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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  เกณฑ์จริยธรรมการจดัซื้อจดัหาและการส่งเสริมการขายยา 

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  2564 

 
 

การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ขาดจริยธรรม  และการใช้ยา  
ที่ไม่สมเหตุสมผลส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินจ าเป็น  ราคาแพงเกินควร   
เป็นปัญหาส่วนหนึ่งของการเข้าถึงยาที่จ าเป็นของผู้ป่วย  และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 
ของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมได้ดงึเอาบุคลากรสาธารณสุขเขา้รว่ม 
รับผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ  จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางตรง
และผลประโยชน์แอบแฝงในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  เงินตอบแทน  ของก านัล  การเดินทางไปต่างประเทศ  
เป็นต้น  การส่งเสริมการขายในกระบวนการจัดซื้อจัดหา  ตลอดจนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
ในลักษณะดังกล่าว  กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ปกติของสังคมไทย  ท าให้บุคลากรสาธารณสุข  
บางส่วนเข้าใจผิดและเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้เป็นสิทธิที่พึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้  โดยมิได้ตระหนักว่า
จะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน  ธรรมาภิบาลของระบบยาและระบบสุขภาพโดยรวม 

กระทรวงสาธารณสุข  ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2564  เพ่ือใช้ 
เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลส าหรับส่วนราชการ  หน่วยงาน  และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข   
ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา  ผู้ประกอบวิชาชีพ  และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา   
จนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   

ส านักงาน  ป.ป.ช.  ได้ศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา  ตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเมื่อเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐  พบว่าหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  มีการก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2557  เกือบทุกหน่วยงาน  และพบอีกว่า
ประเด็นเงินบริจาคของบริษัทยา  หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ราชการ  พ.ศ.  2526  และ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2536  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มีการด าเนินการอย่างเคร่งครัด  แต่ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือทรัพย์สิ น 
ที่มีผู้บริจาคให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และจากการสอบสวนของ  ส านักงาน  ป.ป.ท.   
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พบการกระท าในลักษณะเป็นกระบวนการที่โยงใยเป็นเครือข่ายการทุจริต   
แบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ  กลุ่มผู้ใช้สิทธิและเครือญาติ  กลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล  และกลุ่มบริษัท
จ าหน่ายยา  นอกจากนี้  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้เสนอคณะรัฐมนตรีประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



พฤติกรรมการกระท าความผิดในกระบวนการเบิกจ่ายยา  3  ประเภท  คือ  การสวมสิทธิ  การยิงยา   
และการช็อปปิ้งยา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ตในกระบวนการเบิกจ่ายยา 
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงระบบ 
 1.1 เสนอให้ผลักดันยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  (Rational  Drug  Use:  

RDU)  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ค านึงถึงเหตุผล  
ทางวิชาการในการตัดสินใจจ่ายยามากกว่าค านึงถึงผลประโยชน์จากบริษัทยา 

 1.2 ให้มีศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านยา  ซึ่งเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลทุกสังกัด   
และกรมบัญชีกลาง  เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต  และในระหว่างที่ยังไม่มีศูนย์ประมวลข้อมูล  
สารสนเทศด้านยาดังกล่าว  กรมบัญชีกลางต้องมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกในระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

 1.3 ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา 
  1.3.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์  

ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
  1.3.2 ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน  (cost)  มาตรฐาน   

(standard)  ระยะเวลาในการส่งมอบ  (time)  การให้บริการ  (service)  และราคา  (price)  ประกอบ 
การตัดสินใจ 

  1.3.3 ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขต  
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  (Term  of  Reference)  ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา  176  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมแก่พนักงาน  โดยให้เป็นคะแนนบวก 
ในคะแนนในหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา  (price  performance)   

  1.3.4 ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติก าหนด  

 1.4 ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน  ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 

2. ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ 
 2.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายด าเนินการอย่างเข้มงวด 
 2.2 ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา 
  2.2.1 ให้กระทรวงสาธารณสุข  และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหง่ชาติ  บังคับใช้

เกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  ประชาสัมพันธ์  และปลูกฝังให้บุคลากรและภาคประชาชน 
มีความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม 
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  2.2.2 ให้สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข  จัดให้มีเกณฑ์จริยธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายยา  และการสั่งจ่ายในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.2.3 ให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล 

 2.3 ปลุกจิตส านึกของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

  2.3.1 ให้หน่วยงานต้นสังกัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม  
ให้บุคลากรทราบ  และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม 

  2.3.2 ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม 
การส่งเสริมการขายยา  และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อ  
ที่มีความเข้าใจง่าย  สร้างเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน  ท าการ  
เฝ้าระวังและตรวจสอบการส่งเสริมการขายยา  และการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม  รวมถึงมีช่องทาง 
ในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลการกระท าผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 

  2.3.3 ให้กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการข้าราชการ  ให้ผู้ใช้สิทธิมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  และไม่ใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริต 

 2.4 การสร้างมาตรฐานการควบคุมภายในที่เหมาะสมของภาคเอกชน  เพ่ือป้องกัน 
การส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม 

คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2560  มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ   
ป.ป.ช.  มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดัน  
ให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ  
กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2557  รวมถึงการบังคับใช้  เพื่อป้องกันการทุจริตในลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขตามมติคณะรัฐมนตรี  และบังคับใช้กับส่วนราชการ   
หน่วยงาน  และหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด  
เพ่ือป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยา  ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  และเป็นแบบอย่าง  
ที่ดีงามให้หน่วยงานอื่นต่อไป   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบกับเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา  128  แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  รัฐมนตรีว่าการ 
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กระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา  
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 

และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2557 
ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  และมีฐานะเป็นกรม

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
“หน่วยงาน”  หมายความว่า  หน่วยงานระดับกอง  หรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ซึ่งมีการด าเนินการในการจัดหาหรือควบคุมการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  หน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุง 

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
“เกณฑ์จริยธรรม”  หมายความว่า  เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข   
“ธรรมาภิบาลระบบยา”  หมายความว่า  การบริหารจัดการระบบยาที่ดี  ตั้งแต่การคัดเลือก   

จัดหา  กระจายการใช้ยา  และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม  ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๕ 

“ยา”  หมายความว่า  ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษ  และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

“เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา”  หมายความว่า  วัสดุการแพทย์  วัสดุทันตกรรม  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วัสดุเอกซเรย์  วัสดุอื่น ๆ  ที่ใช้ในทางการแพทย์  และหมายความรวมถงึอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผูป้ว่ย
เฉพาะราย 

“การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา”  หมายความว่า  การที่ผู้ขายต้องการให้ข้อมูล  
ข้อความ  การชักชวน  จูงใจหรือการกระท าด้วยวิธีอื่นใดที่มุ่งหมายให้มีการสั่งใช้  การสั่งซื้อ  หรือการใช้ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า 

“การโฆษณา”  หมายความว่า  การกระท าไม่ว่าด้วยวิธใีด ๆ  ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
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“ข้อความ”  หมายความว่า  เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง  ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร   
ตัวเลข  ภาพ  ภาพยนตร์  แสง  เสียง  เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด  ที่สื่อความหมายได้โดยสภาพ  
ของสิ่งนั้นเอง  หรือโดยผ่านวิธีการหรือสื่อใด ๆ 

“ของขวัญ”  หมายความว่า  ประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน  สิ่งของ  ของช าร่วย  ที่บริษัทยา 
หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  มอบให้แก่บุคคลเพื่อประโยชน์ทางการค้า   

“ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา”  หมายความว่า  ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่แจก 
แก่บุคคล  ส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หรือเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การใช้ทางคลินิก  โดยยกเว้นเพ่ือการศึกษาหรือวิจัย   
(กรณีที่น าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดหา) 

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้”  หมายความว่า  ส่ิงที่มีมูลค่า  และให้หมายความรวมถึง   
การลดราคา  การรับความบันเทิง  การรับบริการ  การรับการฝึกอบรม  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน   
หรือการอื่นใดซึ่งเป็นการกระท าที่ท าให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้  หรือไม่ต้องออก  
ค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้  ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ  พ.ศ.  2563  ก าหนด 

“ปกติประเพณีนิยม”  หมายความว่า  เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน   
ให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี  การแสดงความขอบคุณ  การต้อนรับ  การแสดง  
ความเสียใจ  หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“ผู้สั่งใช้”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  หรือบุคลากร
ทางการสาธารณสุขอื่น  ที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทันตกรรม  
เภสัชกรรม  การพยาบาล  เทคนิคการแพทย์  กายภาพบ าบัด  การแพทย์แผนไทย  การสาธารณสุขชุมชน  
และผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรคศิลปะ 

“ผู้แทนบริษัทยา”  หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หมายความว่า  ตัวแทนของบริษัทยา 
และบริษัทผู้จัดจ าหน่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือน าเสนอข้อมูลยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

“บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา”  หมายความว่า  บริษัท  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล   
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  น าเข้าและจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งในและต่างประเทศ   
(รวมถึงบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ  สมาคม  องค์กร  ฯลฯ)  ทั้งนี้  รวมถึงองค์การ
เภสัชกรรม 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจลงนามหรือมีอ านาจสั่งการ 
ในการคัดเลือก  จัดซื้อ  จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

้หนา   ๖
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“ผู้มีอ านาจ”  หมายความว่า  กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่คัดเลือก  เสนอ  จัดหา  หรือ
ด าเนินการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 

“บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยต าแหน่ง   
หรือที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 

“นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับก่อนปริญญาในสถานศึกษา 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  หรือสถาบัน

ร่วมสอนในสาขาทางการแพทย์และสาธารณสุข  สถาบันพระบรมราชชนก  โรงพยาบาลศูนย์    
หรือโรงพยาบาลทั่วไป  หรือสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเรียนการสอนบุคลากร  
ทางการแพทย ์

ข้อ 5 ให้ส่วนราชการ  หน่วยงาน  และหน่วยบริการ  ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดท าแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้  และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร 

ไว้ในที่เปิดเผย  ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 
  (๒) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์

จริยธรรมฉบับนี้ 
  (๓) น าเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา  ปลูก 

และปลุกจิตส านึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้  ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่าง  
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กา รส่งเสริมการใช้ยา 
อย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม 

ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ  และให้มีอ านาจในการออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติ
ตามประกาศนี้  และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด  1 
ผู้สั่งใช ้

 
 

ข้อ 7 ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินไม่ว่ากรณีใด ๆ  ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ  ค่าพาหนะเดินทาง  

และค่าที่พักส าหรับวิทยากรเท่านั้น  และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
(2) ของขวัญ  ของที่ระลึก  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้   

ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เว้นแต่ 
 (1.1) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ  หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ านวนที่สมควร

ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่  หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป  หรือตามที่
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกาศก าหนด 
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 (1.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์ 
และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย  ให้ได้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

ข้อ 8 ผู้สั่งใช้ต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาใด ๆ  ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

ข้อ 9 ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   
ในการไปประชุม  สัมมนา  อบรม  ดูงาน  ทางวิชาการ  ทั้งในและต่างประเทศ   

ข้อ 10 ผู้สั่งใช้ต้องเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยานั้นในสถานะใด  เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด  การเขียน  หรือโดยวิธีการอื่นใด  
ที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 

ข้อ 11 ผู้สั่งใช้  สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย  โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุน   
และการก ากับดูแลของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 

ข้อ 12 ในการน าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงาน  ผู้สั่งใช้
ต้องค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน  โดยผ่านระบบก ากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่ างยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 

ข้อ 13 ผู้สั่งใช้ต้องสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา 

หมวด  2 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 

 
 

ข้อ 14 ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจต้องก าชับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้เป็นตามเกณฑ์
จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  โดยจัดท าแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง  และมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ากับเกณฑ์
จริยธรรมฉบับนี้  และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ 

ข้อ 15 ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ  ต้องก าหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล   
และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(1) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(2) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  กฎกระทรวง  ระเบียบ  และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  โดยสามารถน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่าย 
มาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้  และต้องจัดซื้อย าหรือเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ   
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(3) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ต้องไม่เป็นการหารายได้ 
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 

(4) การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย 
ของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หรือประโยชน์ส่วนตน 

(5) การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในส่วนราชการ  หน่วยงาน  
หรือหน่วยบริการ  เช่น  การก าหนดบริเวณและก าหนดเวลาที่อนุญาตให้ท ากิจกรรม  เกณฑ์การรับ 
สิ่งสนับสนุนของส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  การห้ามจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง  ดังนี้ 

 (5.1) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา  พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ด าเนินกิจกรรม
ตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนด 

 (5.2) ห้ามรับสิ่ งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยาเป็นการส่วนตัว   
เว้นแต่เป็นการให้แก่หน่วยบริการหรือหน่วยงานโดยก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ  หน่วยงาน 
หรือหน่วยบริการ 

 (5.3) ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยง 
ถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 

 (5.4) ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ  ต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต  ความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ระบบตรวจสอบภายใน  และระบบควบคุมภายใน  อย่างเข้มงวดและ  
มีประสิทธิภาพ 

ข้อ 16 ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในหมวด  1  
โดยเคร่งครัด 

หมวด  3 
เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัซือ้จัดหา  การจ่าย 

และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 
 

ข้อ 17 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา   
การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม  เช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในหมวด  1  โดยเคร่งครัด   
(2) ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่ก าหนด  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน   
(3) จัดท าและน าเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ

คัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดหรือ คณะกรรมการ   
ที่มีชื่อเรียกอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน   
โดยไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  หรือมุ่งหวังเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 

้หนา   ๙
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ข้อ 18 ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสาร  แผ่นพับ  แผ่นป้าย  หรือสื่อชนิดอื่นใดที่มีเนื้อหา 
เชิงโฆษณาอวดอ้าง  หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน 

หมวด  4 
ส่วนราชการ  หน่วยงาน  หน่วยบริการ 

 
 

ข้อ 19 ก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ  และบริบทของส่วนราชการ   
หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  โดยมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์จริยธรรมฯ  และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร 
ติดไว้ในที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ 

ข้อ 20 ด าเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล  และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์
ทับซ้อนตามกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(1) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(2) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  กฎกระทรวง  ระเบียบ  และที่ออกตามความในพระราชบัญญตัิ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  โดยสามารถน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่าย 
มาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้  และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์  
ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ   

(3) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ต้องไม่เป็นการหารายได้ 
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 

(4) การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา  ซึ่งค านึงถึงประโยชน์และ 
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
หรือประโยชน์ส่วนตน 

(5) การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในส่วนราชการ  หน่วยงาน  
หรือหน่วยบริการ  ดังนี้ 

 (5.1) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา  พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ด าเนินกิจกรรม
ตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนด 

 (5.2) ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัว  เว้นแต่ 
เป็นการให้แก่ส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  โดยให้ก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยบริการ 
หรือหน่วยงาน 

 (5.3) ห้ามจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 

้หนา   ๑๐
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(6) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  เพ่ือจัดประชุมวิชาการ 
โดยรับการสนับสนุนงบด าเนินการ  วิทยากร  หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   
ให้รับได้แต่ต้องเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

(7) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุม  สัมมนา  อบรม   
ดูงานหรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  กระท าได้เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (7.1) เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อประโยชน์ให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยงาน  
หรือหน่วยบริการ  และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   

 (7.2) ให้รับการสนับสนุนในนามส่วนราชการ  หน่วยงานหรือหน่วยบริการให้ส่วนราชการ  
หน่วยงานหรือหน่วยบริการ  จัดท าระบบการรับการสนับสนุนและก าหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควร
ให้ไปประชุม  สัมมนา  อบรม  ดูงาน  หรือบรรยายทางวิชาการ  ทั้งในและต่างประเทศ  โดยให้รับ  
การสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง  ค่าลงทะเบียน  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  และค่าที่พักส าหรับตนเองเท่านั้น   
และจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน  การประชุม  หรือการบรรยายทางวิชาการ 

หมวด  5 
สถานศึกษา 

 
 

ข้อ 21 สถานศึกษาต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ห้ามผู้แทนบริษัทยา  หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยาเข้าพบนักศึกษา 

เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
(2) ห้ามจัดกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่นักศึกษาที่เชื่อมโยงถึง

ชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หรือบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพ่ือป้องกันการโฆษณาแอบแฝง 
(3) ห้ามนักศึกษารับเงิน  ของขวัญ  ของบริจาค  หรือการสนับสนุนอื่น ๆ  จากบริษัทยา   

หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยตรง  เว้นแต่เป็นการให้เพ่ือสนับสนุนการศึกษาผ่านสถานศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด   
และต้องกระท าการโดยเปิดเผย 

(4) จัดระบบการรับการสนับสนุนและการก ากับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรม 
ทุกประเภทจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้มีความโปร่งใส  เพ่ือป้องกันการโฆษณาและส่งเสริม  
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

(5) ก ากับและควบคุมให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษานั้น  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างอันดี 
แก่นักศึกษา  ทั้งในแง่จริยธรรมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริษัทยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หรือผู้แทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

(6) หลักสูตรการเรียนการสอน  ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างสมเหตุสมผล  และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เชื่อถือได้  
โดยปราศจากการชี้น าทางธุรกิจ 

้หนา   ๑๑
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(7) จัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่มุ่ ง เน้นจริยธรรมของบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องทุกระดับ 
และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หรือผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา  
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

(8) ก าหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากร  เปิดเผยความเกี่ยวข้องกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยา  เมื่อมีการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ  ไม่ว่าโดยการพูด  การเขียน  หรือวิธีการอื่นใด  
ในทางวิชาการ 

หมวด  6 
บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและผูแ้ทนบริษัทยา 

หรือพนกังานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 
 

ข้อ 22 บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา  และผู้แทนบริษัทยา  หรือพนักงานขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  ลงวันที่   
22  เมษายน  พ.ศ.  2559  เรื่อง  เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศ  พ.ศ.  2559 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๒
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  เกณฑ์จริยธรรมการจดัซื้อจดัหาและการส่งเสริมการขายยา 

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  2564 

 
 

การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ขาดจริยธรรม  และการใช้ยา  
ที่ไม่สมเหตุสมผลส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินจ าเป็น  ราคาแพงเกินควร   
เป็นปัญหาส่วนหนึ่งของการเข้าถึงยาที่จ าเป็นของผู้ป่วย  และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 
ของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมได้ดงึเอาบุคลากรสาธารณสุขเขา้รว่ม 
รับผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ  จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางตรง
และผลประโยชน์แอบแฝงในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  เงินตอบแทน  ของก านัล  การเดินทางไปต่างประเทศ  
เป็นต้น  การส่งเสริมการขายในกระบวนการจัดซื้อจัดหา  ตลอดจนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
ในลักษณะดังกล่าว  กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ปกติของสังคมไทย  ท าให้บุคลากรสาธารณสุข  
บางส่วนเข้าใจผิดและเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้เป็นสิทธิที่พึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้  โดยมิได้ตระหนักว่า
จะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน  ธรรมาภิบาลของระบบยาและระบบสุขภาพโดยรวม 

กระทรวงสาธารณสุข  ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2564  เพ่ือใช้ 
เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลส าหรับส่วนราชการ  หน่วยงาน  และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข   
ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา  ผู้ประกอบวิชาชีพ  และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา   
จนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   

ส านักงาน  ป.ป.ช.  ได้ศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา  ตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเมื่อเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐  พบว่าหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  มีการก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2557  เกือบทุกหน่วยงาน  และพบอีกว่า
ประเด็นเงินบริจาคของบริษัทยา  หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ราชการ  พ.ศ.  2526  และ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2536  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มีการด าเนินการอย่างเคร่งครัด  แต่ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือทรัพย์สิ น 
ที่มีผู้บริจาคให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และจากการสอบสวนของ  ส านักงาน  ป.ป.ท.   
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พบการกระท าในลักษณะเป็นกระบวนการที่โยงใยเป็นเครือข่ายการทุจริต   
แบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ  กลุ่มผู้ใช้สิทธิและเครือญาติ  กลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล  และกลุ่มบริษัท
จ าหน่ายยา  นอกจากนี้  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้เสนอคณะรัฐมนตรีประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
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พฤติกรรมการกระท าความผิดในกระบวนการเบิกจ่ายยา  3  ประเภท  คือ  การสวมสิทธิ  การยิงยา   
และการช็อปปิ้งยา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ตในกระบวนการเบิกจ่ายยา 
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงระบบ 
 1.1 เสนอให้ผลักดันยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  (Rational  Drug  Use:  

RDU)  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ค านึงถึงเหตุผล  
ทางวิชาการในการตัดสินใจจ่ายยามากกว่าค านึงถึงผลประโยชน์จากบริษัทยา 

 1.2 ให้มีศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านยา  ซึ่งเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลทุกสังกัด   
และกรมบัญชีกลาง  เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต  และในระหว่างที่ยังไม่มีศูนย์ประมวลข้อมูล  
สารสนเทศด้านยาดังกล่าว  กรมบัญชีกลางต้องมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกในระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

 1.3 ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา 
  1.3.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์  

ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
  1.3.2 ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน  (cost)  มาตรฐาน   

(standard)  ระยะเวลาในการส่งมอบ  (time)  การให้บริการ  (service)  และราคา  (price)  ประกอบ 
การตัดสินใจ 

  1.3.3 ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขต  
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  (Term  of  Reference)  ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา  176  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมแก่พนักงาน  โดยให้เป็นคะแนนบวก 
ในคะแนนในหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา  (price  performance)   

  1.3.4 ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติก าหนด  

 1.4 ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน  ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 

2. ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ 
 2.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายด าเนินการอย่างเข้มงวด 
 2.2 ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา 
  2.2.1 ให้กระทรวงสาธารณสุข  และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหง่ชาติ  บังคับใช้

เกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  ประชาสัมพันธ์  และปลูกฝังให้บุคลากรและภาคประชาชน 
มีความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม 
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  2.2.2 ให้สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข  จัดให้มีเกณฑ์จริยธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายยา  และการสั่งจ่ายในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.2.3 ให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล 

 2.3 ปลุกจิตส านึกของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

  2.3.1 ให้หน่วยงานต้นสังกัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม  
ให้บุคลากรทราบ  และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม 

  2.3.2 ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม 
การส่งเสริมการขายยา  และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อ  
ที่มีความเข้าใจง่าย  สร้างเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน  ท าการ  
เฝ้าระวังและตรวจสอบการส่งเสริมการขายยา  และการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม  รวมถึงมีช่องทาง 
ในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลการกระท าผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 

  2.3.3 ให้กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการข้าราชการ  ให้ผู้ใช้สิทธิมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  และไม่ใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริต 

 2.4 การสร้างมาตรฐานการควบคุมภายในที่เหมาะสมของภาคเอกชน  เพ่ือป้องกัน 
การส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม 

คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2560  มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ   
ป.ป.ช.  มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดัน  
ให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ  
กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2557  รวมถึงการบังคับใช้  เพื่อป้องกันการทุจริตในลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขตามมติคณะรัฐมนตรี  และบังคับใช้กับส่วนราชการ   
หน่วยงาน  และหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด  
เพ่ือป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยา  ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  และเป็นแบบอย่าง  
ที่ดีงามให้หน่วยงานอื่นต่อไป   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบกับเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา  128  แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  รัฐมนตรีว่าการ 
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กระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา  
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 

และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2557 
ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  และมีฐานะเป็นกรม

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
“หน่วยงาน”  หมายความว่า  หน่วยงานระดับกอง  หรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ซึ่งมีการด าเนินการในการจัดหาหรือควบคุมการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  หน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุง 

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
“เกณฑ์จริยธรรม”  หมายความว่า  เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข   
“ธรรมาภิบาลระบบยา”  หมายความว่า  การบริหารจัดการระบบยาที่ดี  ตั้งแต่การคัดเลือก   

จัดหา  กระจายการใช้ยา  และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม  ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๕ 

“ยา”  หมายความว่า  ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษ  และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

“เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา”  หมายความว่า  วัสดุการแพทย์  วัสดุทันตกรรม  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วัสดุเอกซเรย์  วัสดุอื่น ๆ  ที่ใช้ในทางการแพทย์  และหมายความรวมถงึอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผูป้ว่ย
เฉพาะราย 

“การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา”  หมายความว่า  การที่ผู้ขายต้องการให้ข้อมูล  
ข้อความ  การชักชวน  จูงใจหรือการกระท าด้วยวิธีอื่นใดที่มุ่งหมายให้มีการสั่งใช้  การสั่งซื้อ  หรือการใช้ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า 

“การโฆษณา”  หมายความว่า  การกระท าไม่ว่าด้วยวิธใีด ๆ  ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
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“ข้อความ”  หมายความว่า  เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง  ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร   
ตัวเลข  ภาพ  ภาพยนตร์  แสง  เสียง  เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด  ที่สื่อความหมายได้โดยสภาพ  
ของสิ่งนั้นเอง  หรือโดยผ่านวิธีการหรือสื่อใด ๆ 

“ของขวัญ”  หมายความว่า  ประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน  สิ่งของ  ของช าร่วย  ที่บริษัทยา 
หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  มอบให้แก่บุคคลเพื่อประโยชน์ทางการค้า   

“ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา”  หมายความว่า  ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่แจก 
แก่บุคคล  ส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หรือเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การใช้ทางคลินิก  โดยยกเว้นเพ่ือการศึกษาหรือวิจัย   
(กรณีที่น าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดหา) 

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้”  หมายความว่า  ส่ิงที่มีมูลค่า  และให้หมายความรวมถึง   
การลดราคา  การรับความบันเทิง  การรับบริการ  การรับการฝึกอบรม  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน   
หรือการอื่นใดซึ่งเป็นการกระท าที่ท าให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้  หรือไม่ต้องออก  
ค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้  ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ  พ.ศ.  2563  ก าหนด 

“ปกติประเพณีนิยม”  หมายความว่า  เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน   
ให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี  การแสดงความขอบคุณ  การต้อนรับ  การแสดง  
ความเสียใจ  หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“ผู้สั่งใช้”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  หรือบุคลากร
ทางการสาธารณสุขอื่น  ที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทันตกรรม  
เภสัชกรรม  การพยาบาล  เทคนิคการแพทย์  กายภาพบ าบัด  การแพทย์แผนไทย  การสาธารณสุขชุมชน  
และผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรคศิลปะ 

“ผู้แทนบริษัทยา”  หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หมายความว่า  ตัวแทนของบริษัทยา 
และบริษัทผู้จัดจ าหน่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือน าเสนอข้อมูลยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

“บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา”  หมายความว่า  บริษัท  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล   
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  น าเข้าและจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งในและต่างประเทศ   
(รวมถึงบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ  สมาคม  องค์กร  ฯลฯ)  ทั้งนี้  รวมถึงองค์การ
เภสัชกรรม 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจลงนามหรือมีอ านาจสั่งการ 
ในการคัดเลือก  จัดซื้อ  จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
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“ผู้มีอ านาจ”  หมายความว่า  กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่คัดเลือก  เสนอ  จัดหา  หรือ
ด าเนินการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 

“บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยต าแหน่ง   
หรือที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 

“นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับก่อนปริญญาในสถานศึกษา 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  หรือสถาบัน

ร่วมสอนในสาขาทางการแพทย์และสาธารณสุข  สถาบันพระบรมราชชนก  โรงพยาบาลศูนย์    
หรือโรงพยาบาลทั่วไป  หรือสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเรียนการสอนบุคลากร  
ทางการแพทย ์

ข้อ 5 ให้ส่วนราชการ  หน่วยงาน  และหน่วยบริการ  ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดท าแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้  และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร 

ไว้ในที่เปิดเผย  ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 
  (๒) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์

จริยธรรมฉบับนี้ 
  (๓) น าเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา  ปลูก 

และปลุกจิตส านึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้  ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่าง  
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กา รส่งเสริมการใช้ยา 
อย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม 

ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ  และให้มีอ านาจในการออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติ
ตามประกาศนี้  และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด  1 
ผู้สั่งใช ้

 
 

ข้อ 7 ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินไม่ว่ากรณีใด ๆ  ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ  ค่าพาหนะเดินทาง  

และค่าที่พักส าหรับวิทยากรเท่านั้น  และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
(2) ของขวัญ  ของที่ระลึก  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้   

ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เว้นแต่ 
 (1.1) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ  หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ านวนที่สมควร

ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่  หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป  หรือตามที่
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกาศก าหนด 
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 (1.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์ 
และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย  ให้ได้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

ข้อ 8 ผู้สั่งใช้ต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาใด ๆ  ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

ข้อ 9 ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   
ในการไปประชุม  สัมมนา  อบรม  ดูงาน  ทางวิชาการ  ทั้งในและต่างประเทศ   

ข้อ 10 ผู้สั่งใช้ต้องเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยานั้นในสถานะใด  เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด  การเขียน  หรือโดยวิธีการอื่นใด  
ที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 

ข้อ 11 ผู้สั่งใช้  สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย  โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุน   
และการก ากับดูแลของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 

ข้อ 12 ในการน าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงาน  ผู้สั่งใช้
ต้องค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน  โดยผ่านระบบก ากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่ างยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 

ข้อ 13 ผู้สั่งใช้ต้องสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา 

หมวด  2 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 

 
 

ข้อ 14 ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจต้องก าชับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้เป็นตามเกณฑ์
จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  โดยจัดท าแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง  และมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ากับเกณฑ์
จริยธรรมฉบับนี้  และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ 

ข้อ 15 ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ  ต้องก าหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล   
และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(1) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(2) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  กฎกระทรวง  ระเบียบ  และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  โดยสามารถน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่าย 
มาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้  และต้องจัดซื้อย าหรือเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ   

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(3) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ต้องไม่เป็นการหารายได้ 
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 

(4) การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย 
ของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หรือประโยชน์ส่วนตน 

(5) การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในส่วนราชการ  หน่วยงาน  
หรือหน่วยบริการ  เช่น  การก าหนดบริเวณและก าหนดเวลาที่อนุญาตให้ท ากิจกรรม  เกณฑ์การรับ 
สิ่งสนับสนุนของส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  การห้ามจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง  ดังนี้ 

 (5.1) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา  พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ด าเนินกิจกรรม
ตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนด 

 (5.2) ห้ามรับสิ่ งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยาเป็นการส่วนตัว   
เว้นแต่เป็นการให้แก่หน่วยบริการหรือหน่วยงานโดยก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ  หน่วยงาน 
หรือหน่วยบริการ 

 (5.3) ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยง 
ถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 

 (5.4) ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ  ต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต  ความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ระบบตรวจสอบภายใน  และระบบควบคุมภายใน  อย่างเข้มงวดและ  
มีประสิทธิภาพ 

ข้อ 16 ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในหมวด  1  
โดยเคร่งครัด 

หมวด  3 
เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัซือ้จัดหา  การจ่าย 

และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 
 

ข้อ 17 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา   
การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม  เช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในหมวด  1  โดยเคร่งครัด   
(2) ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่ก าหนด  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน   
(3) จัดท าและน าเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ

คัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดหรือ คณะกรรมการ   
ที่มีชื่อเรียกอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน   
โดยไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  หรือมุ่งหวังเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



ข้อ 18 ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสาร  แผ่นพับ  แผ่นป้าย  หรือสื่อชนิดอื่นใดที่มีเนื้อหา 
เชิงโฆษณาอวดอ้าง  หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน 

หมวด  4 
ส่วนราชการ  หน่วยงาน  หน่วยบริการ 

 
 

ข้อ 19 ก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ  และบริบทของส่วนราชการ   
หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  โดยมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์จริยธรรมฯ  และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร 
ติดไว้ในที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ 

ข้อ 20 ด าเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล  และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์
ทับซ้อนตามกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(1) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(2) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  กฎกระทรวง  ระเบียบ  และที่ออกตามความในพระราชบัญญตัิ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  โดยสามารถน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่าย 
มาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้  และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์  
ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ   

(3) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ต้องไม่เป็นการหารายได้ 
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 

(4) การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา  ซึ่งค านึงถึงประโยชน์และ 
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
หรือประโยชน์ส่วนตน 

(5) การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในส่วนราชการ  หน่วยงาน  
หรือหน่วยบริการ  ดังนี้ 

 (5.1) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา  พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ด าเนินกิจกรรม
ตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนด 

 (5.2) ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัว  เว้นแต่ 
เป็นการให้แก่ส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  โดยให้ก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยบริการ 
หรือหน่วยงาน 

 (5.3) ห้ามจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(6) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  เพ่ือจัดประชุมวิชาการ 
โดยรับการสนับสนุนงบด าเนินการ  วิทยากร  หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   
ให้รับได้แต่ต้องเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

(7) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุม  สัมมนา  อบรม   
ดูงานหรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  กระท าได้เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (7.1) เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อประโยชน์ให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยงาน  
หรือหน่วยบริการ  และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   

 (7.2) ให้รับการสนับสนุนในนามส่วนราชการ  หน่วยงานหรือหน่วยบริการให้ส่วนราชการ  
หน่วยงานหรือหน่วยบริการ  จัดท าระบบการรับการสนับสนุนและก าหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควร
ให้ไปประชุม  สัมมนา  อบรม  ดูงาน  หรือบรรยายทางวิชาการ  ทั้งในและต่างประเทศ  โดยให้รับ  
การสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง  ค่าลงทะเบียน  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  และค่าที่พักส าหรับตนเองเท่านั้น   
และจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน  การประชุม  หรือการบรรยายทางวิชาการ 

หมวด  5 
สถานศึกษา 

 
 

ข้อ 21 สถานศึกษาต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ห้ามผู้แทนบริษัทยา  หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยาเข้าพบนักศึกษา 

เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
(2) ห้ามจัดกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่นักศึกษาที่เชื่อมโยงถึง

ชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หรือบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพ่ือป้องกันการโฆษณาแอบแฝง 
(3) ห้ามนักศึกษารับเงิน  ของขวัญ  ของบริจาค  หรือการสนับสนุนอื่น ๆ  จากบริษัทยา   

หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยตรง  เว้นแต่เป็นการให้เพ่ือสนับสนุนการศึกษาผ่านสถานศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด   
และต้องกระท าการโดยเปิดเผย 

(4) จัดระบบการรับการสนับสนุนและการก ากับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรม 
ทุกประเภทจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้มีความโปร่งใส  เพ่ือป้องกันการโฆษณาและส่งเสริม  
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

(5) ก ากับและควบคุมให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษานั้น  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างอันดี 
แก่นักศึกษา  ทั้งในแง่จริยธรรมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริษัทยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หรือผู้แทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

(6) หลักสูตรการเรียนการสอน  ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างสมเหตุสมผล  และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เชื่อถือได้  
โดยปราศจากการชี้น าทางธุรกิจ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(7) จัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่มุ่ ง เน้นจริยธรรมของบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องทุกระดับ 
และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หรือผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา  
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

(8) ก าหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากร  เปิดเผยความเกี่ยวข้องกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยา  เมื่อมีการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ  ไม่ว่าโดยการพูด  การเขียน  หรือวิธีการอื่นใด  
ในทางวิชาการ 

หมวด  6 
บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและผูแ้ทนบริษัทยา 

หรือพนกังานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 
 

ข้อ 22 บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา  และผู้แทนบริษัทยา  หรือพนักงานขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  ลงวันที่   
22  เมษายน  พ.ศ.  2559  เรื่อง  เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศ  พ.ศ.  2559 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔







คู่มือแนวปฏิบัติ

ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา

และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข







 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 4 กรกฎาคม 2565 
หัวข้อ: หนังสือส่งสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
 และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข (4 ห้าม 3 ต้อง) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
 เผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ดังกล่าว ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข 
 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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 นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
 เผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ดังกล่าว ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข 
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