั้น  
เพ่ือให้โรงพยาบาลดำเนินกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ต่อไป 
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 การส่งเสริมการขายยาอย่างขาวสะอาดโปร่งใส มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือจูงใจ
ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ผลิตภัณฑ์ของตนจะเป็นการพัฒนาวงการธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ มาตรการที่ดีที่สุด
อาจไม่ใช่มาตรการทางกฎหมาย แต่เป็นมาตรการที่ภาคธุรกิจและภาครัฐร่วมมือร่วมใจกันสร้างจิตสำนึก 
และร่วมกันเฝ้าระวังในการลดการส่งเสริมการขายยาที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  รวมถึง 
การทุจริตรับสินบน 
 หากเปรียบการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน เป็นเชื้อโรคที่ทำให้ประเทศชาติป่วย มาตรการ 
ทางกฎหมายเปรียบเหมือนยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ทำลายเชื้อโรค การให้วัคซีนเปรียบเสมือนการสร้างจิตสำนึก
และการเฝ้าระวังของบุคลากรทุกภาคส่วน ซึ่งหากวัคซีนให้ผลดี ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและร่วมกัน เฝ้าระวัง
ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ยาปฏิชีวนะหรือมาตรการทางกฎหมายก็ไม่มีความจำเป็นต้องนำมาใช้บังคับ  
ซึ่งจะให้ผลดีต่อสุขภาพประเทศชาติในระยะยาวได้ดีกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีต้องปรับขนาดและตัวยาให้แรงขึ้น 
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แผนภูมิแนวทางการพิจารณาเรื่องการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ในการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อจูงใจเพื่ อจูงใจให้บุคลากร
ทางการแพทย์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ 
หรือเป็นการตอบแทนการดำเนินการอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือไม่ เช่น ให้ เงินรางวัลแก่แพทย์  
ที่สั่งจ่ายยาตามเป้าของบริษัท 

ใช่ : ถือเป็นการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ 
ผู้ ให้ และผู้ รับสินบนมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 144 มาตรา 149  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2561 
มาตรา 176 (มีความผิดทั้งผู้แทนยาและบริษัทยา 
ซึ่งเป็นนิติบุคคล) 

ไม่ใช่ 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์
อำนวยความสะดวกให้แก่ตนหรือไม่ 

ใช่ : ถือเป็นการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ผู้รับ
ค่ า อ ำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก มี ค ว า ม ผิ ด ต า ม
พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2561 
มาตรา 128 และมาตรา 169 

ไม่ใช่ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เนื่องใน
โอกาสตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
หรือมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม และของที่ให้
มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หรือไม่ 

ใช่ : สามารถให้และรับได้ แต่ต้องดำเนินการ
ตามที่กฎหมายกำหนด 

ไม่ใช่ : ผู้รับมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 
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หมายเหตุ 
1. ผู้ใดฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 144 ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ  

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
2. ผู้ใดฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 

หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต 
3. ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือทั้งจำท้ังปรับ 

4. ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 มาตรา 176 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ นิติบุคคลที่ไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้  
มีการกระทำความผิดนั้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลได้กระทำความผิดตามมาตรา 
176 ต้องระวางโทษปรับตั้ งแต่หนึ่ งเท่า แต่ไม่ เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่ เกิดขึ้น 
หรือประโยชน์ที่ได้รับ 
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3. ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับกระทรวงสาธารณสุข 
 
 3.1 การดำเนินงานตามความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระทรวงสาธารณสุข 
 1) สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เสนอเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา 
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต่อคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย (1) ข้อเสนอแนะเชิงระบบ   
และ (2) ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการ  
แทนนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องดังกล่าวพิจารณา 
ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัย  
ระบบสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว  
และให้กระทรวงสาธารณสุขสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม ส่งไปยังสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรี 
 2) กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการ
ประชุม เพ่ือหารือแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/3382  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 
 3) คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ลงมติรับทราบมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ และผลการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตฯ ดังกล่าวตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอ 
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 4) กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นประเด็นการรับสนับสนุนจากบริษัทยา
ของโรงพยาบาลในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา ตาม  (ร่าง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เชิญผู้แทนบริษัทยาให้ข้อคิดเห็น 
เพ่ือนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  หลังจากการประชุม 
ฯ ตามที่กล่าวถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้แก้ไข (ร่าง) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื ้อจ ัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และนำ (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื ้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....ขึ้นเผยแพร่เพ่ือประชาพิจารณ์ ในเบื้องต้น ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข www.stopcorruption.moph.go.th เมื่ อวันที่   
13 กุมภาพันธ์  2561  และปิ ดรับการประชาพิจารณ์ วันที่  19  กุมภาพันธ์  2561 เพ่ือนำผล  
การประชาพิจารณ์ครั้งนี้ เป็นข้อเสนอในการประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วย 
การจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  
 5) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งมติคณะรัฐมนตรี รับทราบมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ศูนย์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12/ ประธานชมรมผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลชุมชน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงการปฏิบัติราชการในการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่  
หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และป้องกันการการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามหนังสือ
กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 128 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 และแนบเอกสารคำชี้แจง 
จากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เพ่ือขยายมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 มาตรการป้องกันการทุจริต 
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สาระสำคัญมีดังนี้  
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12 กันยายน 2560 รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริต 
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ กระทรวง
สาธารณสุข ขอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีสาระสำคัญในประเด็นข้อเสนอแนะเชิงระบบ คือ 
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  ข้อ ๑.๓.๑ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์  
ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
  จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่า  
เป็นการดำเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (public sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่น ได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อ
จัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้
งบประมาณแผ่นดิน 
  ดังนั้น การนำส่วนลดส่วนแถมที่ เกิดการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอ่ืน 
ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาค 
ให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรง 
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นการกระทำที่ผิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นการ
กระทำผิดกฎหมาย 
  ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดเพ่ือมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/5  ผู้รับมีความผิดฐานรับสินบน 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 และการที่หน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับสินบน 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และมาตรา 149 
 6) สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ได้แสดงเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ โดยการแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมสำหรับช่องทางสถานพยาบาล ฉบับที่ 11.1 พ.ศ. 2561 
ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ปรากฏในหน้าที่ 8 โดยเพ่ิมเติมข้อความว่า “ข้อ 2.6 ห้ามมิให้ 
มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีใด ๆ ของสถานพยาบาลรัฐ หากว่าการจ่ายเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 
หรือมีความเชื่อมโยงกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานพยาบาลรัฐนั้น” เพ่ือสะท้อนหลักการพ้ืนฐานของบริษัท
สมาชิกในการคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยก่อนสิ่งอ่ืน และสนับสนุนพันธะสัญญาของสมาคมในการทำงาน
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตามมาตรฐานจริยธรรมและวิชาชีพสูงสุด สามารถเรียกดูรายละเอียดเกณฑ์จริยธรรม
สำหรับช่องทางสถานพยาบาล ฉบับที่ 11.1 พ.ศ. 2561 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA)  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งมติเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ โดยการแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมสำหรับช่องทางสถานพยาบาล ฉบับที่ 11.1 พ.ศ. 2561 
ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ 
ที่ 1-12 / ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือรับทราบ 
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สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

 7) บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด ได้แสดงเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ โดยมีนโยบาย “ห้ามมิให้จ่ายเงินบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอื่น
ในลักษณะเดียวกันของสถานพยาบาลของรัฐ หากมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการจัดซื้อจัดจ้ าง 
ของสถานพยาบาลนั้น ๆ” ที่บัญญัติใน Biovalys Code of Conduct 4th Edition ข้อ 2.6 ) ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งนโยบายการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2560 ของบริษัท ไบโอวาลิส จำกัด ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 / 
ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือรับทราบ 
 8) สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิ ตยาแผนปั จจุ บั น  (Thai Pharmaceutical Manufacture 
Association : TPMA) ได้แสดงเจตนารมณ์สนับสนุนมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา 
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ข้อ 1.3.1  
ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจาก
บริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล และสมาคมจะปฏิบัติตามคำชี้แจงในเอกสารคำชี้แจงแนบหนังสือ
กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ 0217/ว 128 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยยึดหลักการด้านการป้องกัน 
การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาและไม่เป็นการส่งเสริมการขายยาในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน  
จากการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพ่ือนำไปสู่ธรรมาภิบาลของระบบยาของประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งเจตนารมณ์การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  12 กันยายน 2560  
ของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 / ประธานชมรมผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลชุมชน เพ่ือรับทราบ 
 9) องค์การเภสัชกรรม รับทราบหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 128  
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เรื่องมติคณะรัฐมนตรีมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา  
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จึงได้มีการหารือกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข กับสำนักงาน ป.ป.ช. ในเบื้องต้น โดยจัดการประชุมหารือให้คำแนะนำการจ่ายเงินขององค์การ
เภสัชกรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การจ่ายเงินสนับสนุน
กิจกรรมภาครัฐ และการจ่ายเงินตามโครงการลดยอดหนี้คงค้าง ว่าเรื่องดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือเข้าข่า 
ยการกระทำผิดหรือไม่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561  
 10) องค์การเภสัชกรรม ได้ยกเลิกข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุน
กิจกรรมภาครัฐ พ.ศ. 2546 และข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และได้จัดทำคำสั่งองค์การเภสัชกรรม ที่ 23/2561 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 
เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินการ
ในเรื่องการจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐขององค์การเภสัชกรรมสอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
ในเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
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สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

 11) สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture 
Association : TPMA) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพ่ือความเข้าใจร่วมกันเรื่อง การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยาของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical 
Manufacture Association : TPMA) และเชิญกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่  30 
พฤษภาคม 2562 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ที่ สอดคล้องกับบทบัญญั ติของกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในมาตรา 
176 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ 
หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจำท้ังปรับ” 
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สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  
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สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

 12) สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture 
Association : TPMA) ได้จัดทำเกณฑ์จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยา ประกาศเกณฑ์จริยธรรม ฯ ดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และได้มีการปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้อง
มาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในการให้ทรัพย์สินหรือประโ ยชน์ อ่ืนใด 
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งประกาศโดยคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติด้านจริยธรรม 
ในการส่งเสริมการขายยาสำหรับสมาชิกของสมาคม ฯ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai 
Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) ได้จัดอบรมหลักสูตร Train The Trainer ลำหรับ
เกณฑ์จริยธรรมการขายยาของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical 
Manufacture Association : TPMA) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 
กรุงเทพมหานคร และเชิญนางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Train The Trainer ลำหรับเกณฑ์จริยธรรมการขายยาของสมาคมไทยอุตสาหกรรม
ผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) ดังกล่าว  
 13) สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture 
Association : TPMA) ได้จัดทำช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน 
(Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) ที่ www.tpmacode.com กรณีบริษัทไม่ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยาของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai 
Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) 
 
 3.2 ผลการเฝ้าระวังและการสำรวจการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12 
กันยายน 2560อย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ได้วางกรอบแนวทางให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมในระดับองค์การ 
(Organization Level) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบที่  2 และรูปแบบที่  3 ได้แก่   
แนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง (Participatory Governance 
in Strategy Formulation) และแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมาย 
ของกระทรวง (Participatory Governance in Law and Rule Making) โดยคำนึงถึงผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นหลักสำคัญ มีกระบวนการศึกษาเรียนรู้ถึงความคาดหวังของผู้รับบริการ มีกระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับบริการ
สามารถตอบรับหรือแสดงความคิดเห็นได้ มีการสื่อสารแบบสองทางกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการประชุมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน  
การประสานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรประชาชนในลักษณะการบริหารงานในรูปแบบ
เครือข่าย (Networking) โดยให้ผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อาทิ สมาคมไทยอุตสาหกรรม 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

ผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) สมาคมผู้วิจัยและผลิต- 
เภสัชภัณฑ์ (PReMA) และองค์การเภสัชกรรม เข้าร่วมในการดำเนินงานมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ในข้อเสนอเชิงระบบใน ข้อ 1.3.1 ห้ามไม่ให้
หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยา  
เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
 
  3.2.1 ผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ มิ ใช่ยาสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา 
แผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) ได้ทำการสำรวจข้อมูล 
กรณีโรงพยาบาลรับเงิน/ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 1 เม่ือเดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 
2562 ดังนี ้
 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลโรงพยาบาลรับเงิน / ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล เดือนสิงหาคม 

2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จำแนกตามโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
  และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อมูลจากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
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สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลโรงพยาบาลรับเงิน / ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล เดือนสิงหาคม 
2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 เฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

ข้อมูลจากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

 
 จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะเห็นว่า 
 เดือนสิงหาคม 2561  
 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป 
จำนวน 116 แห่ง พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 13 แห่ง (ร้อยละ 11.21)  
ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 4 แห่ง (ร้อยละ 3.45) โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 670 
แห่ง พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 616 แห่ง (ร้อยละ 91.94) ไมร่ับเงินเข้ากองทุน
สวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 54 แห่ง (ร้อยละ 8.06) 
 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 61 แห่ง พบมีการรับเงิน 
เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 39 แห่ง (ร้อยละ 63.93) ไม่ รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล จำนวน 22 แห่ง (ร้อยละ 36.07)  
 โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ จำนวน 13 แห่ง พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 7.69) ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 12 แห่ง 
(ร้อยละ 92.31)  
 เดือนตุลาคม 2561 
 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป 
จำนวน 116 แห่ง พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 4 แห่ง (ร้อยละ 3.45) ไม่รับเงิน
เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 112 แห่ง (ร้อยละ 96.55) โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 670 แห่ง 
พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 112 แห่ง (ร้อยละ 16.72) ไม่รับเงินเข้ากองทุน
สวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 558 แห่ง (ร้อยละ 83.28) 
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 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 61 แห่ง พบมีการรับเงิน 
เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 8 แห่ง (ร้อยละ 13.11) ไม่ รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล จำนวน 53 แห่ง (ร้อยละ 86.89)  
 โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ จำนวน 13 แห่ง ไม่พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ 
จำนวน 13 แห่ง (ร้อยละ 100)  
 เดือนธันวาคม 2561 
 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป 
จำนวน 116 แห่ง พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 3 แห่ง (ร้อยละ 2.59) ไม่รับเงิน 
เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 113 แห่ง (ร้อยละ 97.41) โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 670 แห่ง 
พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 48 แห่ง (ร้อยละ 7.16) ไม่รับเงินเข้ากองทุน
สวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 622 แห่ง (ร้อยละ 92.84) 
 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 61 แห่ง ไม่พบมีการรับเงิน
เข้ากองทุนสวัสดิการ จำนวน 61 แห่ง (ร้อยละ 100) 
 โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ จำนวน 13 แห่ง ไม่พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ 
จำนวน 13 แห่ง (ร้อยละ 100) 
 เดือนมีนาคม 2562 
 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป 
จำนวน 116 แห่ง พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 2 แห่ง (ร้อยละ 1.72) ไม่รับเงิน 
เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 114 แห่ง (ร้อยละ 98.28) โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 670 แห่ง 
พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 10 แห่ง (ร้อยละ 1.49) ไม่รับเงินเข้ากองทุน
สวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 660 แห่ง (ร้อยละ 98.51) 
 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 61 แห่ง ในเดือนมีนาคมนี้ 
กลับพบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวนถึง 7 แห่ง (ร้อยละ 11.48) ไม่รับเงินเข้ากองทุน
สวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 54 แห่ง (ร้อยละ 88.52) 
 โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ จำนวน 13 แห่ง ไม่พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ 
จำนวน 13 แห่ง (ร้อยละ 100) 
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แผนภูมิ  ข้อมูลการสำรวจกรณีโรงพยาบาลรับเงิน / ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ เฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ / 
            โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
            เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

แผนภูมิ  ข้อมูลการสำรวจกรณีโรงพยาบาลรับเงิน / ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 



28 

 

 
สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  
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 จากข้อมูลการสำรวจกรณีโรงพยาบาลรับเงิน / ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการเฉพาะโรงพยาบาล
ศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture 
Association : TPMA) มีข้อค้นพบ ดังนี้ 
 เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561  
 1. ให้บริษัทบริจาคหรือสนับสนุนการประชุมวิชาการ 
 2. ให้โอนเข้าบัญชี รพ. และมีใบเสร็จ 
 3. ให้โอนเข้าบัญชีอื่น ๆ ไม่มีใบเสร็จ 
 4. หักเงินหน้าบิล และขอเป็นเงินสด 
 เดือนมีนาคม 2562 
  1. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการ 
ยื่นซองประมูลมีการถาม Condition ว่าจะยอมจ่ายสวัสดิการ 5% หรือไม ่
  2. โรงพยาบาลชุมชน เปลี่ยนผู้บริหารโรงพยาบาล นโยบายการรับเงินสวัสดิการ จากที่ไม่รับ 
เป็นรับ ทั้งที่ราคายาได้ปรับเป็นราคาสุทธิแล้ว 
  3. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ถ้าไม่จ่ายเงินสวัสดิการก็ไม่จ่ายเช็คท่ีค้างอยู่ 
 แม้ผลการสำรวจนั้น ยังพบมีโรงพยาบาลที่ยังคงรับเงินสวัสดิการร้อยละ 5 เข้ากองทุนสวัสดิการ 
อยู่นั้น อย่างไรก็ตามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ยังคงดำเนินการภายใต้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง รับทราบมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ ประเด็นข้อเสนอแนะเชิงระบบ คือ ข้อ ๑.๓.๑ ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล  
และขณะนี้อยู่ระหว่างการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... คาดหวังว่าการส่งเสริม  
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการแข่งขันทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ มุ่งเน้น 
การเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพ่ือประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถตัดสินใจใช้และยังประโยชน์ 
แก่ประชาชนเป็นสำคัญ จะต้องสะท้อนหลักการพ้ืนฐานของผู้ประกอบการในการคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดี 
ของผู้ป่วยก่อนสิ่งอ่ืน และสนับสนุนพันธะสัญญาของบริษัทในการทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
ตามมาตรฐานจริยธรรมและวิชาชีพสูงสุด 
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สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

  3.2.2 ผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ มิ ใช่ยาสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา 
แผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) ได้ทำการสำรวจข้อมูล 
กรณีโรงพยาบาลรับเงิน/ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 2 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลโรงพยาบาลรับเงิน / ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล เดือนสิงหาคม 

2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จำแนกตามโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อมูลจากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 
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สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

ตารางที่ 4 ตารางแสดงข้อมูลโรงพยาบาลรับเงิน / ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล เดือนสิงหาคม 
2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 เฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อมูลจากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 

 
 
 จากตารางที่ 3 และตารางท่ี 4 จะเห็นว่า 
 เดือนพฤศจิกายน 2562 
 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 61 แห่ง ในเดือนพฤศจิกายน
นี้ พบว่ามีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวนถึง 28 แห่ง (ร้อยละ 45.90) ไม่รับเงิน 
เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 33 แห่ง (ร้อยละ 54.10) 
 โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ จำนวน 13 แห่ง ไม่พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ 
จำนวน 13 แห่ง (ร้อยละ 100) 
 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 116 แห่ง พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล จำนวนถึง 22 แห่ง (ร้อยละ 19.00) ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน  
94 แห่ง (ร้อยละ 81.00) เพ่ิมมากขึ้นกว่าการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ถึง 10 เท่า 
 โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 670 แห่ง พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 
ถึง 164 แห่ง (ร้อยละ 24.50) ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 506 แห่ง (ร้อยละ 
75.50) เพ่ิมมากขึ้นกว่าการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ถึง 15.4 เท่า 
 โดยสรุปภาพรวมการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบา ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 774 แห่ง พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวนถึง  
186 แห่ง (ร้อยละ 23.70) ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 600 แห่ง (ร้อยละ 76.30)
เพ่ิมมากขึ้นกว่าการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ถึง 14.5 เท่า 
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สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

 

 

 

 
 

ข้อมูลจากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนั (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) 
เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2562 

แผนภูมิ  ข้อมูลการสำรวจกรณีโรงพยาบาลรับเงิน / ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 

ข้อมูลจากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนั (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) 
เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2562 

แผนภูมิ  ข้อมูลการสำรวจกรณีโรงพยาบาลรับเงิน/ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ เฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ / 
            โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
            เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 
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สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

 ข้อค้นพบจากข้อมูลการสำรวจกรณีโรงพยาบาลรับเงิน / ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ 
เฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical 
Manufacture Association : TPMA) เดือนพฤศจิกายน 2562 คือ มีการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ 
ดำเนินการในรูปของการต่อรองก่อนที่จะมีการสั่งซื้อยาหรือนำยาเข้า หรือในบางแห่งมีการข่มขู่เอายาออกจาก
บัญชียาโรงพยาบาล โดยให้บริษัทนำเงินสดมาให้ หรือให้บริษัท บริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการโรงพยาบาล  
ทุก 3 เดือน  
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สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. แนวทางแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา 
   
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักการดำเนินการ 
ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ จากข้อมูลการสำรวจกรณีโรงพยาบาลรับเงิน / ไม่รับเงินเข้ากองทุน
สวัสดิการเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai 
Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า โรงพยาบาล 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 116 แห่ง  
พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวนถึง 22 แห่ง (ร้อยละ 19.00) ไม่รับเงินเข้ากองทุน
สวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 94 แห่ง (ร้อยละ 81.00) เพ่ิมมากขึ้นกว่าการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 
2562 ถึง 10 เท่า โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 670 แห่ง พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
จำนวน ถึง 164 แห่ง (ร้อยละ 24.50) ไม่ รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 506 แห่ง  
(ร้อยละ 75.50) เพ่ิมมากข้ึนกว่าการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ถึง 15.4 เท่า โดยภาพรวมแล้ว 
การรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 
774 แห่ง พบมีการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวนถึง 186 แห่ง (ร้อยละ 23.70) ไม่รับเงิน
เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จำนวน 600 แห่ง (ร้อยละ 76.30) เพ่ิมมากขึ้นกว่าการสำรวจครั้งล่าสุด 
เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ถึง 14.5 เท่า นั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ
ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันในส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดหา จนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา สอดคล้องกับการศึกษาของสำนักงาน ป.ป.ช.  
ในเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
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สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันของประโยชน์ส่วนบุคคล 
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... และตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงาน
ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 457 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2562  
  2. เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข ที่ปรับปรุงตามข้อ 1. นี้ อยู่ระหว่างการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  
  3. แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ถือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 457 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ดังนี้  
  3.1 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค นั้น ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด
เพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือเป็นเงื่อนไข 
หรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 
  3.2 เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 31 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด
เพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายดังกล่าวทำหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
ต่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
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  3.3 ให้หน่วยงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด
เพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉาะของพัสดุ ด้วย 
    อนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฎส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน  
หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม มาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 
 4. พัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จัดให้มีการควบคุม ดูแลพัสดุ  
ที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ด้วย 
 5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข กำหนดจัดการอบรมให้ความรู้ เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่ มิ ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
และผู้ประกอบการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 6. กำกับ ติดตาม และผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข เป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อ 
และควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล 
 7. กำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการให้เป็นตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง 
และมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ากับเกณฑ์จริยธรรม ฯ ฉบับนี้  และประกาศเป็นลายลักษณ์ อักษรไว้ในที่ เปิดเผย 
ให้แก่บุคลากรรับทราบ 
 8. นำเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข บรรจุในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดการรับสินบน ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 9. ประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  
 10. เฝ้าระวังติดตามผลการสำรวจกรณีโรงพยาบาลรับเงิน / ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ 
เฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical 
Manufacture Association : TPMA) 
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 11. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
12 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ เพ่ือเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการอย่างเคร่งครัด ไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป / ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลชุมชน / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 และปรับปรุงการปฏิบัติราชการในการป้องกัน 
การทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพ่ือป้องกันการการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยา 
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แบบรายงานการรับของแถม (บริจาค) 
ของส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยบริการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

หน่วยงาน ........................................................................................................... 
 

วันที่.................................................................. 

เรียน            (ผู้บังคบับัญชา) 

 ด้วยเมื่อวันที่    หน่วยงาน         

ได้รับของของแถม (บริจาค) จาก           ดังนี ้

1.               

2.               

3.               

4.               

หน่วยงาน              

พิจารณาของแถมดังกล่าว เห็นควร             

               
 

               ลงชื่อ       

        (     ) 

 

ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ค าส่ังของหัวหน้าส่วนราชการ 
 มีเหตุผลความจ าเป็น เหมาะสมที่ทางราชการพึงได้รับ 
เนื่องจากมีประโยชนต์่อหน่วยงาน และตรงกับหนา้ที่และอ านาจ
ของหน่วยงาน 
 เห็นสมควรรับบริจาคในนามของส่วนราชการ 
 
 
 

 ลงชื่อ       

 (     ) 

 วันที่ ................................................................ 

 รับทราบ 
 ด าเนินการตรวจรับพัสดุ และน าพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนคุม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้ง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 
 
 
 ลงชื่อ       

 (     ) 
 วันที่ ................................................................ 

 







แบบรายงานการรับของแถม (บริจาค) 
ของส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยบริการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

หน่วยงาน ........................................................................................................... 
 

วันที่.................................................................. 

เรียน            (ผู้บังคบับัญชา) 

 ด้วยเมื่อวันที่    หน่วยงาน         

ได้รับของของแถม (บริจาค) จาก           ดังนี ้

1.               

2.               

3.               

4.               

หน่วยงาน              

พิจารณาของแถมดังกล่าว เห็นควร             

               
 

               ลงชื่อ       

        (     ) 

 

ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ค าส่ังของหัวหน้าส่วนราชการ 
 มีเหตุผลความจ าเป็น เหมาะสมที่ทางราชการพึงได้รับ 
เนื่องจากมีประโยชนต์่อหน่วยงาน และตรงกับหนา้ที่และอ านาจ
ของหน่วยงาน 
 เห็นสมควรรับบริจาคในนามของส่วนราชการ 
 
 
 

 ลงชื่อ       

 (     ) 

 วันที่ ................................................................ 

 รับทราบ 
 ด าเนินการตรวจรับพัสดุ และน าพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนคุม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้ง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 
 
 
 ลงชื่อ       

 (     ) 
 วันที่ ................................................................ 

 



เอกสารแนบท้าย 
หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2936 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

กรณีการจัดหาพัสดุประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ตามแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยบริการ  

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

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

 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2936 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่สอดคล้องกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ที่ไม่ขัดกับหลักการเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และก าหนดให้ส่วนราชการ 
หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดท ารายงานการรับของแถม (บริจาค) 
ตามแบบรายงานการรับของแถม (บริจาค) ของส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยบริการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 นอกจากนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้หารือกับกรมบัญชีกลาง กรณีการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีมี่หรือไม่มีน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก บทสรุปมีด้งนี้ 
 กรณีที่ ๑ ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ มีความต้องการจัดหาพัสดุพร้อมกับอุปกรณ์
อ่ืนที่ต้องใช้ประกอบกัน เช่น ต้องการใช้เครื่องตรวจเลือดกับน้ ายาตรวจเลือด ให้ส่วนราชการด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างพัสดุและอุปกรณ์ประกอบ เช่น ด าเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเลือดพร้อมอุปกรณ์ โดยก าหนด
รายละเอียดให้น้ ายาตรวจเลือดเป็นอุปกรณ์ประกอบที่มีมูลค่าในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย และไม่ให้ก าหนดอุปกรณ์
ประกอบเป็นของแถมในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของส่วนราชการ หน่วยงาน 
หรือหน่วยบริการ 
 กรณีที่ ๒ ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ มีความต้องการจัดหาพัสดุโดยไม่ต้องการ
อุปกรณ์ อ่ืน เช่น ต้องการใช้เครื่องตรวจเลือดโดยไม่ต้องการน้ ายาตรวจเลือด ให้ ส่วนราชการ หน่วยงาน  
หรือหน่วยบริการ ด าเนินการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจเลือด โดยไม่ให้ก าหนดให้มีน้ ายาตรวจเลือด 
เป็นของแถมในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของส่วนราชการ หน่วยงาน  
หรือหน่วยบริการ อย่างไรก็ตาม หากผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกมีความประสงค์จะให้ของแถม 
ให้ด าเนินการตามข้อ 2. (หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2936 ลงวันที่ 
11 กรกฎาคม 2562 ที่สอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 
 

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

 
 





























 
แบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ 

กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน ........................................................................................................... 
 

วันที่.................................................................. 

เรียน            (ผู้บังคบับัญชาชั้นตน้) 

 ด้วยเมื่อวันที่    หน่วยงาน         

ได้รับสว่นแถมพิเศษ สว่นชดเชย สว่นสนับสนนุ หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม จาก        

              ดังนี ้

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

หน่วยงาน              
ได้ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม จากที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว 
 
 
               ลงชื่อ       
        (     ) 
         หัวหน้าพัสดุ 
 

ข้อสัง่การของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

 รับทราบ 
 ดำเนินการตรวจรับพัสดุ และนำพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

 

   ลงชื่อ        

    (     ) 
   วันที่        

 











 
แบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ 

กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน ........................................................................................................... 
 

วันที่.................................................................. 

เรียน            (ผู้บังคบับัญชาชั้นตน้) 

 ด้วยเมื่อวันที่    หน่วยงาน         

ได้รับสว่นแถมพิเศษ สว่นชดเชย สว่นสนับสนนุ หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม จาก        

              ดังนี ้

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

หน่วยงาน              
ได้ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม จากที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว 
 
 
               ลงชื่อ       
        (     ) 
         หัวหน้าพัสดุ 
 

ข้อสัง่การของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

 รับทราบ 
 ดำเนินการตรวจรับพัสดุ และนำพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

 

   ลงชื่อ        

    (     ) 
   วันที่        

 











 
แบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ 

กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน ........................................................................................................... 
 

วันที่.................................................................. 

เรียน            (ผู้บังคบับัญชาชั้นตน้) 

 ด้วยเมื่อวันที่    หน่วยงาน         

ได้รับสว่นแถมพิเศษ สว่นชดเชย สว่นสนับสนนุ หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม จาก        

              ดังนี ้

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

หน่วยงาน              
ได้ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม จากที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว 
 
 
               ลงชื่อ       
        (     ) 
         หัวหน้าพัสดุ 
 

ข้อสัง่การของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

 รับทราบ 
 ดำเนินการตรวจรับพัสดุ และนำพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

 

   ลงชื่อ        

    (     ) 
   วันที่        

 



                                                                                                                                                                     ๘๖ 

ระเบียบกระทรวงการคลงั 
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินทีม่ีผู้บริจาคให้ทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
--------------------------------------- 

                อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๙  แ ห่ งประกาศของคณะปฏิว ัติ  ฉบับ ท่ี  ๒๑๖  ลงวัน ท่ี                               
๒๙  กนัยายน ๒๕๑๕ กระทรวงการคลงัโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
                ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการรับเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให้
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
                ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับเ ม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่ว ันถัดจากวันท่ีประกาศใช ้
ระเบียบน้ีเป็นตน้ไป 
              ขอ้ ๓  บรรดาระเบียบหรือขอ้บงัคบัอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้
กบัขอ้ก าหนดแห่งระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
      ขอ้ ๔  ในระเบียบน้ี 
                   “ส่วนราชการ” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม ส านกังานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐและ
จังหวัด  แ ต่ไม่ รวม ถึง รัฐวิสาห กิจหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระ เ บี ยบบริหารราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 

หมวด ๑ 
การรับเงินหรือทรัพยสิ์น 

----------------------------------- 
              ขอ้ ๕  ในการรับเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให้ทางราชการ ให้ส่วนราชการเป็นผูรั้บบริจาคตาม
หลกัเกณฑต่์อไปน้ี      
                (๑) การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นไม่วา่กรณีใด ๆ ให้ส่วนราชการผูรั้บบริจาคค านึงถึงผลไดผ้ลเสีย 
และประโยชน์ท่ีทางราชการจะพึงไดรั้บ และจะพึงตอ้งใหต้อบแทนทั้งในปัจจุบนัและอนาคตเป็นส าคญั 
                (๒) การรับบริจาคท่ีมี เ ง่ือนไขเป็นการผูกพันจะต้องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู ้ใดโดยเฉพาะ 
                (๓)  การรับบริจาคเ งินหรือทรัพย์สินท่ี มีภาระติดพัน หรือมีภาระต้องเ รียกร้องหรือซ่อม 
บ ารุงรักษา ส่วนราชการผูรั้บบริจาคจะตอ้งพิจารณาว่าผลตอบแทนท่ีได้รับคุม้กบัค่าใช้จ่ายท่ีรัฐตอ้งเสียไป
หรือไม ่
 
 
                 
 



                                                                                                                                                    ๘๗ 
 
    (๔) ในกรณีท่ี ส่วนราชการได้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินท่ีไม่ตรงกับอ านาจหน้าท่ีของ 
ส่วนราชการนั้น ใหส่้วนราชการท่ีไดรั้บการบริจาคมาส่งมอบใหแ้ก่ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรง
ในการดูแลและบริหารทรัพยสิ์นของแผน่ดินต่อไป 
                 ในกรณี ท่ี มีผู ้บ ริจาคเ งินหรือทรัพย์สินให้ทางราชการทุกกรณี  ให้ มีการรายงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นจนถึงหวัหนา้ส่วนราชการ และใหถื้อวา่เป็นการรับบริจาคในนามของส่วนราชการ 
                (๕)  หัวหน้าส่วนราชการอาจตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการรับบริจาคเงิน
หรือทรัพยสิ์นก่อนก็ได ้
                ข้อ ๖  ในการรับบริจาคทรัพย์สินอ่ืนนอกจากเงิน ให้ส่วนราชการผู ้รับบริจาคตรวจสอบ 
เสียก่อนวา่ทรัพยสิ์นท่ีจะรับบริจาคมีเอกสารสิทธิสมบูรณ์  ทั้งน้ี เพื่อมิใหต้อ้งเกิดคดีฟ้องร้องกนัภายหลงั 
                  ขอ้ ๗  ห้ามมิให้ส่วนราชการก าหนดเง่ือนไขในการประมูลซ้ือทรัพยสิ์น จา้งท าของ หรือให้เช่า
ทรัพยสิ์น โดยระบุให้ผูข้าย ผูรั้บจา้ง ผูเ้ช่าทรัพยสิ์น หรือผูท่ี้เป็นคู่สัญญากบัทางราชการตอ้งบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสิ์นใหแ้ก่ส่วนราชการนั้น 
                ส่วนราชการจะก าหนดเ ง่ือนไขในการประมูลตามวรรคแรก ให้มีการบริจาคทรัพย์สิน 
ประเภทอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ งทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนประกอบของอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ได้ แต่จะต้อง 
ไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัก่อน 

 

หมวด ๒ 
การจ่ายเงิน 

----------------------------------- 
                ข้อ ๘  เ งินบริจาคหรือดอกผลท่ีเกิดจากทรัพย์สินซ่ึงมีผู ้บริจาค ส่วนราชการจะน าไปจ่าย 
ห รื อ ก่ อ ห น้ี ผู ก พัน ไ ด้ เ ฉ พ า ะ ใ น กิ จ ก า ร ท่ี ผู ้บ ริ จ า ค ร ะ บุ ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ใ ช้ ไ ว้ เ ท่ า นั้ น 
                ในกรณีท่ีผูบ้ริจาคไม่ไดร้ะบุวตัถุประสงค์ไว ้หรือระบุวตัถุประสงค์ไวไ้ม่ชดัแจง้ ให้ส่วนราชการ
น า ไ ป ใ ช้ จ่ า ย ห รื อ ก่ อ ห น้ี ผู ก พัน ไ ด้  ใ น กิ จ ก า ร ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร นั้ น  ห รื อ ใ น ท า ง ท่ี เ ป็ น 
ประโยชน์แก่ทางราชการโดยส่วนรวม ตามระเบียบท่ีได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง  ทั้ งน้ี 
กระทรวงการคลังอาจพิจารณาให้น าเงินบริจาคในกรณีดังกล่าวส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามจ านวน 
ท่ีเห็นสมควรก็ได ้
                ข้อ  ๙   ให้หัวหน้า ส่วนราชการ เ ป็นผู ้มี อ  านาจอนุมัติ ในการ จ่ายหรือก่อห น้ีผูกพัน เ งิน 
บริจาคหรือดอกผล ซ่ึง เ กิดจากทรัพย์สิน ท่ี มีผู ้บ ริจาคตามหลัก เกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ในระ เ บียบ น้ี 
 
 
 



                                                                                                                                    ๘๘ 

หมวด ๓ 
การเก็บรักษาและการตรวจสอบ 

-------------------------------------------- 
                ข้อ  ๑๐  ให้ ส่วนราชการเก็บ รักษา เ งินสดไว้ เพื่ อส ารอง จ่ายได้ภายในวงเ งิน ท่ีก าหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั นอกนั้นให้น าฝากกระทรวงการคลงั ส านักงานคลงัจงัหวดัหรือ
ส านักงานคลังอ า เภอ แล้วแต่กรณี หรือน าฝากธนาคารท่ี เ ป็นรัฐวิสาหกิจ  หรือธนาคารพาณิชย ์                         
ท่ีกระทรวงการคลงัใหค้วามเห็นชอบ 
                การน าฝากธนาคารท่ี เ ป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ท่ีกระทรวงการคลังให้ความ 
เห็นชอบจะตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดท้  าความตกลงกบักระทรวงการคลงั 

    ข้อ  ๑๑  การปฏิบัติ เ ก่ี ยวกับบัญชี  วิ ธีการจ่าย  และหลักฐานการรับจ่าย  เ งินบ ริจาคให ้
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม เวน้แต่จะได้รับอนุมติัจากกระทรวงการคลังให้ปฏิบัติ 
เป็นอย่างอ่ืนและให้รวบรวมหลักฐานการรับจ่ายให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงิน
แผน่ดินภูมิภาคแลว้แต่กรณีตรวจสอบไดทุ้กขณะ 

    ขอ้ ๑๒  วิธีปฏิบติัอ่ืนใดซ่ึงมิได้ก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี ให้ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ     
โดยอนุโลม 
                ขอ้ ๑๓  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
เป็นผูว้นิิจฉยั 

                                                ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๖ 

      สุธี  สิงห์เสน่ห์ 
     (นายสุธี  สิงห์เสน่ห์) 
รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ ปฏิบติัราชการแทน 

                     รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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สรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา (ครั้งที่ 2)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงาน ป.ป.ช.. 2560. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ 
 รักษาพยาบาล. นนทบุรี.  
 
 
สืบค้นออนไลน์  
วชิร รุจิโมระ และพร้อมพงศ์ วานิชสมบัติ. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยง 
 ในการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีการส่งเสริมการขายยา 
 และเวชภัณฑ์.  
 https://www.nacc.go.th/images/article/freetemp/article_20171116084428.pdf. 
 

https://www.nacc.go.th/images/article/freetemp/article_20171116084428.pdf




 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 6 เมษายน 2564 
หัวข้อ: หนังสือส่งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านการสาธารณสุข 
 และมาตรการในด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตามข้อมติของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
 สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือส่งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านการสาธารณสุข 
 และมาตรการในด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตามข้อมติของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
 สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  6  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  6  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  6  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
  

 


	
	Untitled-1
	Untitled-2
	Untitled-3
	Untitled-4
	Untitled-5
	Untitled-6
	Untitled-7
	Untitled-8
	Untitled-9
	Untitled-10
	Untitled-11
	Untitled-12
	Untitled-13
	Untitled-14
	Untitled-15
	Untitled-16
	Untitled-17
	Untitled-18
	Untitled-19
	Untitled-20
	Untitled-21
	Untitled-22


