
ประกาศกองการขายภาครัฐและกองการขายภาคเอกชน 
ฝายการตลาดและการขาย องคการเภสัชกรรม 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม 
วาดวยการสงเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ 

 
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศเกณฑจริยธรรมการจัดซื ้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เพื่อเปนแนวทางใหบุคลากรและองคกรสาธารณสุขปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เพ่ือความถูกตอง ทำเพ่ือประชาชน และเปนแบบอยางที่ดีตอไป  
 สำหรับบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาและผูแทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา เกณฑ
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
(หมวด 6) กำหนดใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ลงวันที่ 22 เม.ย. 59 เรื่องเกณฑ
จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาของประเทศ พ.ศ. 2559 เพ่ือใหสามารถนำเกณฑจริยธรรมดังกลาวไปสูการ
ปฏิบัตขิองผูแทนยาสังกัดกองการขายภาครัฐและกองการขายภาคเอกชน ฝายการตลาดและการขาย องคการเภสัช
กรรม จึงไดกำหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1. นิยามศัพท 

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานของรัฐตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และสถานพยาบาลภาคเอกชนในทุกระดับ, สถานพยาบาลสัตว รวมทั้งสถานที่ซึ ่งจัดไวเพ่ือ
ใหบริการเภสัชกรรม โดยผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อทำหนาที่ใหบริการเภสัชกรรมตามกฎหมายยา 

ยา หมายถึง ยาตามกฎหมายวาดวยยา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ และวัตถุ
ออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

เวชภัณฑท่ีมิใชยา หมายถึง วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย วัสดุเอ็กซเรย วัสดุ
อ่ืนๆ ที่ใชในทางการแพทย และหมายความรวมถึงอุปกรณทางการแพทยที่ใชกับผูปวยเฉพาะราย 

ของขวัญ หมายถึง สิ่งของ หรือผลประโยชนที่บริษัทยาหรือเวชภัณฑที ่มิใชยามอบใหแกบุคคล เพ่ือ
ประโยชนทางการคา 

ตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยา หมายถึง ตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่แจกแกบุคคล หนวยงาน 
เพื่อใหเกิดความคุนเคยกับรูปแบบและลักษณะของยาและเวชภัณฑที่มิใชยา หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ
การใชทางคลินิก โดยยกเวนเพื่อการศึกษาหรือวิจัย (กรณีที่นำตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยามาใช
ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดหา) 

ประโยชนอื่นใดอันอาจคำนวณเปนเงินได หมายถึง สิ่งที่มมีูลคา และใหหมายรวมถึงการลดราคา การรับ
ความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรมหรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งเปนการกระทำที่ทำใหผูนั้นไดรับประโยชน
อันอาจคำนวณเปนเงินได หรือไมตองออกคาใชจาย ทั ้งนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา
พนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 กำหนด 

ผูประกอบวิชาชีพ หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย การ
พยาบาล ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื ่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ เวนแตจะกำหนดไวเปนอยางอ่ืน 



ผูแทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา หมายถึง ตัวแทนของบริษัทยาและบริษัทผูจัด
จำหนายเวชภัณฑที่มิใชยาที่มีหนาที่เขาพบผูประกอบวิชาชีพเพื่อนำเสนอขอมูลยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

นักศึกษา หมายถึง ผูที่กำลังศกึษาระดับกอนปริญญาในสถานศกึษา 

สถานศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย หรือสถาบันรวมสอนในสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. การดำเนินการตอผูแทนยา  
2.1 เปาหมาย 

2.1.1 เพ่ือใหมีระบบในการอบรมผูแทนยาใหมีจริยธรรมในการนำเสนอยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
2.1.2 เพ่ือใหมีแนวทางการกำกับดูแลผูแทนยา  

2.2 แนวทางปฏิบัติ 
2.2.1 องคการเภสัชกรรมมีหนาที่ในการกำกับ ดูแล และอบรมใหแกผูแทนยาดังนี้ 

 อบรมความรูเกี่ยวกับขอมูลยาและเวชภัณฑที่มิใชยาใหทันสมัย ถูกตอง ครบถวน และ
เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ 

 อบรมเก่ียวกับจริยธรรมในการประกอบอาชีพและความประพฤติของผูแทนใหเหมาะสม 

 อบรมเกี่ยวกับจริยธรรมในการใหขอมูลยาและเวชภัณฑที่มิใชยาและวิธีการสงเสริมการ
ขายอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 อบรมใหผูแทนยาเคารพ และปฏิบัติตามขอกำหนดของสถานพยาบาลหรือหนวยงานที่ไป

พบอยางเครงครดั    
2.2.2 องคการเภสัชกรรมจะกำกับดูแลใหผูแทนยาปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบตอการนำเสนอ

ขอมูลยาที่ เปนกลาง ทันสมัย ถูกตอง ครบถวน ซึ่งอางอิงหลักฐานทางวิชาการที่นาเชื่อถือ ไม
กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสำคัญ  โดยไมละเลยขอมูลความปลอดภัย ผลขางเคียงหรือ
ผลกระทบอ่ืนใดจากการใชยา เพ่ือเสนอแกผูสั่งใชยา  

2.2.3 องคการเภสัชกรรมจะเตรียมใหผูแทนยามีความพรอมในการรับการตรวจสอบจริยธรรม 
2.2.4 องคการเภสัชกรรมรวมรับผิดกับผูแทนในความเสียหายที่ผูแทนไดกอขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่

ของผูแทน  
2.2.5 องคการเภสัชกรรมจะกำกับดูแลไมใหผูแทนจัดกิจกรรมใหความรูเกี ่ยวกับยาแกนักศึกษาที่

เชื่อมโยงกับชื่อการคาหรือบริษัทยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
2.2.6 องคการเภสัชกรรมจะกำกับดูแลผูแทนใหมอบตัวอยางยาแกผูประกอบวิชาชีพผานระบบ

กำกับดูแลการรับและการจายตัวอยางยาและเวชภัณฑที ่มิใชยาของสถานพยาบาล, 
หนวยงาน 

2.2.7 องคการเภสัชกรรมจะควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่มุ งประโยชนทาง
วิชาการและจะประเมินขอมูลที่นำเสนอวาถูกตองครบถวน มีหลักฐานอางอิงทางวิชาการ
ที่นาเชื่อถือ ไมกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสำคัญโดยไมละเลยขอมูลผลกระทบหรือ
ผลขางเคียงจากการใชยาและเวชภัณฑที ่มิใชยา รวมทั้งไมมีขอผูกมัดหรือเงื ่อนไขที่
เชื่อมโยงใหตัดสินใจสั่งซื้อหรือส่ังใชยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยานั้น  
 
 
 



3. การปฏิบัติงานของผูแทนยา 
3.1 เปาหมาย 

เพื่อใหผูแทนยาสามารถดำเนินการนำเสนอยาและเวชภัณฑที่มิใชยาและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
และมีจริยธรรม 

3.2 แนวทางปฏิบัติ 
3.2.1 ผูแทนยาใหขอมูลยาและเวชภัณฑที ่มิใชยาใหเปนกลาง ทันสมัย ถูกตอง ครบถวน แกผู

ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ เพื่อสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยและประสิทธิผลจากการใช
ยา อีกทั้งไมอางสรรพคุณเกินกวาเอกสารกำกับยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

3.2.2 ผู แทนยาไมพึงเสนอสิ ่งจูงใจ ดวยประโยชนอื ่นใด ซึ ่งเปนทรัพยสิน และบริการอันเปน        
กิจสวนตัว เชน ของขวัญ เงิน สิ่งของ การจัดอาหารและเครื่องดื่ม ใหแกผูสั่งใชยาหรือบุคคล
ในสถานพยาบาล หนวยงานหรือสถานศกึษา 

3.2.3 ผูแทนยาพึงใหตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาแกผูประกอบวิชาชีพ ผานระบบกำกับดูแล
การรับและการจาย ตัวอยางของสถานพยาบาลหรือหนวยงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ของผูปวยเปนสำคัญ 

3.2.4 ผูแทนยาไมพึงเขาพบนักศึกษา เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือการสงเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

3.2.5 ผู แทนยาตองทราบและปฏิบัติตามขอกำหนดของสถานพยาบาลหรือหนวยงาน ในการ
อนุญาตใหผูแทนเขาพบ 

3.2.6 ผูแทนยาตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย ใหความเคารพตอสถานพยาบาลหรือหนวยงานที่ไป
ติดตอ 

3.2.7 ผูแทนยาตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการใหขอมูลยาและการสงเสริมการใชยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3.2.8 ผูแทนยาตองมีความพรอมตอการตรวจสอบจริยธรรม 
 
 

   11 มิถุนายน 2564 
   กองการขายภาครัฐ 
 กองการขายภาคเอกชน 
ฝายการตลาดและการขาย 
   องคการเภสัชกรรม 

 
*ปรับปรุงรายละเอียดโดยอางอิงจาก  
1. เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ  
2. เกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2564 
 
 
 



 
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 
  

 


