
  

 

 

 

ประกาศกรมสุขภาพจิต 

เรื่อง   แนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา     

ของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยา

และเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอ ๖ กำหนดใหสวนราชการ หนวยงาน และหนวยบริการ จัดทำแนวทาง

ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของกรมสุขภาพจิต 

พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศเปนลายลักษณอักษรนั้น กรมสุขภาพจิตจึงไดจัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ

จริยธรรมฉบับนี้ สำหรับบุคลากร หนวยงาน และหนวยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต ถือปฏิบัติ เพื่อการ

เสริมสรางธรรมาภิบาลระบบยา ปลูกและปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหมีความเขาใจเรื่องการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม และขับเคลื ่อนยุทธศาสตรการสงเสริมการใชยา        

อยางสมเหตุสมผล ดังตอไปนี้ 

๑. เจตนารมณในการปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑ      

ท่ีมิใชยา 

กรมสุขภาพจิต มุงหมายใหผูประกอบวิชาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหายาและ

เวชภัณฑที่มิใชยา ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของสวนราชการและหนวยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที ่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมทั ้งสงเสริมใหบุคลากร          

ทางการแพทยคำนึงถึงเหตุผลทางวิชาการในการตัดสินใจจายมากกวาคำนึงถึงผลประโยชนจากบริษัทยา                

ตามยุทธศาสตรการใชยาอยางสมเหตุสมผล (Rational Drug Use : RDU) ของกระทรวงสาธารณสุข 

๒. ในประกาศนี ้

กรม  หมายถึง  กรมสุขภาพจิต 

หนวยงาน  หมายถึง  สถาบัน และโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ดำเนินการในการจัดซ้ือ

จัดหา หรือควบคุมการใชยาและเวชภัณฑมิใชยา 

บุคลากร  หมายถึง  ผูประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิตท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับ

การจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑมิใชยา รวมถึงผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ 

ผูประกอบวิชาชีพ  หมายถึง  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล 

เทคนิคการแพทย กายภาพบำบัด การแพทยแผนไทย การสาธารณสุขชุมชน และผูประกอบวิชาชีพหรือ         

ผูประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 

     

/ บริษัท... 
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บริษัท  หมายถึง  บริษัท บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการผลิต นำเขา

และจำหนายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ท้ังในและตางประเทศ ท้ังนี้ รวมถึงองคการเภสัชกรรม 

ผูแทน หรือพนักงานขาย  หมายถึง  ตัวแทนของบริษัทยาและบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยา ที่มีหนาท่ี

เขาพบผูประกอบวิชาชีพ เพ่ือนำเสนอขอมูลยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

เวชภัณฑที่มิใชยา  หมายถึง  วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย วัสดุ

เอกซเรย วัสดุอ่ืนๆ ท่ีใชในทางการแพทย และหมายความรวมถึงอุปกรณทางการแพทยท่ีใชกับผูปวยเฉพาะราย 

ตัวอยาง  หมายถึง  ตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่แจกจายแกบุคคล หรือหนวยงาน เพื่อให

เกิดความคุนเคยกับรูปแบบและลักษณะของยาและเวชภัณฑที่มิใชยา หรือเพื่อเพิ่มประสบการณการใชทาง

คลินิก โดย ยกเวน เพ่ือการศึกษาหรือวิจัย 

ของขวัญ  หมายถึง  ประโยชนอันเปนทรัพยสิน สิ่งของ ของชำรวย ที่บริษัทมอบใหแกบุคคล     

เพ่ือประโยชนทางการคา 

ปกติประเพณีนิยม  หมายถึง  เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการใหของขวัญกัน หมายความ

รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให

ความชวยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมดวย 

การฝกอบรม  หมายถึง  การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา         

ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน หรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืน

ทั ้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที ่แนนอนที่มีวัตถุประสงค         

เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

การสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา  หมายถึง  การที่ผูขายตองการใหขอมูล ขอความ 

การชักชวน จูงใจหรือการกระทำดวยวิธีอื่นใดที่มุงหมายใหมีการสั่งใช การสั่งซื้อ หรือการใชยาและเวชภัณฑ    

ท่ีมิใชยาเพ่ือประโยชนทางการคา 

๓. แนวปฏิบัติรวมสำหรับบุคลากรตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยา

และเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

๓.๑ บุคลากร ตองไมรับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑมิใชยา 

๓.๒ บุคลากร ตองเปดเผยวาตนมีสวนเกี ่ยวของทางผลประโยชนกับบริษัทนั้น ในสถานะใด       

เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เก่ียวของกับยาและเวชภัณฑ      

ท่ีมิใชยาในทางวิชาการ 

๓.๓ บุคลากร ตองไมแสดงตนในการโฆษณา หรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาใด ๆ 

ตอสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

 

 

      

 

    / ๔. แนวปฏิบัติ... 
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๔. แนวปฏิบัติการรับประโยชนอันเปนทรัพยสิน เงิน ส่ิงของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ 

บุคลากรกรมสุขภาพจิต ตลอดจนคูสมรสหรือญาติของบุคลากรดังกลาว ตองไมรับประโยชนจาก

บริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาในลักษณะดังตอไปนี้ 

๔.๑ เงินไมวากรณีใด ๆ ยกเวน คาตอบแทนวิทยากรการบรรยายทางวิชาการ คาพาหนะเดินทาง 

และคาท่ีพักสำหรับวิทยากรเทานั้น และเงินท่ีเปนทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

๔.๒ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพยสิน สิ่งของ การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการ

ฝกอบรม หรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคำนวณเปนเงินได ไมวากรณีใด ๆ เวนแต 

(๑) สิ่งที่อาจไดรับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนาที่ (มูลคา      

ไมเกินสามพันบาท) หรือเปนการรับการใหในลักษณะใหแกบุคคลท่ัวไป 

(๒) สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุขท่ียังประโยชนแกผูปวย โดยใหรับในนามของสถานพยาบาลหรือหนวยงาน 

๔.๓ บริการอันเปนกิจสวนตัวใด ๆ เชน การรับเปนธุระในเรื่องสวนตัว 

๕. แนวปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

๕.๑ การจัดซื ้อยาและเวชภัณฑที ่ม ิใชยา เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจางและ         

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ 

๕.๒ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยาที ่จะจัดซื ้อ ตองคำนึงถึงหลักเกณฑการประเมิน

ประสิทธิภาพตอราคา (price-performance) ไดแก ปจจัยดานตนทุน (cost) มาตรฐาน (standard) ระยะเวลา

สงมอบ (time) การใหบริการ (service) ราคา (price) และอาจกำหนดประเด็นระบบการอบรมเกณฑจริยธรรม

แกพนักงานของบริษัทไว ในรางขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of 

Reference) เพ่ือใหไดยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

๕.๓ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดหรือคณะกรรมการท่ีมีชื่อเรียกอ่ืนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ

คัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของหนวยงาน จะตองใชขอมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได 

เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา โดยไมกีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือเพ่ือมุงหวัง

ประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 

๕.๔ หนวยงาน ตองไมทำการหารายไดจากการซื ้อยาและเวชภัณฑที ่ม ิใช ยา ในลักษณะ

ผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทยาเขากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

๖. แนวปฏิบัติในการรับบริจาคตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

๖.๑ บริษัทฯ ที่มีความประสงคจะบริจาคตัวอยางยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา จะตองแจงความจำนง

เปนหนังสือถึงหนวยงาน 

๖.๒ หนวยงาน จะพิจารณารับตัวอยางจากบริษัทฯ ในกรณีตอไปนี้ 

(๑) ตัวอยางยาท่ีจะบริจาค อยูในบัญชียาโรงพยาบาล ใหพิจารณารับตัวอยางยาดังกลาวไวใช

สำหรับการใหบริการผูปวยได ในจำนวนท่ีเหมาะสม ไมเปนภาระ โดยไมผูกพัน หรือสัมพันธกับการจัดซ้ือจัดหายา 

    

/ (๒) ตัวอยาง... 
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(๒) ตัวอยางยาท่ีจะบริจาค อยูนอกบัญชียาโรงพยาบาล ใหเสนอตอคณะกรรมการเภสัชกรรม

และการบำบัดของหนวยงาน พิจารณาความเหมาะสม ความจำเปนตอการนำมาใชในการใหบริการผูปวย      

โดยไมมีขอผูกมัดในเชิงธุรกิจ 

๖.๒ หนวยงาน จะพิจารณารับตัวอยางจากบริษัทฯ ในกรณีตอไปนี้ 

(๑) ตัวอยางยาท่ีจะบริจาค อยูในบัญชียาโรงพยาบาล ใหพิจารณารับตัวอยางยาดังกลาวไวใช

สำหรับการใหบริการผูปวยได ในจำนวนท่ีเหมาะสม ไมเปนภาระ โดยไมผูกพัน หรือสัมพันธกับการจัดซ้ือจัดหายา 

(๒) ตัวอยางยาท่ีจะบริจาค อยูนอกบัญชียาโรงพยาบาล ใหเสนอตอคณะกรรมการเภสัชกรรม

และการบำบัดของหนวยงาน พิจารณาความเหมาะสม ความจำเปนตอการนำมาใชในการใหบริการผูปวย      

โดยไมมีขอผูกมัดในเชิงธุรกิจ 

(๓) ตัวอยางเวชภัณฑที่มิใชยา ใหเสนอตอคณะกรรมการวัสดุการแพทย พิจารณาความ

เหมาะสม และความจำเปนในการนำมาใชประโยชนตอหนวยงานและผูรับบริการ โดยไมเปนภาระตอหนวยงาน 

และไมมีขอผูกมัดในเชิงธุรกิจ  

๖.๓ หนวยงานจะรับตัวอยางจากบริษัท เมื่อไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น และดำเนินการตรวจรับ 

เก็บรักษา เบิกจาย และจัดทำบัญชีควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื ้อจัดจางและ        

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำรายงานสรุปเปนขอมูลเพ่ือการตรวจสอบตอไป 

๖.๔ การนำตัวอยางมาจายใหกับผู ปวยหรือหนวยงาน ผู ส ั ่งใชตองคำนึงถึงประโยชนและ        

ความปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญ ไมมุงหวังเพ่ือเปนการสงเสริมการขายและเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือประโยชน

สวนตน โดยผานระบบกำกับดูแลการรับและการจายตัวอยางของหนวยงาน 

๗. แนวปฏิบัติในการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อปองกันการ

สงเสริมการขายยาท่ีไมเหมาะสม 

๗.๑ หนวยงานตองจัดใหมีระบบควบคุมภายในที ่เขมงวดและมีประสิทธิภาพ เพื ่อปองกัน        

ความเสี่ยงดานทุจริต และผลประโยชนทับซอน 

๗.๒ ผูสั่งใชตองสั่งใชยาดวยชื่อสามัญทางยา 

๗.๓ หนวยงานกำหนดระบบการตรวจสอบในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลขาราชการ เพื่อปองกันการสวมสิทธิ์ การยิงยา และการช็อปปงยา หรือการเดินสายขอตรวจ

รักษาตามโรงพยาบาลตางๆ ในชวงวันเดียวกัน หรือระยะเวลาใกลเคียงกัน 

๗.๔ หนวยงานจะตองประกาศกำหนดสถานท่ีและเวลา ท่ีอนุญาตใหผูแทนและพนักงานขายดำเนิน

กิจกรรมการใหขอมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาแกผูประกอบวิชาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ

จัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ท้ังนี้ บุคลากรตองไมอยูระหวางปฏิบัติหนาท่ีใหบริการผูปวย 

๗.๕ หามผูแทนหรือพนักงานขาย เขาพบนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝกปฏิบัติงานในหนวยงาน 

เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา  

 

 

/ ๘. แนวปฏิบัติ... 



-๕- 

 

๘. แนวปฏิบัติการรับประโยชนในลักษณะของการรับเปนวิทยากร 

๘.๑ บริษัทที่มีความประสงคจะสนับสนุนคาใชจายในการเปนวิทยากรของบุคลากร จะตองแสดง

เจตจำนงเปนหนังสือของบริษัทถึงหนวยงาน ระบุรายละเอียดเกี ่ยวกับการเปนวิทยากรในการฝกอบรม     

พรอมคาใชจายที่ใหการสนับสนุน โดยไมมีเงื่อนไขขอผูกมัดเพื่อสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

๘.๒ บุคลากรจะรับการสนับสนุนไดก ็ตอเมื ่อไดร ับอนุญาตจากหนวยงาน โดยผู ที ่ร ับเชิญ           

เปนวิทยากรทั ้งในและตางประเทศ จะตองขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๘.๓ สิ่งท่ีบุคลากรสามารถรับการสนับสนุนจากบริษัท ไดแก 

(๑) คาตอบแทนวิทยากร และของท่ีระลึกตามสมควรแกการทำหนาท่ีวิทยากร 

(๒) คาใชจายในการเดินทางและคาที่พักเฉพาะตนเองเทานั้น และจำกัดเฉพาะชวงเวลาและ

สถานท่ีของการเปนวิทยากรตามกำหนดการท่ีแจง 

(๓) คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปน เชน คาลงทะเบียน เปนตน 

๘.๔ บุคลากรตองเปดเผยวาตนมีสวนเก่ียวของทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ในสถานะใด เม่ือแสดง

ความเห็นตอสาธารณะในการเปนวิทยากรท่ีเก่ียวของกับยาและเวชภัณฑมิใชยาในทางวิชาการ 

๙. แนวปฏิบัติการรับการสนับสนุนทางวิชาการในการฝกอบรมและศึกษาดูงานทางวิชาการ 

๙.๑ บริษัทท่ีมีความประสงคจะสนับสนุนคาใชจายในการเขารวมการฝกอบรมและศึกษาดูงานทาง

วิชาการของบุคลากร จะตองแสดงเจตจำนงเปนหนังสือของบริษัทถึงหนวยงาน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

หลักสูตรการฝกอบรม การศึกษาดูงาน กำหนดการและสถานท่ี พรอมคาใชจายท่ีใหการสนับสนุน 

๙.๒ การฝกอบรมและการศึกษาดูงานทางวิชาการดังกลาว จะตองเปนประโยชนตอหนวยงาน และ

การพัฒนาบุคลากร โดยไมมีเง่ือนไขขอผูกมัดเพ่ือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาใด ๆ ท้ังสิ้น 

๙.๓ หนวยงานจัดใหมีคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที ่เหมาะสมกับหลักสูตรการฝกอบรม 

การศึกษาดูงานท่ีไดรับการสนับสนุนตามเจตจำนงท่ีบริษัทฯ แจง อยางโปรงใส เปนธรรม โดยไมสงผลตอการสั่ง

ใชยาหรือเวชภัณฑนั้น 

๙.๔ บุคลากรที่หนวยงานคัดเลือกใหเขารวมการฝกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ จะตองขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลา

ของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๙.๕ สิ่งท่ีบุคลากรสามารถรับการสนับสนุนจากบริษัท ไดแก 

(๑) คาใชจายในการเดินทางและคาที่พักเฉพาะตัวบุคคลที่ไดรับคัดเลือกเทานั้น และจำกัด

เฉพาะชวงเวลาและสถานท่ีของการฝกอบรม การศึกษาดูงานตามกำหนดการท่ีแจงไว 

(๒) คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปน เชน คาอาหาร คาลงทะเบียน เปนตน 

 

 

/ ๑๐. แนวปฏิบัต.ิ.. 



-๖- 

 

๑๐. แนวปฏิบัติการรับประโยชนในลักษณะของการจัดโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการ 

๑๐.๑ บุคลากร ตองไมรับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

๑๐.๒ โครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการ จะตองเปนประโยชนตอบุคลากร สถานพยาบาลหรือ

หนวยงาน และประชาชน โดยไมมีเง่ือนไขขอผูกมัดเพ่ือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาใด ๆ ท้ังสิ้น 

๑๐.๓ โครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการที่จะรับการสนับสนุนจากบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติ

จากหัวหนาหนวยงานตนสังกัดของบุคลากรเจาของโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการนั้น 

๑๐.๔ บริษัทจะสนับสนุนคาใชจายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการในนามหนวยงาน 

เพียงบางสวนหรือทั้งหมดตามสมควร และเหมาะสม ภายใตการกำกับดูแลของหนวยงาน โดยไมสัมพันธหรือ

อางอิงกับการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑมิใชยา  

๑๐.๕ ผูจัดโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะการฝกอบรมที่ไดรับการสนับสนุน      

งบดำเนินงาน วิทยากร เอกสารขอมูลทางวิชาการจากบริษัท จะตองเปดเผยการสนับสนุนดังกลาวใหผูเขารวม

การฝกอบรมรับทราบทุกครั้ง 

๑๐.๖ บุคลากรตองไมแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาใด ๆ 

ตอสาธารณชนในเชิงธุรกิจ ในโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการท่ีจัดข้ึนเพ่ือการใหความรูสำหรับประชาชน 

๑๐.๗ การจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพแกผูปวย ประชาชน นิสิตและนักศึกษาที่ศึกษาหรือ

ฝกปฏิบัติงานในหนวยงาน จะตองไมระบุหรือกลาวถึงหรือใหขอมูลที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการคาของยาและ

เวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือการอ่ืนใดท่ีเปนการโฆษณาแอบแฝง 

๑๑. แนวปฏิบัติการรับประโยชนในลักษณะของทุนการวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑมิใชยา 

๑๑.๑ บุคลากร ตองไมรับเงินที่เปนทุนวิจัยโดยตรงจากบริษัท แตสามารถรับการสนับสนุน       

การวิจัย โดยผานระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำกับดูแลของหนวยงาน หรือกรม โดยไมมีเง่ือนไขขอผูกมัด   

เพ่ือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาใด ๆ ท้ังสิ้น 

๑๑.๒ โครงการวิจัยท่ีจะขอสนับสนุนทุนวิจัยจากบริษัท หัวหนาโครงการวิจัยจะตองเปนบุคลากร

ในหนวยงานนั้น ๆ  

๑๑.๓ โครงการวิจัยดังกลาว จะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม    

การวิจัยในคนดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต โดยปฏิบัติตามประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง นโยบาย

จริยธรรมการวิจัยในคนดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต และมาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการ

วิจัยในคนดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต 

๑๑.๔ บุคลากรตองเปดเผยวาตนมีสวนเกี ่ยวของทางผลประโยชนกับบริษัทในสถานะใด        

เม่ือแสดงความเห็นตอสาธารณะในการเผยแพรผลงานวิจัย 

๑๑.๕ บริษัทจะสนับสนุนทุนวิจัยใหกับโครงการวิจัยในนามหนวยงาน เพียงบางสวนหรือทั้งหมด 

ตามสมควรและเหมาะสม โดยไมสัมพันธหรืออางอิงกับการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑมิใชยา 

 

 

 / ๑๒. ระบบ.. 





 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 28 มีนาคม 2565 
หัวข้อ: แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม
 การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม
 การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
  

 




