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ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให ้
และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ถือปฏิบ้ติ 
ว่าข้าราชกาช้ันผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือครอบครัวของ 

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือของผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสต่างๆ อาท ิเทศกาลปีใหม่ การแสดงความ 

ปรารถนาด ีการแสดงการต้อนรับและการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น เพื่อ 

เสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดและสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชา 
ทุกระดับต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างทีด ีนั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ เห็นสมควรส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง 
ราชการ เรื่องการให้และรับชองขวัญของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสามาขิกนครอบครัวเนื่อง 

ในโอกาสต่างๆ ซึ่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ ่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และสมาขิกหรือบุคคลในครอบครัวของ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลศรีรัตนะ มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการ 

ปฏิบ้ติตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อจะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาและ 

สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ์ และป้องกันการทฺจรติและประพฤติมิZ ร, ระฤ

ดังนั้น โรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงขอให้บุคลากรที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ โดย 

วิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ หรือการทำจิตอาสาแทน 

การให้ของขวัญ และหากให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ 
ประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตร ีมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น สามารถกระทำได้โดยไม ่

ขัดต่อกฎหมาย เช่น ไม่เกิน ๓1๐๐๐ บาท ต่อคนต่อโอกาสตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให ้
ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ เช่น ปฏิทิน สมุดทันทีก สินค้าสมุนไพรของกระทรวง 

สาธารณสุข สินค้าชุมชนในโครงการต่างๆ หรือสินค้าเพื่อการคุศล เป็นต้น และให้ถือปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญ้ต ิคณะรัฐมนตร ีและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

V* พประกาศ ณ วันที ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

/■

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไ‘ชต์ของหน่วยงานในราขการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒<£๖๑ 

สำหรับหน่วยงานในราขการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลฝานเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุข

ขื่อหน่วยงาน ะ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี ะ ๘ ธันวาคม ๒<£๖๒
หัวข้อ: หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อด้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุค ที่ สธ ๐๒๑๗.๐®/๔๘๑ต 
ลงวันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราขการช้ันผู้ใหฤjหรือผู้บังคับบัญชา 
ในเทศกาลปีใหม่ พุทธคักราช ๒๔๖๓ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต่วนที่สุด ที่ สร ๐๒๑๗.๐๑/๔๘๑๑ 
ลงวันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๖ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผูบังคับบัญชา 
ในเทศกาลปีใหม ่พุทธคักราช ๒๔๖๓ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหต:

ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล ผู้อบุม้ติรับรอง
สุชาฎา วรินทร์เวช สุชาฎา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช) (นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะทํนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที ่๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๖๔๖๒ วันที ่๘ เดือน ธันวาคม ห.ศ. ๖๔๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลชันเผยแพร่ 

พศว็ร ์วัชรบุตร 
(นายพศว็ร ์วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที ่๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒



'บร่ะกาศกระทรวง■สาธารณสุข
เร์อง การให้และ,รับของ่ขวัญของข้ารา.ขกฺารชั้'นผู้ใหญ่ห่รีอผู้บังคัปบัญ,5ชาในโอกาสต่าง ๆ

พ.ศ. ๒๙๖๒

ตามมฺศิศณะรัฐมนตรีเส่อวับที ่พ มกราคม ๒๕๔0 กำหนดให้ถึอปฎบัตว่าข้าราขทารชั้นผู้น้อย 
■พึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่: ผู้บังคับบัญชาหรือสมาซิกในครอบครัวของ,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ ่

หรือของผู้บังคับบัญชา เพี่อIสรืมสร้างค่าน้ยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้า 
ส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับตองดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ด ีบัน

อาคัย่อำนาจตามความในมาตรา ๒0 .แห้งพฺระราชบัญญัติระเบัยบรืหารราชการแผ่นดิน 
พ่.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพี่ม่เติม ประกอบกับมติคณฺะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม' ๒๔๔0 พระ■ราชฺบัญญ้ต 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป็องกันและปราบปรามการทุจรืตฺ ห่,.ศ. ๒(£๖ร, ระเบียบสำน้กนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจาหบัาท่ีของรัฐ ห.ศ. ๒.๔๔๔ประมวลจริยธรรมข้าราชการหลเรือน 

และจรรยาบรรณกระขรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

'ข้อ ๑ ประกาศนี,่เรือกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การ่ให้และรับของขวัญ 
ของช้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญ่ขาในโอกาสต่าง ๆ ห.ส. ๒๔๖๒"

ข้อ I? ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยฺกเลิก

ประกาศกระทรว่งสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญขฺองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 

หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๔๖๑ลงวันที ่๒๒ พฤศจึกายน พ.ศ-. ๒๔๖๑
ข้อ ๔ กระทรวงสาธารณสุข เห้นสมควรล่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพสุติ 

มิชอบในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาซิก 

หรือบุคคลในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่าง ๆ อาท ิเทศกาลป็ใหม ่การแสดงความปรารถนาดีการแสดงการ 

ต้อนรับ และการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนดำแหน'งในระคับสูงชึ้น ุซึ่งฺข้าราชการการเมือง ข้าราชการ 
ชั้นผู้ใหญ ่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และสมาซิกหรือบุคคลในค่รอบครัวของบุคลากรในดังกัดกระทรวง 

สาธารณสุข มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านึยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็มแบบอย่าง 
เพ่ือท่ีจะพัฒนาทัศนคต ิจิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อผู่ในบังคับบัญชา และสมาซิกหรือบุคคลในครอบครัว 

.ให้เป็นไปในแนวทางประหยัด.มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพสุติมืขอบ

ดังนั้น...



-b-

ดัง่นน กรฺะทรฺวงสาธารณสุข จึงขอใท้บุคลากรทุกระดับที่จะแสดงความปรารถนาดีต่ฏกัน 
ในโอกาสต่างๆโดยวิธีการใชับัตรอวยV(รการลงนามในสมุดอวยพรการอวยพรในสื่อสังคม.ออน่ไลน์การทำจิตอๅสา 

แทนการให้ของขวิ'ญ และหากให้ของขวัญ ่ของที่ระสัก หร้อประโยขนอนใดโดยรรรมขิวรยาทุ?อตานปกดี 
ประเพณีนิยมหรือเพี่อรักษาไมตร ีมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลบัน สามารถักระห้าได้โดยไม1อัดดีอ 

กฎหมาย เข่น ไม่เกิน ๓,0๐๐ บาท ต่อคนต่อโอกาสตามประกาดคณะกรรมการ ป.ป.u และควรให้ในรูปแนนที่ช่วย 
ส่งเสรมภาพลักษณทดีของกระทรวงสาฐารณสุ•ข เข่น ปฏิทน สมุดบันทก สินลัาสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุ^ 

สิบคาชุมชนในโครงการต่าง ๆ ■หรอสินคำเพี่อการสุคล เนินดัน .และให้สัอปฏิบัติตามพ.ระราชุบัญ(่^ต ิ
มดคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคว่งครัด

ประกาศ ณ วันที ่ำ) รนวาคม พ.ค. ๒๕๖๒

(นายอบุทิน ชาญวีรถูล)
รัฐม่นตรีว่าการกระทร่วงสาธารณ่สุข
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เรื่องเดิม

๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ๋๗ มกราคม !อ«๔๐ ให้ถือ'ปฏิบัติว่าข้าราชการขั้นผู้น้อยพึงงด 
การให้ของขวัญฺแก่ข้าราชการขั้นผู้ใหญ ผู้บังคับบัญขาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ 

.เพื่อเสริมสํรัางค่านิย่มให้เกิดการประ.หยัด;มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จำเป็น และสร้างทัศนคต ิ
ที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นชองทางให้เกิดการประพฤตมีชอบในวงราชการ. และเพี่อ.เป็นการเสริมมาตรการสร้างค่านิยม 
มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีกสถานหน่ีงในกรณีประ.สงค์'จะแสดงความยินดื 

หรือความปรารถนาด ีควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามไนสมุดอวยพร ในหมู่ข้าราชการหรือการใช้เงิน 
สวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวม เพื่อจัดหาของขืวัญให้เป็นอันงดโดยเด็ดขาด และขอให้ข้าราชการการเมีอง 
และข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้วยการงดรับของขวัญและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 

ทั้งนฺ ให้ถือว่าการฝ่ามีนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้เป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให ้(เอกสารแนบ ๑) 
๒) ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว่ยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒«๔๔ 

ข้อ ๑๒ บัญญัติว่า " เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก'ประชาชนทั่วไปในการแสดง 
ความยินด ีการแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรีอการแสดงความเสียใจในโอกาสตาง ๆ ตามปกต ิ
ป.ระเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใชัวิธฺการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร. การลงนามในสมุดอวยพร 

หรือใชับัตรแสดงคฺวามเสียใจแทนการให้ของขวัญ,’ (เอกสารแนบ ๒)
๓) สำนักงาน ก.พ.ได้กำหนด■แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

พลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและแนวเทงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมช้าราข่การ่พลเรือน ะ กรณ ี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ด ีพร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้•ประพฤติตนเกี่ยวกับการเร่ียไร และการให้หรือรับของขวัญ 

•หรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวช้อง (เอกสารแนบ ๓)
๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๔๖๑ 

มาดรา ๑๒๘ บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ใดรับทรัพย์สีนหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 
จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเวันแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหฺลฺกฺเกณฺท้และจำนวน 

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนฺค ดังนี ้(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการ ีผู้สิบสันดาน หรือญาต ิ
ที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยา ตามฐานามุรูป (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามประเพณีจากบุคคล 
อื่นช่ึงมิใช่ญาติมีราคาหรือนูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,OOC) บาท และ (๓) รับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้หลักการรับทรัพย์สินของเจ้าพ.นักงาน 

ของรัฐตามกฎหมาย ป.ป.ข. ใช้บังคับ■กับเจ้าพนักงานของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ และให้ใข้บังคับกับการรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ทันจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่สีงสองบีด้วย โดยอบุโลม 

และในมาตรา ๑๒๙ บัญญัติว่า การกระทำอันเป็นการ'ฝ่ามีนบท.บัญญัติในหมวดนี้ใหถือว่าเป็นการกระทำความผิด 
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม (เอกสารแนบ ๔)

๔) ยกเลิก ...



-lo

ts;) ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญ่ของข้าราชการข้นผู้ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๖๒ พฤศุจิกา'ยฺน: พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๕)

ข้อพิจารณา
คูนย์ปฏีบัตการต่อด้านการ.ทุจ่ริต กระทรวงสาธารณสุขฺ พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อเป็นการ 

เสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการ่ปร่ะหยัด มิให้มีการเบียดเบีฒช้าราชการโดยไม่จำเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่คูกด้อง 

เนื่องจากมีการแข่งข้นกนให้ของขวัญราคาแพง ทั้งยังเป็นข้องทางไที่เกิดกวรประพ่ฤติน,ะเ*)''■'ในพ'!ชการ 
เป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน,แคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อให้การปฏิบัติทนัาที่ 
และประเทศชาต ิซึ่งข้าราชการการเมีอง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ ่ผู้บังคับ่บัญชารุ).กรุะดุปในสังกฺดกระทรวงสาธารณสุข 
และสมาชิกหรือบุ,คคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างด้น มฺหบัาที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดง 
ความปรารถนาดีด้วยการปฏิบีตตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะทัดเนาทัศนคต ิจิตสำนึก และพฤติกรรมชองผู้อยู่ใน 

บังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไปในแนวท่าง่ปร่ะ'หยัด มัธยัสถ์และเบ้เองกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ จึงเห็นควรจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการ 

ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ,ศ. ๒๕๖๒ ประกาศให้กับหน์วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานของรัฐภายใดกำกับขอ่งร้ฐมนตรีว่าการกระท่รวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัต ิ

อย่างเคร่งครัดต่อไป

ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารผาหากเห็นชอบขอไต่โปรดลงนามในหนัง.สีอถืงรั^นตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุขต่อไปด้วย'จักเป็นพระคุณ

• (นายยงยศ ธ่รรมๅณี)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หฺวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ 

ห้วหบ้าภูนย์ปฏิบ้ติการต่อด้านการทุจริต .กระทรวง'สาธารณสุข

ชอน
ลงนามแล้ว

(นายสุทุม กาญจนพิมาอ) 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1อ ๘ ฃ.ย.
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ฐ่ร่?ซื!ร้ยพิ
ห้องรองบ่ลัดกระ■หา,iง 
.บน่ฒ่ลัภดอหฺยุ่คิลป็:รุร'!
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ห้อ.งหัวฒท•สร.

ะT^rr
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r6) .สำงฺ’ก่งไนรัฐมนตรี/ ’

กลุ่มสารบรรณ

สำนักเลขาธก่ารคณะรฐมนต^1Jfคู่'y^p' 
ทำเนียบรัฐบาลกทม.eiomoc'เวลา' IHj*'"

กันยายน ๒๕๖๐
เรี่อง ่มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนฺการเบิกจ่ายยาตามลิviBสวัสดิการรักษาพยาบาลขัาราชการ 

เรียน •รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อางถง หนังสือกระทรวงส่าธารณสุข ด่วนทสุค ที่ สธ ๐๒๑หเ/๓๓๘๒ ลงวันที ่๘ สิงหาคม ๒๕๒๐
หัอง่ เทชฺหุ่
ชุท._
‘1136™

ท่ท่พรเcZfe.!
ตาม'ที่ไดัเส่นํอเรึ๋อง ฺมาตรกๆรฺป5ัง่กันกำรทุ่จ่รีตฺในก่รฺะบว่นการฺเบิกจ่ายฺย่าห้ามสิพฺธิสวัสดิกฺาว่

ค™1»**1«11* A
■คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปริกษ่าเที่อวันที่ ด๒ •กันยายน ๒๕๖๐ ลงมดิว่า เวัมที่เซ"ีS'Jg"
๑. รับทราบมาตรการบิรงกัน่การy[จร๓ิในกระ.บวนการเบิกจ่ายยาตามสิทร^วัสสิ'กๆ,^”,รน 

1ข้าราชการ ตามที่คณะกรร!เการบิคVๆก----------
น). juru IU« เท•<เทรบยรกนทารทุจรคเนกระบวนการเบกร่ายยาตามสJูJJฏีฐฏี[ฐm^ 

รักษาพยาบาลขาราขการ ตามที่คณะกรรมการบิองกันและปรานปรามกาาสุจ‘ุเร่า^^Jg- 
และผลการพิจารณาเกยวกันมาตรการปัฐงกันการทุร่รตัก ่ด้งกล่าว ■ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเ{เนอ 
โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหนัวยงานหลักรีๆมกันกระทรวงการคด้^1ละหปวยงๅน^เ1*{ย7*-อง 
รับใปพิจารณาดำเนิน;การในส่วนที่เก่ียวซัร่งด่ร่1ไป.

๒ ให้กระทรวงถ่ารคลัง •(กรมบัญชีกลาง) เร่งรัดการดำเนินโ'กรงการบัตรสวัสดิการ. 
รักษาพยาบ•ๅลของข้าราชการเท่ีอบิองฺกันการทุจรฅิกาว1ปกฺจา่ยค'ารักษาพยๅนาสข0ง.^ลัฐท่ธซิั^าชก77 
ให้แล้วเส!จโดยเรีวและส่ามารถเริมใชังานได้กายในเดิคูนรันวาล่ม ๒๕๖๐ -

จงเรยนิยฺนยนมาทังที,่ สำนัก.เลขาธิการคฺณะรฐมปดรีได้แจ้งใหฺผู้ที่เกี่ยวขฺอฺงตามนฺญ่ชีแนนด้าย.
ทราบด้วยแล้ว 

0,3 เรียน ป.สร1บ่.ถง.
ทำน•รมว.สร.ทราบแล้ว โปรดแจ้งหน่วยงาน ฟ่ง่....... „.. ขอแสดงความ'นับ่ถีอ พ ) .มอบ 

โปรดด้

t^C.

0(1 ง ่^ ' 
โปรดดำเนินการ

_^ r
'(นายสฺมลักด อรรหดิลป็)Aj. ^(ปางฟ้ฐฎจวุ่รี 'อบันตคิลป็) เน■เยสฺ*)ทแห ยเทบเ

0>^(co รองเลขาธิการคณะรฐมนตร ี'ปฏีบิตราชกา^)ชิ)dลัด่กํระทรวงสาธารฌสุช .ปฏิน้ตราชิการน!,’
(ไทบ?เตร่ลักคกลับติ) เลขาธิการคณะรัฐ่มนตร ี ปลัดกระทรวงส่าธารพสุชิ

พ่ขามุทารรัฐมนตรีวาการกระทรว่งสฺาธารพฺฮชิ * 9 ก่ก ่Cl- occn'
^ไ.^มปลัดกระทรวงสา.เท่รณสุข'(ห้}

กองพัฒนายุทธศาสตร์และคดตามนโยนายหิเสน ' 1เที่อฺโปรดทราบนละพิจารณา.'
โทร. ๐๒๒๘๐๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๑ (จุ่ลกัลป>๋๑๕๓๒ (รท่รหล) จะเท่ีมพระคุณ ’ '
โทรสาร ๐ ๒๒๘0 ๑๔๔๖ ปนั^
www.soc.go.th (นางสาวนดิย์า. พวงเงิน)

นักจัดการงานด้ทปขานาญก่ๅร ฺ
แทนผู้อำนวยฺการกอ1งกลาง

ซ ิ๙ ท; 0. อเอย่
■P

http://www.soc.go.th


บัญฃึรายชื่อผู้ทเกยวข้องซ่ึงฺได้นชังเร์ยิง มาตรการป้องด้นกา.รทุจริตในกระบงินการเบิกจ่ายยา 
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ใหทราฃ ่ดังย์

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโทม 
๒. รัฐมนตรีว่าการฺกระทรวงการคลัง 
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
๔.. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมํทาดไทย 
๔ 'รัฐมน่ตรีว่าการ์กระ.ทรวงยุติธรรม 
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตเ. .ประธานกรรมการ ป;ป.ช.
๘. ผู้'บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๘. เสชาธิการสำบักงานหลักประด้นสุชกาพแห่งชาติ
๑๖. ผู้อำนวยฺการสถาบันริชัย.ระบบสาธารณสุขํ
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ที่ สธ ํ๐๖^/ท่^Q ps- กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุ5 ๑๑0๐๐ 

7 สิงหา'คม ๒๕๖๐
เร์อง มาตรการป้องกันการทุ่จริตใน่กระ.บวนการเบิกจำยยาหามสิทธิสวัสดิการร้'กษาพยาบาลขัาราชการ

เรียน เลขาธิการคณะ.รัฐมนตรี

อำงถึง หใวังสีอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วฺนV่{สุด มี ่นร 0๕๐๖/๖๓๐๑๗ ลงวันม่ี ๗ กรกฎาคม 104bo

อาหารและยา โดยฺมี่ประบุมร่วมกันพิจารณา11ลาเห็นขอบในหลักการสํวนใหญ่ของมาตรการปัฐ^น.............
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาห่ามสิท่ธิสวัสดิการรัก1;เาพยา[ฃาสซาัราจุ,กิๆร ยกเว้นบางมาตรการมี่ฏี'ง1ม่ฏึกราน1หมาะสข 
ตามข้อเสนอแนะเชิงร่ะบบและข้ฐเสนฐแนะเขิงการดิจุ่ ดิงมี่''

ข้อเสนอแนะเชิงระบบ

ข้อ •ด.๑ ผ่ลฺก่ดันใหุกา"รขับเคล.อํนบุ.ทธํค่าสตร์■การส่งเสรีมก.ารฺใขัย'าอ£เางสมเหตุสมผล- 
(Rational Drug Use หรือ.RDU) ■ในทุกภาคฺส่วนทฺเกี่ยวํขฺฐง;.' 1'- •

ข้อเสนอเพิ่มเดิมฺ'คอ ควรมีถารํ.ตรวจสอบและส่อบทาน,(audit and- monitoring) เพิ่อให้
เหนการเปลยน่แปลงในผลลัทร์ทรีอผสผสิตมี่ขัดเจุน'นอกจากการดำเนินการ,(นเชิงกระบรนการ

ข้อ ด.๒ วรรค•๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีหน่วยงานซึ่งทำหน้าม่ีเป็นถูมย์ประมรลขัลฺมูสสารสนเทค. 
ด้านสุขภาพและยาให้กรม•บัญซีกลาง่จั่ดให้มีมาตรการครบคุมดฺเาใขัจ่ๆ ยในํกรุ,กฺจุ่'ายตุ^จุ,ถู^รยนอ,1^ย0าจฏ ่
การจำกัดวงเงินหรืออาจมีการกำทนดทสักเกแ191เที่ยริกับการเมีกจ่ายตรงของ^น้รยนอกเชุ)น.ถู*านวนค|งในกๅรา^ 
การรักษาต,อฺป ึค่ารักษาต่อบ ิภูมิลำเนาของผู้ป่วย เป็นตน โดยหากการรักษฺาไม่เป็นไปตามทลัก่เกณท์ด้•งกส่'าร 

ให้กรมบัญชีกลางทำกาเรฺตรวจสอบโดยละเอียด และกรมบัญขีกลางควรจัดให้มีการเผยํแทร่ขัฐมูลการเบิกจุ่ๅยตรง 
ของผู้ป่วยนอกของแต่ละโรงพยาบาลๅๆแต่ละโร•ง•พยาบาลมีด*าใขัจ่ายในกร{มีสังกกำร1บินจ•านรนเ7เาใตใ^สาธรุ^ชน 

และหน่วยงานมี่เกี่ยวข้องได้รับ่ร้รับทราบโดยเปิดเผยด้รย 1
ข้อเสนอคังกส่าวจะมีผลกระทบในวงกว้างกับผู้มีสิทธิและบุคคล่ในคร่คูบครัรเมี0่งจุากขัฏฺจ,ุากัต 

โดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างถารด้าเนนงานโครงการเพิ่มประสิทฺธภิาพ่ระบบเบิกํจ่ายตรงใด้สามารกกํ'ากันด1าใขักำย 
และสามารํถรับรู้ธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ห้น่yjมี่ผู้มีสิทธิหร0ืบุค่ดํสในัดร0บดรี;ร1ข้ารี;นบธิการ 
ทางการแพทย์ที่สกา.นพยาบาลของทางราช่การ่•โดยมาเทค่โนโลยข0งระบบกำรข้าระํเงินผ่รุม่บิ'ดร'เดรดิตฺมาปร•5;ยุกด ้
ใข้ร่วมกับระบบเบิกจ่ายตรง ซึ่งโครงการดังกล่าวจุะขว่ย์ป้0งกันการทุจุรีตใน้กำรสว่มํสิห้ธิกำรซึ่อปป็งยาได้

ข้อ ๑.๔...
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ชัอ ๑.๔HiviVpวามเ^งวํดข์องีระ.บบ์ตรวจส0ฺบฺภๅย่ใช ทงไน่ระตับสถํๅนัหยฺาบาลุ 
ง้กัดข่องสถาบพแาไทล •
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(นายปียะสท่ล สกล่สัตยฺๅทํร)
รัฐ่มฺนต่รีวาการกระ.ทฺร.ว^สๆรฐํร่ณสุข่ - •' ;
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.สำปักงานปฺลัดกระVIรวฺงสุาธ่ๅรณสุฃ !
สูนยป่ฏบ่ตการต่อ,ตาบการVเขิรู'๊^; กระทรวงสาธ่าร(น้สุ่'ฃ ' 
โทร. o 15๕๙0•๑๓๓๐Aทร่สาร 6 ๖๕๙o ๑๓๓0 * • 
E-mail ะ pankung08@gmail.com
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ที่ สธ 01๐๐๕.๐๒.<£/ ว ๘๙๘ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุใเ 
ถนนดิวานนท ์จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๖๕๕๗
เรื่อง แนวทางปฏิน้ตตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบรีหารจัดการด้านยาและเวชภัณท์ที่มิใข่ยา 

ของส่วนราชการและหปวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
เรียน อธิบดีกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ว่าราชการจังหวัดบุกจังหวัด และผู้ตรวจราชการ 

กระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบรีหารจัดการด้านยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยาของ 
ส่วนราชการและหปวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ธบับ 

๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณท์จริยธรรมการจัดซ้อจัคหาและการส่งเสริมการ 
ขายยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวฺน ๑ ฉบับ

๓.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยา 
โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการร่วมหรีอคณะทำงานย่อย พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ฉบับ 

๔. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนการจัดซ้อยาและเวชภัณท์ที ่
มใช่ยา พ.ศ. ๒๕๕๗ --- -v- -จานวน ๑ ฉบบ

ตามที ่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการ 

ด้านยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒<£๕๗ ลงวันที ่๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณท์จริยธรรมการจัดขีอ 
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณท์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามสี่งท่ีส่งมาด้วย ๒ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยาโดยคณะกรรมการทรี3 
คณะกรรมการร่วมหรึอคณะทำงานย่อย พ.ศ, ๒๕๕๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนการจัคชี้อยาและเาชภัณท์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๔ เพื่อเป็น 
แนวทางปฏิบัติและคำเนนงานของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับหน่วยงาน ส่วนราชการ ผู้ส์งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาซีพและ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัคซ็’อจัดหา นั้น

เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยา ทั้งในการบริหารจัดการใน 
รูปคณะกรรมการ การจัดทำบัญขีรายการยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยา การจัดทำแผนการจัคซัอยาและเวชกัณท ์
ทมิใช่ยาประจำป ิการบริหารจัดการร่วมในระดับต่าง ๆ แนวทางการปฏิบัติตามเกณท์จริยธรรม และด้านอื่น ๆ 
ตลอดจนระบบการควบคุมกำกับและการราบงาน จึงแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถึอปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหนำยงานใบ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศต่าง ๆ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนั้

๑. การจัดฃ้อเวชภัณท์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขต อ^ในระหว่างที่กระทรวงสาธารณสุขกำลัง 
ดำเนินการหารือและประสานงานกับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพื่อขอให้สามารลปฏิบัติได้เช่นเดียวกับกาว 
จัดซ็อยา ดังนั้นในระหว่างนึ้ให้ชะลอการจัดซ็อเวชภัณท์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขตไปก่อน

๒. ให้ทุกหน่วยงาน...

/•
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to, ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามเกณท์ขีริยธรรมที่กำหนดในแต่ละประIด็น โดยเอพๆะ 
ประเด็นใน "หมวด ๖ ขัอ ๖.๑ สถานขยาบาลหรีอหป')ยงาน พึงกำหนดแนวปฏิบัติตามเกณท์จริยรรรม 
ว่าด้วยการอัดซัอจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณท้ที่มึใข่ยาโว้'เป็นลายลักบณ'ยักษรโห้เหมาะสมกับ 

บุคลากรแต่ละประเภท" และเป็นไปตามประกากึกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณท์จริยธรรมการอัตช้ึยยัตหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณท์ที่มิใข่ยาของกระทรวงสาธารณสุช พ-ศ1 (0ยัอ (0 กำหนดโบ ั
หน่วยงาน ส่วนราขการ อัดทำแนวทางปฏิน้ต๊ตามเกณท์จริยธรรมอบันนี้ และประกากึเป็นลายลักษณ์ยักนรโว้ 
ในที่เปิดเผย ภายในหกสิบวันบับตั้งแต่วันที่ประกากึน้ีมีผลบังคับใชั

ส่วนราชการระดับกรมโขเป็นแนวทางในการ(ๆๆบคุมกำคัน ตดดาม ประเมินผลการคำเนินการของหน่วยงาน
ต่อไป

๔. การอัดขอวัสคุส่านักงาน ให้อบุโลมใช้วิธีปฏิป็ติในการดำเนินการตามระเบียนนี ้
๕. เขตในระเบียบนี้หมายความถึงเขตตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกวัฐมนตรืว,าดัวย 

การตรวจราชการ พ.ศ. 10๕๔๘ ซึ่งขณะสักระทรวงสาธารณสุขดำเนินการในรูปของเขตสุขภาท
จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้’ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความบับถึอ

(เทยณรงส ่สหนแทลัฒนิ) 
ปสัตกระหรวงสาร'ทฌสุข

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ด๓๘๔-๕ 
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๘๔

สำเนาเรียน มูอำนวยการสำนัก/กอง/หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและระคันกรน
นายเสพย์สารารณสุขอังหวัดทุกอังหวิดผู้อำใภยการโรงพยาบาลสูนย์/ทั่วไป^มขน สาธารณสุขอำเภอ
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ระเบียบกระทรวงสาฐารณสุข 
ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยานละเวขภัณท์ทื่£เ1<1}ยา 

ของส่วนราขการและหน่วยงานในสังทดทระV]วางสาฐารณสุข 
ข.ศ. ๒๕๕๗

เพอให้การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณท์ที่นิใข่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในส่งกัด 
กระทรวงสาธารณสุข เกิดประสีทธิภาพสูงสุดและสานารถตราชสฎนใด้

อาศัยย์านาจตามความในมาตรา ๒0 แห่งพระราชบัญ{จัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
เอ๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกระเบียบไว้ดังต่ยิไปน

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า '‘ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและ 
เวชภัณททบีใฃ่ยาของส่วนราชการและหน่ายงานในส่งกัดทวะพรว^า5ารณสุข พ1PI ๒๔£๗'’

ข้อ ๒ ระเบียบนื้1ห้ใข้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการซ้อยาและเวชภัณท์ที่ฏใช,ยา พ.ศ.
๒๕๔๓

(๒) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการน้ีอยาและเวชภัณห่ที่ฏิใข่ยา (ฎบันที ่๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและคำสั่งอื่นใดท่ีกำหนดไว้แลัวในระเบียนที่ หรุ;ฏ 
ซีงขัดทรอแย้งกับระเบียบน1ห้ใซัระเบียบที่แหน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
"ส่™ร™การ’' หมายความว่า กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ0ยำงอื่น และมีฐานะ 

เป็นกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน’' หมายความว่า หนวยงานระดับกองหรือเบียนเห่าข้ึนไน ่หน่วยบริการ 
และหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดำเนิบการอับเป็นไปเพิ่ยการว้กนาพยานาล การส่งเสรินสุขกๅพ 
กุารควบคุมป้องกันและกำจัดโรค การพิ่น^สมรรถภาพ การที่มครองผู้บริโภค การศึกษา การศึกษาด้นคว้าวิจัย 
ต่าง^ ตลอดจนการขันสูตรและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหที่งหรีอนากกว่า ซึ่^การ 
ดาเนินการในการจัดหาหรอควบคุนการใช้ยาและเวช^ไนห่ที่ฏิไป

J- น "กพิม่ของหห่'พ'*™” หมายความว่า หน่วยงานที่รวมกลุ่มกันเพิ่อดำเนินการตาน
ระเบียบนตามทหัวหน้าส่วนราชการนอนหนาย

^ ^า หมายความวา ยาตามกฎหมายว่าดวยยา ยาเสพดิดให้โทษตามกฏหนายว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษ และรัตสุออกฤทธตามกฎหมายว่าด้วยรัตสุออกสุหธึ๋ต่ฏลูดและประสาท

เวชภัณท์ที่มิใช่ยา" หมายความวา วัสดุการแพทย ์วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร ์
การแพทย วสดุเอกชเรย วสคุอน ค ุที่ใช้ในทางการแพทย อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ปวยเQพาะราย แสะ 
ใหหมายคุวามรวมถึงเวชภัณท์ทนิใช่ยาตานระเบียนส่าบี'กนายก^มนตรวู'า^วยกๅร^ส- พ<ศ1 ๒^/014. แสะ
ทแกัเชเพิ่มเติม

ข้อ ๕ การบริหฺาร...
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ข้อ ๕ การบริหารจัดการค้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใฃ่ยา ให้ตำเนินการโดยคณะกรรมการระดับ 
หน่วยงาน ส่วนราชการ หรือดำเนินการโดยคณะกรรมการร่วมระดับย์าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต หรือกลุ่ม 
ของหน่วยงานของส่วนราชการ หรือต่างส่วนราชการ แลัวแต่กรณีโดยคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะทำงาน 
ย่อยตามประเภทของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใฃ่ยาตามความเหมาะสม

การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการของหน่วยงานให้ดำเนินการตั้งแต่ระดับโรงพยาบาล 
ชุมชนหรือระดับกองขึ้นไป ทั้งข้ึการบริหารจัดการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ดำเนินการโดย 
คณะกรรมการร่วมตามวรรคหที่ง ในระดับอำเภอหรือจังหวัด คณะกรรมการและคณะกรรมการร่วมให้เป็นไป 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รวบรวมรายงาน วิเคราะห ์กำกับ และ 
ประเมินผลการปฎบ้ติตามระเบียบนี้

ข้อ ๖ การจัดทำบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคให้คณะกรรมการตามข้อ £ เป็นผู้จัคทำ ให้สอดคล้องกับกรอบบัญช ี
รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาตาม์วรรคสอง เที่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนจัดขึ้อยาและเวชภัณฑ์ที ่
มิใข่ยาของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ตั้งนี ้เมี่อตำเนินการแล้วเสร็จให้ส่งบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยา 
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอบุม้ติ

ให้สำนักงานสาธารณสุขชังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มึกรอบบัญชีรายการยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใจ่ยาในจังหวัดที่มึความสอดคล้อง ลดหลั่นตามศักยภาพและระดับของหน่วยงาน รวมถึงกำหนด 
กรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาที่จะมีการใช้ร่วมกันในหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุขในจังหวัดนั้น ๆ เพี่อให้การใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใฃ่ยาเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน และเป็น 
ประโยชน์ต่อการให้บริการและการรับส่งต่อผู้ป่วย

การจัดทำบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานสังกัดส่วนราชการให้เป็นไป 
ตามที่หัวหนัาส่วนราชการกำหนด

ข้อ ตเ การจัดทำแผนการจัดขึ้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำป ีให้หน่วยงานจัดทำและ 
น่าเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๕ และหัวหน้าหน่วยงานเพี่อให้ความเห็นชอบ และเสนอหัวหนัาส่วนราชการ 
หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย พิจารณาอบุม้ติตามลำดับ จากนั้นให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

สำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคให้เสนอ 
แผนการจัดขึ้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำป ีต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามที่ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขมอบหมายเพี่อพิจารณาอบุย้ติ

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้อ่งเสนอขอปรับแผนจัดขึ้อให้เสนอผู้มีจำนาจตามวรรคหพ่ีและ 
วรรคสองพิจารณาให้ความเห็นชอบและอบุมิติการปรับแผน

แนวทางในการจัดทำแผนและปรับแผนการจัดขึ้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้เป็นไปตามที ่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

ข้อ ๘ หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ที่ตั้งอยูในจังหวัด 
หรือตั้งอผูในเขตเดียวกัน สามารถดำเนินการจัดหายาชึ่งมีมูลค่าสูงหรือมีปริมาณการใช้มากร่วมกันในระดัน 
จังหวัดหรือเขตเดียวกันได้ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม

หน่วยงานสังกัดส่วนราชการเดียวกัน สามารถดำเนินการจัดหายาร่วมกันในกลุ่มของ 
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือดำเนินการร่วมกับจังหวัดหรือเขตในพ้ึนที่เดียวกัน ตามความจำเป็นและตาม 
ความเหมาะสม

หลักเกณฑ์...
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หลักเกณฑ ์วิธีการและส์อนไขในการบริหารขัดการด้านยา เข่น กาวขัดหา แผนการขัดซ้อ 
ร่วม ต่อรองราคาร่วม แผนการสำรองร่วม แผนการขัดการคลังร่วม เป็นต้น ให้เป็นไปตามที่กระทรวง 

สาธารณสุขประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารขัดการด้านเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยา ให้เป็นไปตามที่ 

กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด
ข้อ ๙ ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขัดทำคุณลักษณะเตพาะของยาและเวจภัณฑ์ 

ที่มิใข่ยาที่จำเป็นบางรายการ และแข้งเวียนให้ทราบ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานฟ่าง ๆ น่าคุณลักษณะเฉพาะ 
ลังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการขัดซัอต่อไป

ข้อ ต๐ ยาแต่ละรายการให้ดำเนินการจัดชื้อตามแผนการขัดซื้อยาประจำปี โดยวิธีสอบราคา 
หริอประกวดราคา หรือวิธีการขัดชื้อทางรเด็กทรอนิกส์ ตามวงเงินที่กำหนดในแผนการขัดชื้อยาประขัาป ีและ 
ทำสัญญาจะชื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จำกัดปริมาณ ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน

ข้อ ๑๑ วิธีดำเนินการขัดชื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการถือปฎิบ้ต ิ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรืว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. ๒£๓๕ และที่แก้Iขเที่มเติม มติคณะรัฐมนตร ีประกาศ 
และหนังสีอแข้งเวียนการปฏีบ้ติของกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ข้อ ๑๒ ในการบริหารขัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่รใช่ยาของหน่วยงานจะต้องขัดระบบการ 
ควบคุมตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่างผู้ทำหน้าที่ขัดช้ือและผู้ทำหน้าที่ควบคุมคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ให้รัดคุม สำหรับหน่วยงานที่มีความพรอมอาจบริหารขัคการโดยแยกหน่วยขัดชื้อและหน่วยคลังยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาออกจากกันเพื่อให้มีระบบตรวจสอบกันที่ชัดเจน

รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช,ยาที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูง วัตคุออกฤทธึ๋ต่อจิตและประสาท 
ยาเสพติดให้โทษ ให้หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขขังหวัด และส่วนราชการ จดระบบในการควบคุมกำกับ 
และตรวจสอบที่เข้มงวด รัดคุม และรายงานเป็นลำดับชัน เป็นประจำทุกเดือนหรือรายไตรมาสตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๓ สำนักงานสาธารณสุขขังหวัด เขต และส่วนราชการ ต้องควบคุมและกำกับติดตามการ 
บริหารขัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวิเคราะห ์สังเคราะห์ รวมพังประเมินความเสี่ยงในการบริหาร 
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานในจังหวัดและเขต หรือส่วนราชการ โดยให้สรุปรายงานเป็น 

รายไตรมาส และรายงานให้กระทรวงสาธารณสุขทราบปีละ ๒ คร้ัง
หลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมกำกับติดตามและรายงานผลการบริหารขัดการยาและ 

เวชภัณฑ์ที่มิใข,ยาให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

ข้อ ๑๔ ให้หน่วยงาน ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานขัดชื้อ การใช้ยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการในการบริหารขัดการ 
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและขัคทำราคาอ้างอิงยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้หน่วยงานหรือส่วนราชการใช ั
เป็นข้อมูลอ้างอิงในการดำเนินการขัดชื้อต่อไป

หลักเกณฑ์และแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานขัดช้ือ การใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

ข้อ ๑๕ การลังใช้และการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้คณะกรรมการตามข้อ ๕ ของแต่ละ 
หน่วยงาน ขัคให้มีนโยบายและระบบการกำกับประเมินและตรวจสอบการใช ้(Utilization Evaluation) ที่งใน 
ด้านประสิทธิผล ความคุ้มค่า และความปลอดภัย และรวมถึงการรายงานผลการกำกับ ประเมินตรวจสอบที ่
ขัดเจน

ข้อ ๑๖ หัวหน้า...



-๔-

ข้อ ด๖ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชดาร ต้องประกาศแนวปฎ๊น้ตตามเกณฑ์จรืยธรรม 
ว่าด้วยการจัดชื้อจัดหา และการส่งเสริมการชายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาไว่ในที่เปิดเผย และเป็นลายลักษณ ์

อักษร
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดช้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด
ข้อ ต๗ การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทให้ปฏิบ้ตตามหลักเกณฑ์ 

และแนวทางการปฎิบ้ตที่ดีที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศกำหนด

ข้อ ๑๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขต และส่วนราชการ พึงจัดกลไกส่งเสริมวัฒนธรรม 
องค์กร ให้มีการยกย่อง เชิดชุหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ปฏิน้ตงานที่มีการประพฤติปฏิบัตคามระเบียบและเกณฑ ์
จริยธรรมที่ด ีรวมถึงกลไกการกำกับการปฏิบ้ติตามระเบียบและเกณฑ์จริยธรรม

ให้สำนักงาบสาธารณสุขจังหวัด เขต และส่วนราชการวิเคราะห้ ประเมิน และรายงานการ
ปฏิน้ติที่สัมหันธ์กับการส่งเสริมการขายต่อกระทรวงสาธารณสุขทงที่ปฏิบัติและไม่ปฏีบ้ติตามเกณฑ์จริยธรรม 
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

ข้อ ๑๙ เขต และส่วนราชการสามารถกำหนดแนวทางเพิ่มเติมเพ่ีอปฏิบัติตามระเบียบและ 
ประกาศ ที่งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบและประกาศแนบท้ายระเบียบชื้

ข้อ ๒๐ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาการและใท้มีอำนาจในการออกประกาศเพื่อ 
ปฏิบัติการตามระเบียบนี ้และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี๋ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นผ้วินิจอัยช้ืขาด

ะ. d

วัน ท พ•ประกาศ ณ วันท ีพ- ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน) 
รัฐมนตริว่าการกระทรวงสาธารณสุข



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเกณทํจริยธรรมการจัดร์อจัดหาสสรการส่งเสรีมก'ไรขาย 

ยาและเวชภัณทํท่ีรใข่ยาของกรรทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒(^๕๗

เพื่อใท้เกณท์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซ็อจัคทายาและเวชภัณท์ที่รใว่ยา เป็นแนวทางปฏิบัต ิ

เดึยวกันในระดั'บหน่วยงานและส่วนวาชการในสังกัดกรรทรวงสาธารณสุข
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการ 

ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ•ศ- ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จึงออกประกาศ ดังต่อไปช้

ข้อ ๑ เกณฑ์จริยธรรมการจัคฃ้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ 
กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ข้อ ๒ ให้หน่วยงาน ส่วนราชการ จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และประกาศ 
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศน้ีมีผลบังคับใข้ 

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนึ๋ให้มีผลใข้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
ประกาศ ณ วันท่ี ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายณรงค ์สทเมธาVวัฒน์) 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



เอกสารแนบท้าย ประกาศกระทรวงสารารณสุข 
ว่าด้วย;กณ1ท้จริยธรรมการจัดฃ้อจ’ดหาและการส่งเสริมการขาย 
ยาและเวชภัณท้ที่มิใข่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ข.ศ. ๒£<£๗ 

ลงวันที่ 6)๐ ตุลาคม ข.ศ. ๒๕<£๗

หลักการและเหตุผล
การจัดซ้อจัดหาเตะการส่งเสริมการขายยา;เละเวชภัณท้ที่มิใข่ยาที่ขาดจริยธรรมและการใชัยาทึ๋พสมเหตุผล 

ส่งผลใท้เกิดปัญหาการบริโภคยาและเวชภัณท์ท่ีjjlข่ยาเกินจำเป็น ราคาแพงเกินควร เป็นปัญหาส่วนหนึ่งของ 
การเข้าถึงยาที่จำเป็นของผู้ป่วย และมีภาระค่าใชัจ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนึ่อง 
การส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์ท้บช้อนในรูปแบบต่าง ๆ 
จากบริชัทยาหรือเวขภัณฺท้ที่มิใข่ยา ทั้งที่เป็นผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์แอบแฝง การส่งเสริมการ 
ขายในกระบวนการจัดข้ึอจัคหาดลอดจนการใช้ยาและเวชภัณท้ที่รใฃ่ยาในลักษณะดังกล่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสถานการณ์ปกติของสังคมไทย ทำให้บุคลากรสาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิดและเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านึ่; 
เป็นลีทธิที่พึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้โดยมิได้ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อระบบสุขภาพ

ในระดับสากล ประเทศสมาชิกองฅ์การอนามัยโลกได้มีมติสมัชชาอนามัยโลกที ่๔๑.๑๗ เนึ่อปี ๒๕๓๑ 
รับรองเกณท์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ซึ่งขอให้ประเทศต่าง ๆ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวช้องได้น์า 
เกณท์นึ๋ไปชื่การปฎบัติ และล่าสุดในป ี๒๕๕๓ องค์การอนามัยโลกได้พัฒนาชุดเครี่องมือเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ 
ได้ดำเนินการเพื่อธรรมาภิบาลในระบบยาและเวชภัณทํที่มิใข่ยา โดยมีเกณท์จริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชุด 
เครี่องมีอทั้น ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาและน์าชุดเครื่องมีอดังกล่าว' 

ไปชื่การปฎน้ติ
สำหรับประเทศไทยมีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายเภสัชภัณทํ 

เนึ่อป ี๒๕๓๗ แต่ยังไม,เคยประกาศใช้ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายและแผนในการพัฒนาระบบ 
ธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข โดยระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาจัดเป็นส่วนสำคัญโน 

นโยบายดังกล่าว ทั้งนี ้ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบหลัก b ด้านคึอ นิติธรรม (rule of law) คุณธรรม (ethics) 
ความโปร่งใส (transparency) ความสำนึกรับผิดขอบ (accountability) ความคุ้มคำ (value for money) 
และการมีส่วนร่วม (participation)

เกณฑ์จริยธรรมจัดเป็นเครื่องรอขึ้นหนึ่งที่จะทำให้เกิดธรรมาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข โดย 
คณะอบุกรรมการจัดทำร่างเกณฑ์จริยธรรมการจัดขึ้อจัคหายาและเวชภัณฑ์ทึ่มใช่ยา จึงได้พัฒนาเกณฑ์ 
จริยธรรมน้ี โดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ทำไว้แล้ว ได้แก ่เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ 

ประ;ทศไทย (ตบับมีมติเห็นชอบเมื่อวันทึ ่๙ สิงหาคม ๒๕๕๕) โดยคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ 
ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมในคณะกวรมการพัฒนาระบบยาแทํงชาด ิ

เกณฑ์จริยธรรมของผู้ประกอบวชาซีพ (code of conduct) เรื่องการปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับ 
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งอ้างอิงหลักการจากข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของแพทยสภา

กระทรวงสาธารณสุขมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์จริยธรรมนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลและ 
หน่วยงาน ของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้ส่ังใช้ยา ผู้ประกอบวชาขีพและบุคลากรสาธารณสุขทึ่เกี่ยวข้อง 
กับกระบวนการการจัดข้ึอจัดหา จนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อให้องค์กรสาธารณสุขเป็น 
แนวหนัา กล้ายึนหยัดปฏิบัติหนัาทึ่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกด้อง ทำงานเพื่อประชาชน และ 
เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป

เกณฑ์จริยธรรม...
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เกณฑ์จริยธรรมนี้ ประกอบด้วยเน้ือหา ๗ หมวด

หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ ผู้สั่งใช้
หมวด ๓ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ
หมวด ๔ เภสัชกรหรือผู้ประกอบริชาชีพอื่น และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการรัดผู้อชัดหา 

การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

หมวด ๕ บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และผู้แทนยา หรือพนักงานชายยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา

หมวด ๖ สถานพยาบาลหรือหปวยงาน 

หมวด ๗ สถานศึกษา

หมวด ๑ บทรัวไป...



- ๓

หมวด « บทท้วไป

ยา หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทพ 
และวัตธุออกฤทธี้ตามกฎหมายว่าด้วยว้ตสุที่ออกฦทธี้ต่อจิตและประสาท

เวชภัณ1ห้ที่มิใข่ยา หมายความว่า วัสตุการแพทย ์วัสคุทันตกรรม วัสตุวิทยาศาสตร์การแพทย ์วัสค ุ
เอกซเรย ์วัสตุอื่น ๆ ที่ใช้ในทางการแพทย ์และหมายรวมดึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใชักับผู้ป่วยเอพาะราย

การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณห้ที่มิใข่ยา หมายความว่า การให้ข้อมูล ข้อความ การชักชวน จงใจ 
หรือการกระทำด้วยวิธีอื่นใดที่ปุงหมายให้มีการสั่งใช้ การสั่งชื้อ หรือการใชัยาและเวชภัณฑ์ที่มิใฃ่ยาเพ่ือ 
ประโยชน์ทางการค้า

การโฆษณา หมายความว่า การกระทำไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเก่ียวกับ 
ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า

ข้อความ หมายความว่า เรี่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบชองตัวอักษร ตัวเลข ภาพ 
ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด ที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของส,ิงนั้นเองหรือโดยผ่าน 
วิธีการ หรือสื่อใด ๆ

ของขวัญ หมายความว่า ประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน สิงของ ของช่าร่วย ที่บริชัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
มอบให้แก่บุคคล เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ของบริจาค หมายความว่า ลี่งของที่บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามอบให้แก่สถานพยาบาลหรือ 
หปวยงาน

ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายความว่า ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่แจกแก่บุคคล 
หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยๆ หรือเพ่ือเพื่ม 
ประสบการณ์การใช้ทางคลินิก โดยยกเวันเพื่อการศึกษาหรือวิจัย

ผู้สั่งใซั หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาขีพทางการแพทย์หรือบุคลากรทางการสาธารณสุขอ่ืนที่มีสิทธิ 
หรือหนาที่ในการสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช,ยา

ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย ์
การพยาบาล เทคนิคการแพทย ์กายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรค 
ศึลปะสาขาอื่นตามพระราชกคุษฏีกาที่ออทหามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศึลปะ

ผู้แทนยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่ฐใช่ยา หมายความว่า ตัวแทนชองบริษัทยา และ
บริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีหนัาที่เข้าพบผู้ประทอบวึขาชีพเพ่ือปาเสนยข้อมูลยาและเๆช^ญ'ต ่
ที่มิใช่ยา

บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมีใช่ยา หมายความว่า บริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ปาเข้าและ 
ช้าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้งในและต่างประเทศ

ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้ที่มีย์านาจตัดสินใจลงนามหรือมีอำนาจสั่งการในการคัดเลือก จัดชื้อ จัดทา 
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาชองสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

ผู้มีอำนาจ หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือดำเนินการสั่งชื้อ 
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

บุคลากรที่เกยวข้องกับการจัดชื้อจัดหา หมายความว่า เจ้าหน้าที่โดยฅำแหน่งหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ด่าเนินการเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดหาของสถานพยาบาลหรือหน่วย^ๅน

นักศึกษา หมายความว่า ผู้ที่ก่าลังศึกษาระตับก่อนปริญญา ในสถานศึกษา

สถานศึกษา...
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สถานศึกษา หนานความว่า สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย หรือสถาบันร่วมสอน 
ในสาขาทางการแพทย์และสาธารณสุข

สถานพยาบาล หมายความว่า สถานพยาบาลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
หปวยงาน หมายความว่า หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป หน่วยบริการและหน่วยงานใน 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดำเนินการอันเป็นไปเพ่ือการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมปัองกัน 
และกำจัดโรค การพื่นทุสมรรถภาพ การคุ้มครอง^บริโภค การศึกษา การศึกษาคันคว้าวิจัยต่าง ๆ ตลอดจน 

การชันสูตรและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหน่ีงหรือมากกว่า ซึ่งมีการดำเนินการในการ 

จัดหาหรือควบคุมการใช้ยาและเวชภัณท้ที่มิใช่ยา

หมวด ๒ ช้ลังใช้
1อ.๑ ผู้สั่งใช้1ม่พึงรับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ดังนี้

๒.๑.๑ รับเงินไม่ว่ากรถ3็ใด ๆ ยกเว้นกรแ!รับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทาง 
วิชาการ เป็นผู้ไต้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๒.๑.๖ รับของขวัญหรือนันทนาการไม่ว่ากรณ!ด ๆ ยกเว้น
(๑) ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณ ี

(๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และ 
สาธารณสุขท่ียังประโยชน์แก,ผู้ป่วยโดยให้รับในนามชองสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

๒.๑.๓ รับบริการอันเป็นกิจส่วนคัวใด ๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและผู้แทนยา หรือ 
พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๒.๖ ผู้ส่ังใช้ไม่พิงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ต่อ 
สาธารณชนในเชิงธุรกิจ

๒.๓ ผู้สั่งใช้!ม่พึงรับการสนับสบุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม 
ดูงาน หรือบวรยายทางวิชากาว ที่งในและต่างประเทฺศโดยตรง

๒.๘ ผู้สั่งใช้พิงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวช้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาบัน 
ในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธึการอื่นใดที่เกี่ยวช้องกับยาและ 

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ

๖.๕ ผู้ส่ังใช้ สามารถรับการสนับสบุบการวิจัย โดยผ่านระบบการรับส่ิงสฺบับสบุนและการกำกับดูแล 
ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

๒.๖ ในการน่าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงาน ผู้สั่งใช้พิงคำนึงถึง 
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสรินทารขายยาและเ')ชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

หรือประโยชน์ส่วนตน โดยผ่านระบบก่ากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างบาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ 
สถานพยาบาลหรือหน่วยงาบ ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้

๒.ตเ ผู้สั่งใช้พิงสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา

หมวด ๓ ผู้บริหาร...
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พทด <n ^ฃ1หารหร็อ^มีอำนาจ

๓.๑ ผู้บริหารห1อ$ฝ็ย์านาจ ไม่พึงอบุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ค้านสุขภาพแก่ประชาชน 
โดยเช่ือมโยงถึงชื่อทางการค้าของยานละเวชภัณท์ที่มิใช่ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบนฝง ภายใน 

สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

๓.๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ พิงจัดให้มีระบบการคัดเลึอกยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา การจัคชื่เอยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การคัดเลึอกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบ 

การจัดชื่อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ีอให้1ด้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพสูง และ 
เพี่อป้องกันไมให้ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจมีส่วนได้เสียหรือมึผลประโยชน์ทับช้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

๓.๓ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ พิงจัดระบบการรับสื่งสนับสบุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ให้เป็นไปอยำงเปิดเผยและไม่เจาะจงบุคคล รวมทั้งจัดระบบในการกำกับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่สถานพยาบาลหรือ

หน่วยงานอย่างแท้จริง

๓.๔ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ พิงกำหนดนโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการ 
ชายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน เช่น การกำหนดบริเวณหรือกำหนดเวลาที่ 
อบุญาตให้ผู้แหนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่รใช่ยาเข้ามาทำกิจกรรมได้

๓.๕ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ พิงก่าหนคนโยบายเกี่ยวกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ใน 
สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ทั้งนี้ด้องคำนึงถึงประลิทธิผล ความคุมค่าและความปลอดภัยของผู้ป่วย

๓.๖ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจพิงก่าหนดนโยบายการรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและรนยอมให้สั่ง 
ใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาได้เฉพาะที่มีการอำหนคระเบียบปฏิน้ติไว้ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้น 

• ๓.๗ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจพิงปฎป่ติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้ส่ังใช้ในข้อ 1ร.ต ถึง ๒.๔

หมวด ๔ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดชื่อจัดหา การจ่ายและส่งมอบ 
ยาและเวชภัณฑท์ี่มิใช่ยา

๔.๑ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดชื่อจัดหา การจ่ายและ 
ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ไม่พิงเผยแพร่เอกสาว แผ่นหับ แผ่นป้าย หรือ 
สื่อชนิดอ่ืนใดที่มีฟ้อหาเชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาแก่ผู้ป่วยและ 

ประชาชน

๔.๒ในการน่าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วย เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดช่ือจัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาในสถานพยาบาลหรือ 

หน่วยงาน พึงคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย 
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือประโยชน์ส่วนตน

๔.๓ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดชื่อจัดหา การจ่ายและส่ง 
มอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน พิงเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เช่ือถึอได ้
เพื่อใชัประกอบการตัคลินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่นึใช่ยาชองคณะกรรมการเภสัชกรรมและกา}ป่ๅป่ดหรืฎ 

คณะกรรมการที่มีช่ือเรียกอื่น ชี่งมีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของสถานพยาบาล 
หรือหน่วยงาน โดยไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใด 
บริษัทหนี่ง หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตน

๔.๔ เภสัชกร...



-๖-

๔.๔ 1ภสัชกรุหรือผูประกอบวิชาฃึพอน นละบุคลากรที่เกี่ยวช้องีทบทารชัดชึ้ฎจุ้vn การจ่ายและ 
ส่งมอบยาและเวชภัณท์ที่มเฃ่ยาในสถานพยาบาล หรือหนวยงานปฎิบ้ตตามเกณริาจริยธรรมเข่นเดียวกับ^ส์งใชั
ในชัอ ๒.๑ ถึง ๒.๖

หมวด ๕ บริษัทยาหรือเวชทู้'ณที่รใข่ยๆ และg[แหนยๆ หรือพนักงานชายยๆและเวซชณั^ที่รใข่ยๆ
๔.® กว*!ทรวงสารารฌสุชสบับสบุนใหบริษพยานรฐเวช^’ญหํท่ีฏิใข่£เๅ และผู้แพนยา หร0ืพป้กงานชาย

Lnpf กัก!OIV(จืไใฬ ่em จ I o (พ o « 11 ร.^*. — *. J _________ ) .. <*. ^ . น

เวชภเนททมิใข่ยาใหความรวมฏึฐเพป็ใหผูพเทยวชฐ^3ามารถปฏินัลิตามเทญ^ชริy ฐ^^ม^"

๔.๓ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการชัดชี่'อชัดหาและส่งเสริมการชๅยยาและเวชภณัหํที่ฏิใข่ยา 
ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณพ์ที่ฏิใข่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามชัอส่าพนดชองสทานพยาบาล^0 
หปวยงานอย่างเครงครัด

หมวด๖สถานพยาบาลหรือหนํวยงาน
๖.® สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน พึงส่าหนดแนวปฏิบัติตามเกณท์จริยธรรมว,าด้วยการชัดชี่'0ชัดพา 

และการส่งเสริมการขายยาและเวชส่'ญหํท่ีมิ'[ข่ยา\ด้เ{(11ทา0ด้ทษถ5ฏ’ีกษรห11ๅะสม^บบคุลๅกร11^ละ
ประเภท ดังนี้

๖.®.® ผู้สั่งใช ัเภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดชี่'คูชัดพา การจ่าค ู
และส่งมอบยาและเวชภัณพ์ที่มิใข่ยา

(ต) การรบเงน ของขวัญ ของบริจาค หรอบริการใด ๆ จากผู้แทนยา หรือพนักงานชายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือบริบัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

(๒) การแสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการชายใด ๆ ต่อสาธารณชนในเขิงธุรกิจ และการ
แสดงกวามกิคเห็นทางวิชาการต่อสาธารณะในกร^ฏีดวาม^มท'้นธ'กับบรุ^ยา>1ร0ุ1วชภัณท์̂ ข่ยๅ

(๓) การรับการสนับสบุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณพ์ที่มิใช่ยาใบุประจุม ลัมมมา 0มรม ค1ู3ๅม 
หรือบรรยายทั้งในและต่างประเทค

(๔) การนำตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายหรือใชักิ'มผู้บัาค ู
(๔) การเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป๋ายเพื่อให้ความผู้ทางวิชาการแก'ผู้ป่าค ู
(๖) การน์าเสนอขอมูลเพอการคัดเลอกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาชองดณะกรรมการเทด้ชกรรม 

และการปาบดหรอคณะกรรมการทมีอื่คูเรีคูกคูม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลึคูกราคูการยาแทะเาชภัณพัห็ฏึใช่คูา 
ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

๖.®.๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ
(๑) การรับเงิน ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ จากผู้แทนยา หรือพนักงานชายยา 

และเวชภัณฑ์ทมิใช่ยา หรือบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

J , (,0) การ'รัดกํจกรรนในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ให้ความผู้แก่ประชาชนในด้าน
สุขภาพทเซึ่อมโยงถงซึ่อการคา หรือชอบริษัทยาหรือเวชภัณท์ที่มิใช่ยาเพื่อป่คู,3กันการใร3นณๆ^0ม^^

๖.๒ สถานพยาบาล...



๖.๒ สถานพยาบาลหรือหน่วยงานสงชัดระบบและดำเนินการติดตาม ดำกับดูแล เพอใหับุคลากร 
แต่ละประเภทสามารถปฎิบ้ติตามแนวปฏิน้ติในข้อ ๖.๑

๖.๓ กรณีที่สถานพยาบาลหรือหน่วยงานมึการชัดประชุมวิชาการโดยได้ร้บการสนับสบุนงบดำเนินการ 
วิทยากรหรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณท์ที่มิใช่ยา พึงเปิดเผยการสนับสบุนดังกล่าวใหผู้เข้าร่วม 
ประชุมรับทราบทุกครั้ง

๖.๔ การรับการสนับสบุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณท้ที่มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน 
หรือบรรยายทางวิชาการ ที่งในและต่างประเทศ อันก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วฺยงาน และไม่มี 
เงื่อนไชข้อผูกมัดเพี่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณข์ที่มิใช'ยาใด ๆ ที่งสิน โดยให้รับการสนับสบุนในนาม 

สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ชัดทำระบบการรับกาวสนับสบุนและ 
กำหนดเกณท์คัดเลีอกบุคลากรที่สมควรให้โปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและ 

ต่างประเทศ โดยพึงรับการสนับสบุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พัก 
สำหรับตนเองเทำนั้นและชัากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ชองการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทาง 

วิชาการ กรณีการไต้รับการสนับสบุนให้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศจะต้องชออบุมัติต่อผู้นังลับบัญชา
ตามลำดับซ้น

หมวด ๗ สถานศึกษา
๗.๑ สถานศึกษาไม่พิงอบุญาตให้ผู้แทนยา หรือพนักงานชายยาและเวชภัณท์ทมิใช่ยาเข้าพบนักศึกษา 

เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรอการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา

๗.๖ สถานศึกษาไม่พึงอบุญาตให้มีการขัดกิจกรรมให้ข้อมูล ความรู้เก่ียวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
แก,นักศึกษา ที่เชื่อมโยงถึงชึ่อทางการด้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพี่อ 
ป้องกันการโฆษณาแอบแฝง

๗.๓ สถานศึกษาไม่พิงอบุญาตให้นักศึกษารับเงิน ของขวัญ ของบริจาค หรือการสนับสบุนอื่น ๆ จากบริษัทยา 
หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยตรง

๗.๔ สถานศึกษาพึงชัดระบบการรับการสนับสบุนและการกำกับดูแลการสนับสบุนการศึกษาและ 
กิจกรรมทุกประเภทจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้มีความโปร่งใส เพอป้องกันการโฆษณาและส่งเสริม 
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มัโข’ยา

๗.๕ สถานศึกษาพิงควบคุมดูแลให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษาน้ัน ประพฤติตนเป็น 
แบบอย์างอันดีแก่นักศึกษา ทั้งในแง่จริยธรรมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และความสัมพันธที่เหมาะสม 
กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือผู้แทนยาหรือพนักงานชายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๗.๖ สถานศึกษาพึงขัดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการใข้ยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างสมเหตุผล และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เชื่อถึอได้โดย 
ปราศจากการซ้นำทางธุรกิจ

๗.๗ สถานศึกษาพิงขัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษา ที่มุ่งเนันจริยธรรมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและ 
เวชภัณฑ์ที่}jใช่ยา

๗.๘ สถานศึกษาพึงกำหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากร เปิดเผยความเกี่ยวข้องกับบริษัทยาหรือ 
เวชภัณฑ์ที่มัโช่ยาเพี่อมีการแสดงความเห้นต่อสาธารณะ ไม่ว่าโดยกาวสูด การเขียน หรือวิธีการอ่ืนใดในทาง 

วิชาการ
--------------------------------- 0^



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดกๆรด้ๅน(,าแล^วช^ณยา 

โดยคณะกรรมการทรึอคณ:'ทรรมการร์วมหริอคณ•'ทำ,gานdgjj 

พ.ศ. ๒๕'๕หเ

เพอใหการบริหารจัดการยาและ1วช^ญทยํา11511'ละ1|ระ1ภท ฏีฦา7ปฏีนั̂ 01|วงฏี 
ประสิทธิภาพนละธรรมาภิบาท

อาด๗้านาจตามความในชัอ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ ว่าด้วยการบริหารจัดการด้าบยา 
และเวชภัณฑ์ทมิใช่ยาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสา5ารณสขุ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงสา5ารณ1 
จงออกประกาศ ด้งต่อไปน ื ^

1 ข้0^๑ แนวทรบริหารภัคการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการรวมหรอคณะทำงานย,0ย ใหเป็นไปตามเอกสาร^นบทํๅย1]ร

ซัอ b ให้หน่วยงาน ส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามแนวหางโบซ0ั ต
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนใท้มีผลใชับังกับด้งแต่บัดสัเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที ่01 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
r

(นายณรงค ์สหเมธาพัฒน์) 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



เอกสารแนบท้าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุ1ข 
วำด้วยแนวทางการบริหารชัดภารด้านยาและเวชภ้ณท้ที่มิใฃ่ยา 

โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการร์วมหรือคณะทำงานแอย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ลงวันที ่๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. การบริหารขัดการด้านยานละเวชภัณท์ที่รใข่ยาของหนวยงาน
๑.๑ ด้านยา ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ในด้านเวชภัณท้ท่ีมิใช่ยา 

ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารเวชภัณทํที่มิใช่ยา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่
๑.๑.® กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารขัดการยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยาในหน่วยงาน 

ห้งในเรื่องชองนโยบายต้านการกำหนดความต้องการ การขัดฃ็อขัดหา การควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่าย การใช้ 
และรวมถึงมาตรการต้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๑.๒ พิจารณาชัดทำกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณทํที่มิใช่ยาของหน่วยงาน รวมถึงการ 
ชัดทำแผนการขัดซัอขัดหา

๑.๑.๓ ควบคุมกำกับ การดำเนินการให้เป็นโปตามข้อ ๑.ด.๑ และ ๑1๑.เอ 
๑.๑.๔ สรุปรายงานผลการควบคุมกำกับ และวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาตามกำดับช์น 

ทราบเป็นระยะ ๆ
๑.๖ กรลิ!ท่ีหน่วยงานมีบุคลากรในแต่ละด้านพร้อม การบริหารจัดการเวชภัณห์ที่มิใช่ยาอาจแยกเป็น 

คณะย่อยตามประเภทของเวชภัณท้ที่มิใช่ยาได้ตามความเหมาะสม

๑.๓ กรลิ)ที่หน่วยงานมีปัญหาชาดแคลนกำลังคนในสาขาต่าง ๆ อาจบริหารชัดการทั้งต้านยาและ 
เวชภัณท์ที่ม!ช่ยาโดยกรรมการชุดเดียวได้ตามสภาพปัญหาของหน่วยงานแต่ละแห่ง

ด.๔ ให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีองค์ประกอบดังย ์ผู้อำนวยการหรือรองผู้ย์านวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการ 
มอบหมายเป็นประธาน ผู้มีกํวนเกี่ยวข้องทั้งผู้ส่ังใช ้ผู้ใช ้และผู้รับสดชอบการชัดชื้อขัดหา เป็นกรรมการ และ 
หน่วยงานผู้รับสดชอบยาห่รีอเวชภัณท์ที่ม!ช่ยาบัน ๆ เป็นกรรมการและเลขาบุการ ซึ่งจำนวนกรรมการอาจพิจารณา 
แต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยห้วหน้าหน่วยงานเป็นผู้แต่งทั้ง

๒. การบริหารขัดการด้านยาและเวชภัณห์ท่ีมิใช่ยาระดับอำเภอ
การบริหารขัดการด้านยาและเวชภัณห์ทีมีใช่ยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฅำบล หรือหน่วยบริการอื่น 

ในลักษณะเดียวกัน ให้ดำเนินการดังน้ี

๒.๑ ระบบการบริหารขัดการด้านยาและเวชภัณท์ที่มี!ช,ยาระดับอำเภอ
๒.๑.๑ ให้มีการดำเนินการโดยคณะกรรมการร่วมระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ 

โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอ โดยมีเภสัชกรหรือบุคคลอื่นของ 
โรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขาบุการ คณะกรรมการมีหน้าที่หลักใบการกำหนด 
นโยบายด้านยาและเวชภัณทํที่มิใช่ยา และกำกับติดตามการใช้ยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยาในหน่วยบริการใน 
อำเภอ เน้นการใช้ระบบเครือข่ายในการบริหารยาและเวชภัณ'ค์ที่มิใช่ยา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ 
ให้บริการประขาข่น และเกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

๒.๑.๒ ให้มีการ...



-๒-

b.o.lo ให้มีการจัดทำกรอบบัญขิ■ยาและเวชภัณท์ที่มิใฃ่ยาระคับอำเภอ กรอบบัญขียาและ 
เวชภัณท์ที่มีใซ์ยาระคับโรพยาบาลส่งเส1มสุขภาพคัาบล พ้นให้เกิดการเชื่อมโยงระบบบริการ สามารถส่งต่อ 
ผู้ป่วยและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้สอดคลัองกับกรอบน้ญขีรายการยาจังหวัดด้วย 

๖.๖ ระบบกาวจัดช่ือจัดทายาและเวชภัณทํที่มีใช่ยา
๖.๖.๑ ให้มีการจัดทำแผนจัดช่ื,อยาและเวชภัณท้ที่มิใช่ยาประอำปีของหปวยบริการในอำเภอ 

ในกรเป็ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาจจัดทำแผนจัดชื่'อยาและเวชภัณท์ที่ฏิใช่ยาประอำปีร่วมกัน หริอ 
รวมอยู่ในแผนจัดชื่อยาและเวชภัณทํที่มิใช่ยาประอำปีของโรงพยาบาลกิ!ด.้

๖.๖.๒ การค่าเนินการจัดชื่อจัดหายาและเวชภัณทํที่มิใช่ยา ให้ค่าเนินการตามแผนจัดช่ือยาและ 
เวชภัณท้ที่มิใช่ยาประอำปี การขอปรับแผนการจัดชื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสารารณสุขว่าด้วยการ 
บริหารจัดการด้านยาและเวชภัณทํที่มิใช่ยาของหน่วยงานในลังกัดกระทรว^สารารณสุข ห,ด_ ใ0

๒.๖.๓การดำเนินการจัดชื่อจัดหายาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยาให้ตำเนินการโดยคณะกรรมการร่')ภ 
ระดับอำเภอ หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการร่วมระดับอำเภอ ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้ 
ควรดำเนินการจัดช่ือร่วมในระดับจังหวัด

๖.๓ ระบบการจัดเก็บและสำรองยาและเวชภัณท์ท่ีมิใช่ยา
๖.๓.ด ให้โรงพยาบาล เป็นคลังสำรองยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยาระดับอำเภอ เพี่อให้มิยาและ 

เวชภัฌท้ที่มิใช่ยาเทียงพอในการให้บริการสำหรับหน่วยบริการทุกแห,งใมอํๅเภ0 มีการรักษาคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บ

๒.๓.๒ หน่วยบริการทุกหน่วยในอำ๓อต้องมีระบบจัดเก็บและสำรองยาและเวชภัณทํที่มิใช่ยาที่ม ี
ประสิทธิภาพ มีปริมาณสำรองที่เทียงพอต่อการให้บริการในหน่วยบริการของตน โดยมีเภสัชกรหรือผู้ที่ใด้รับ 
มอบหมายของโรงพยาบาลไปเป็นที่ปรึกษาและนิเทศติดตาม

๓. การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณทํที่มิใช่ยาระดับจังหวัด
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระคับจังหวัดและระดับอำเภอเพี่อนิอารณๅ 

จัดทำกรอบบัญขีรายการยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยาร่วมที่ลดหตั้นกันของหนๅ่ยบริกๆรในระคบัเ5เอวคนัหจุอต'าง 
ระดับภายในจังหวัด การดำเนินการจัดช่ือจัดหาร่วม การดำเนินการสำรองหรึอการจัดคลังยาและเวขภัณทํที่ 
มิใช่ยาร่วมของจังหวัด โดยให้มีตัวแทนจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของหน่วยบริการทุกระคับร่ๆม เป็นกรรมการ

๔. การบริหารจัดการด้านยาร่วมกันระดับเขต ส่วนราชการ
๔.๑ ใหผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แต่งตังคณะกรรมการร่วมระคับเขตเพี่อนิถูารณาจัดหํๅ 

กรอบบญชีรายการยาร่วมของหน่วยบริการทุกระดับในเขต การดำเนินการจัดลูอจัดหาร่าม 
การดำเนินการสำรองหรือการจัดคลังยาร่วมระดับเขต โดยใหัมีตัวแทนจากผู้บริหารและ^ปฏิบัตของ 
หน่วยบริการทุกระดับและทุกจังหวัด เป็นกรรมการ

๔.๖ ให้หัวหนัาส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระคับส่วนราชการเพื่อนิจารณาจัดทำกรอบ 
บัญชีรายการยาร่วมของหน่วยบริการทุกระดับในส่านราขการ การดำเนินการจัดช่ือจัดหาร่าม 
การดำเนินการสำรองหรือการจัดคลังยาร่วมระตับส่าบราชการ โดยให้มีตัวแทนจากผู้บริหารและผู้ปฎิบัดิของ 
หน่วยบริการ เป็นกรรมการ
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เอกสารแนบท้าย ประกาศกระทรวงสารารณสุข
วำด้วยแนวทางในการจัดทำแผนการรัดช้็ธยๆและเวชภัณท้ที่มิใซึ่ยา พ.ศ. ๒๕๕ฟ 

ลงวันที ่๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)

๑. ขั้นคอนการจัดทำแผน
๑.๑ การจัดทำข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผน

(๑) วิเคราะห์การใช้ยาและเวชภัณท์ที่มิใข่ยาในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา 
(1อ) วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ยาและเวชภัณห์ที่มิใช่ยาในอนาคต 
(๓) ประมาณการการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในช่วงปีงบประมาณด่อไป 
(๔) ข้อมูลปริมาณยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่บาคงเหลือในปีนี้
(๔) กำหนดปริมาณยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาที่จำเป็นตองขั้อดามปี'ญช่รายทๅรยาแ^ 

เวชภัณฑ์ที่มใช่ยาของหน่วยงาน

(๖) ข้อมูลราคาต่อหน่วย (ราคากลาง ราคาอางอิง ราคาจัดขั้อท่ีผ่านมา ๒ ป ีๆลๆ)
(๗) กำทนควงเงินการจัดชื่ยิขฺองยาและเวชภัณฑ์ที่มใช่ยาที่ด้องการจัคซัอในปีนน tj 

๑.๖ การกำหนดเป้าหมายการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่ฐใช่ยา
(๑) กำหนดรายการและปริมาณยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ต้องการรัดหาในปีง่ง๎น ๆ 
(๒) การจัดทำแผนและการกำหนดวงเงินการจัดหาให้กำหนดเป็นรายไตรมาล ดังนี ้

ไตรมาสที ่๑ จัดหาในเดีอน ตุลาคม - ธันวาคม
ไตรมาสที่ ๒ จัดหาในเค็อน มกราคม . มีนาคม
ไตรมาสที่ ๓ จัดหาใบเดือน เมษายน - มิถุนายน
ไตรมาสท่ี ๔ จัดหาในเดือน กรกฎาคม. กันยายน

๑.๓ วิธีดำเนินการจัดชึ้อ
(๑) รายการยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิตออกจำหน่าย ให้จัดเอจาก 

องค์การเภสัชกรรมหรือตามที่ระเบียนที่เกี่ยวช้องกำหนด

(๒) รายการยาที่มีการใช้ปริมาณหรือมูลค่าสูงให้ดำเนินการจัดเอรืวมกันในระดันจังหจัดหรึอ
เขตหรือกลุ่มชองหน่วยงานที่มีภารกิจุ)คล้ายกันชองสำนราชกๅรหร0ูด,างสืว่นรๅชการ

๑.๔ กิจกรรมหลักและระยะเวลาการปฏิน้ต
กำหนดกิจกรรมหลักและระยะเวลาปฏิปีติตามแผน ดังนี้
(๑) รวบรวมข้อมูลการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาย้อนหลัง ๓ ป ีในเดือนกรกฎาคม _ สิงหาคม 
(๒) สำรวจรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาคงคลังในระหว่าง ๑-๑1£ กรกฎาคม 
(๓) ประมาณการปริมาณความต้องการใช้ และราคายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาท่ีจุ)ะจัดเอใน 

เดือนสิงหาคม
(๔) กำหนดช่วงเวลา ปริมาณ วิธีการ ประเภทเงินที่จุ)ะจัดเอใบระหว่าง ต.ค๕ กันยายน
(๔) ดำเนินการจัดเอตามที่กำหนดในแผน
(๖) สๅ[ปผลและควบคุมกำกับ รายไตรมาส
(๗) ประเมินผลการดำเนินการตามแผน ในเดือนตุลาคม

๑.๔ ทรัพยากร...
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๑.๕ ทรัพยากร
ได้แก่เงินงบประมาณ เงินบำรุงและเงินบริจาคของหน่วยงาน และเงินอื่น ๆ ของหน่วยงาน 

๑.๖ การควบคุมก่ากับและประเมินผล
ควบคุมกำกับและประเมินผลโดยคณะกรรมการตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณห่ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดทระทร'}งสาฐารณสุข 

พ.ศ. ๒(&ะต/ เพ่ือควบคุมกำกับการจัดซ้อยาและเวชภัณห่ท่ีมึใช่ยาให้เป็นไปตามแผน หรือกรณึที่ด้องมีการปรับแผน 
๑.ต/ ผู้จัคห่าและข้รับผิดขอบแผนของหน่วยงาน

(๑) ห้วหน้าหน่วยงานกำหนดให้มี^ด้าเนินการจัดห่าแผนจัดซัอยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยา 
(๒) คณะกรรมการตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการยา 

และเวชกัณท์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท.ด. เร^rt และห้วหน้า 
หน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบแผนจัดซัอยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยา

to. ฐปแบบของแผน
ในขั้นต้นให้กำหนดองค์ประกอบของแผนและแบบของแผนดังต่อไปช ั
๒.๑ องค์ประกอบของแผน

(๑) รายการยาและเวชภัณท์ที่มิใช่ยา 
(๒) ประมาณการจัคซัอประจำป ี
(๓) ประ๓ทเงินที่จะจัดขั้อ 
(๔) งวดในการจัดชื่อ

๒.๒ แบบของแผนให้เป็นไปตามภาคผนวกที่ใด้แนบมาท้ายที ่
๓. การเสนอและพิจารณาแผน

ใหหน่วยงๅนจัดห่าแผนการจัดช่ือยาและเวชกัณท้ที่มิใช่ยาประจัาป ็แล้วเสนอคณะทรรมการ 
ตามข้อ ๕ และหัวหน้าหน่วยงานให้ความเท้นชอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการ 
มอบหมาย พิจารณาอบุม้ติตามลำดับ

ลำหรับหน่วยงานสังกัดลำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูฏิกาดให้เสน011ผนกๅร 
จัดชื่อยาและเวชภัณห่ประจัาปีต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเห่0ทิจุารณา0บุป๋
๔. การปรับแผน

การขออบุป๋ติปรับแผน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการเสน0แผนโดยหน่วยงานต้องน่าเสน0นายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายพิจารณา กรทีเดังต่อไปที ่

1 ๔■๑ กรณึมีความต้องการใช้ยาและเวชภัณข์ที่มิใช่ยารายการไหม่ที่ใมใด้กำหนดอยู่ในแผนให้เสนอขออบุม้ต ิ
ปรับเพึ่มรายการในแผน พร้อมประมาณการวงเงินในการจะจัดชื่อ

๔.๒ กรณรายการทมอัตราการใขเพิมสูงเกินจากแผนท่ีวางไว ัหรือวงเงินรวมในการจัดชื่อตามแผน 
ไม,เพียงพอ ต้องขออบุม้ติเพิ่มวงเงินใบการจัดชื่อ

๔.ณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการสามารถกำหนด ช่วงระยะเวลาที่จะให ้
เสนอขอปรับแผน เกณท้หรึอเงอนไขที่จะมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา0บุ}ปรับแผน’ใดัเห0่ควาก 
สะดวกรวดเรวและคล'องตัวในการปฎิบํติงาน โดยเม่ือหัวหน้าหน่วยงานอบุป็ติปรับแผนดามเกณท์หร0ีเงื0่น่ใขที ่
กำหนดแล้วให้แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราขการทราบแสั•รแด,กร{ถูรดุยรุปจกัจาั



โรงพยาบาลศรีรัตนร 
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ท ศก ๐๐๗อ/ว*,(ft/Qvflj)

ถึง โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลก้นทรลักษ์และโรงพยาบาลจุมชนทุกแห่ง ขำเภอ ทุกอำเภอ

พร้อมนี ้จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด'วนที่สุ่ด 

ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๒๘๓ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒£๖๔ เรื่อง เกณท์จริยธรรมการจัดซ้อจัดหาและการส่งเสริมการ 

ขายยาและเวชภัณท์ที่มืโข่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๖๔๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพิ่อทราบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกพ
กลุ่มงานบริหารที่วไป

งานตรวจสอบและควบคุมภายโน
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ส์าฒัานส'!ธาร[นุพฺพัหวัตfRสะเก«■

?1อธ0๖*๙ว^ห 9 f«^^»*ฟ้ร่ร

ร่า ส์าป้'กาานสาเทร[นสุขวั■เหวักโราพเทบ™ดูนย์โรา™'เบากห้วน)แล๗าน้'กา'ท!เขต«เรร่รซึ่®3เ^.|5;„?!;.

กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ง 1กณเร^•รรขั^
จัดหานถะการส่งเสริมการขายยาแส®พขภัพ^ที่^ยาของกระทร^งสา0ารณจ1ี, V,,f1, '๐<ะ๖๔ ล่งจัพ^ ]

๙ เมษายน ข.ศ. ๒๕๖๔ พึ่ประกาศลงในราชกิจจามุเบกษา เส่มที ่©พ๘ ศรนพิ1ศษ ©๐®ะ ง สงจัมที ่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลไซ้บังคันตั้งนด่วนที ่©๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เชินคนไป เพื่อไหVเกหปวยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไซ้เกณ,ด่จริยธรรมการคัศซ0ัซดัหาและกาว^งเส^มการขายยา!เละเวช^ณ^

ที่มีไข่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ร'1•ศ* ๒๕๖๔ เป็นาลสุทข่เสริมสจัางธรรม'1กมรสร®มม^ศะศจ^กิ^
คำไข้ข่ายด้านย่าของสถานพยาบาล ปลุกจิตส์านึกบุคลากรที่มีความเกี่รรข้®งแส®ส่'5เสร1ิ1ส'1?^สว่นริวม 

ของภาคประขาชน แลdวนประชาสัมท้นธ์เผยแพร่ความ!เกี่ยวกันเกณ'ด่จริยธรรมไท้บุศสากร^^^ร,ิบท-ราม ุ :
ตลอดจนประกาศเจตนารมณ์ริวมกันในการปฏิบัดิตมตรมเกณ'ด่จรยิธรรมการจัศ^0^ศ,หาและกา<1^งเส^ม ;

การขายยานละเวชภัณ,ด่ที่มีไข่ยาของกระทรวงสาธารณสุจ ท•ศ- ๖๔ ชทิี่ง ไท้ส่าบักงานสาธารณจขีจงัหาต- :
แจังไท้หปวพานในสังกัด ประก^ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลจุมขน และโรงพยาบาลส่งเสริม ;

สุขภาพตำบล ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบที ่สามารถเรียกคูเอกสารได้ที่ลงกส่อ 

httpsvVbItly/3288R9w หรือรหัสควอาร ์(QR Ccxle) ท้ายเอกสาร
จีงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแข้ง$เกี่ยวข้องทราบต่อไป

เรียน นายแพทย้สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ป๋^นป่^กรเๆกรco^neysMic^Tl^^jvicJ

^ ชฒ พ๑ิ^จ{พ) J fY\rJbl*S^

น)๙•ช.SKเ- ร0ฮันด ้จ \3เ.รี/.{,บุ- 

ร^5^ก^บา®5เบน('พ5,จ^,^แcP>ร่?^££^a

ราน^/&*!SXP,

o ชอบ
ด้าบ^

°ช5^ o ลงบัด
^กี่ยวข้อง 

^tfuftUfTO
ประสาบ

^,,,;

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ^!!1^«!^,«1เ3กรร,ากา,สา5า,ผสุฟา^,1|ก,”ท้เศ,#
ศูนย์ปฏิบัติการต่อด้านการสุจริต กระทรํวงสาธซิณ^ารสาธารฌ^าย์เพพ^ชข้>หวัดศรีสะเกน

Tแร่!ท/!«ท^««1ด9ฟ้สรพเโทรคัขท ้o ๒๕๙๐ ๑๓๓๐ 

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐



ป.ระกาศกระทรวงสารารณสุ,,

ส์พ เก๗,รย0„ม„า,ง48ชัคหาฒกหส่ง1^มก11ทยท 

และเวชภัณท์ฒยาของกระทรวงสารารณสุข

ร^^^^?--=:

=^5รฺ5รร^

1,yr1,,, 1 tltf,wu ป-^- 'lfflnftl'lw?n,»^nmi^nTCmumiifll»i-„ln-, ตามสิห8
๓.บ^™"ๆ^ ^ พ*ห่บ่ว็พานและหม่วนบรกา,ใบสั,,ทั, -

การขายยาและเวชภัณท์ทฏินยาข0งกระ^รวงสา0ารณสข feTTrf lSo,l«n„.|L.,n,t 11

ทีมิผู้บรีจาคไทเ้รงพยาบาลไนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และจากการสอบสวนของ สัานักงาน ป.ป,ท. 

และกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบการก.ระทำในลักษณะเป็นกระบวนการที่ไยงไยเนันเคจ0ุ1Jายการทุภูจตุ 
แปงออกเป็น ผ กล,ุม คือ กลุ่มผู้ใชัสิทรและเครือญาคิ กลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล และกลุ่มบจุชัท 
ทำหนำยยา นอกจากช้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอคณะรัฐมนดรืประเด็นข้อเทํจจริงเที่ยวกับ



หน้า ๓
เฒ ่๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ราชกิจจาบุเบกษา ‘๑๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔
พฤติกรรมการกระทำความกิดในกร่ะบวนการเบิกจ่ายยา ๓ ประเภท คึอ การสวมสิทธ ิการชิงยา 
และการซ็อปข้งยา เพึ่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแลั!ขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา 

ตามสิทธิสวัสติการร’ึกษาพยาบาลช้าราชการ ดัฟ ้

๑. ข้อเสนอแนะเชิงระบบ
๑.๑ เสนอใท้ผลักคันยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use: 

RDU) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์คำบึงดึงเหตุผล 
ทางวิชาการในการตัดสินใจจ่ายยามากกว่าคำบึงดึงผลประโยขน์จากบริชัทยา

๑.๒ ให้มีคูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านยา ซึ่งเซึ่อมโยงกับโรงพยาบาลทุกสังกัด 
และกรมบัญซีกลาง เพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และในระหว่างที่กังไม่มีดูนย์ประมวลข้อมูล 

สารสนเทศด้านยาตังกล่าว กรมกัญซีกลางด้องมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายผูป้วยนอกในระบบสวิ'สติการ 

รึกษาพยาบาลช้าราชการ

* ๑.๓ กำหนดหลักเกณทํการขัดซึ่อยา
๑.๓.® ห้ามไม่ให้หปวยงานที่ทำการขัตซึ่อท่าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ 

ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริชัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล

๑.๓.๒ ให้หปวยงานที่ทำการขัดซัอด้องคำบึงถึงปัจจัยด้านด้นทุน (cost) มาตรฐาน 

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

การตัดสินใจ .

๑.๓.๓ ให้หน่วยงานที่ทำการชัดชัอกาหนดคุฌสมนัดิของบริซัทค,ูค้าในร์างขอบเขต 

ของงานหรึอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของท้สต ุ(Term of Reference) ให้บริชัทถู่ค้าด้องปฏิกัต ิ

ตามหลักเกณท้ตามมาตรา ๑๗๖ แท่งพระราชกัญtPประกอบวัฐธรรมมูญว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๔๖๑ และมีระบบอบรมเกณทํจริยธรรมแก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวก 

ในคะแนนในหลักเกณท้การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (price performance)
๑.๓.๔ ให้หน่วยงานที่ทำการขัดซัอใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการตัฒนา 

ระบบยาแท่งชาติกำหนด

๑.๔ ให้เพึ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ที่งในระคับสถานพยาบาลและระคับ 

หน่วยงานด้นสังกัดของสถานพยาบาล 

๒. ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ
๒.๑ ให้หนํวยงานที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายคำเนินการอย่างเข้มงวด
๖.๒ ผลักดันให้มีการปฏิน้ตตามเกณทํจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา 

๖.๖.๑ ให้กวะทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการ'ตัฌนาระบบยาแท่งชาต ิบังกันใช ้
เกณทํจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ประชาลัมตันย ์และปลูกบึงให้บุคลากรและภาคประชาชน 

' มีความตระหนักเสงความส่าคญชองการเสนอชายยาอย่างเหมาะสม
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ราชกิข็จาบุเบกษา ๑๔. พฤษภาทม ๒๔๖๔
๒.๒.๒ ให้สภารฺขาชีหที่เก่ียวช้องกับการในบริการสาธารณสุข ชัดให้มีเกณฑ์จริยธรรม • 

ในส่วนที่เกี่ยวช้องกับการเสนอขายยา และการสั่งจ่ายในจรรยาบรรณวิชาชีพ

๒.๒.๓ ให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสริางธรรมาภบาลระบบชัดซัอและควบคุม - 
ค่าใช้จ่ายด้านยาของสกานพยาบาล 1 *

๒.๓ ปลุ่กจิตสำนึกของบุคลากรที่มีความเก่ียวช้อง และส่งเสริมการมีส่วนร์วมของภาค
ประชาชน

๒.๓.๑ ให้หปวยงานต้นสังกัดประชาสัมพันธ์เผยแพร,ความfเกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม 
ให้บุคลากรทราบ และประกาศเจตนารมณ์จ่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม

๒.๓.๒ ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม 
การส่งเสริมการขายยา และการใช้ยาอม่างสมเหคุสมผลให้ประชาชนได้ริบทราบในรูปแบบของสื่อ 

ที่มึควพเช้าใจง่าย สร้างเครือข่ายท่ีประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานขยาบาลและประชาชน ห้าการ 

เสาระวังและตรวจสอบการส่งเสริมการชายยา และการใช้ยาอค่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีข่องทา<1 
ในการร้องเรียนและแชังชัอมูลการกระห้าติดให้แค่หนํวยงานที่มีความร้บสดชอบโดยตรง

๒.๓.๓ ให้กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ 
วักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการข้าราชการ ให้^ใช้สิทธิมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อค่างคูกต้อง 

เหมาะสม และใม่1ข้สิทธิชองตนโดยไม่สุจริต
๒.๔ การสร้างมาตรฐานกาวควบคุมภายในสิ่เหมาะสมของภาคเอกชน เพื่อป้องกัน 

การส่งเสริมการขายยาพื่พเหมาะสม

คณะรัฐมนตรี เพื่อวันที ่๑๒ กันยายน ๒๔๖๐ มีมดิเห้นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ • 
ป.ป.ช. มีมดิให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหปวยงานพื่เกี่ยวข้องในการผลักด้น 

ให้มีการปฏิบัดิตามเกณฑ์จริยธรรมการชัดซัอชัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใข่ยาของ, 

กวะทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๔๗ รวมถงการบังลับใช ้เพื่อป้องกันกาวทุจริตในลักษณะลังกล่าวข้างด้น
โดยซี่เป็นการสมควรปรับปรูงเกณฑ์จริยธรรมการชัดฃ้อชัดหาและการส่งเสริมการชายยา 

และเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาของกระทรวงสาธารณสุข’ตามมติคณะรัฐมนตรี และบังลับใช้กับส่วนราชการ 
หน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติดามเกณฑ์จริยธรรมพื่อค่างเคร่งครัด 

เพื่อป้องกันมิไห้มีผลประโยชน์พับช้อนในกิจกรรมการชัดด้อชัดหาและการส่งเสริมการชายยาและเวชภัณฑ ์

พึ่มิพยา ป้องกันการทุจริตค่อํหน้าที ่หรึอกระทำความผิดค่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และเป็นแบบอค่าง 

ที่ดึงามให้หน่วยงานอื่นต,อไป

อาลัยย์านาจตามความในมาตรา ๒0 แห้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแฝนดิน ■ 
พ.ศ. ๖๕๓๔ ชีงแกัไขเพื่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแฝนดิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปดามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๖๘ แห้งพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรัฐธรรมบุญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๔๖๑ รัฐมนตรีว่าการ
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\กระทรวงสาธารณสุข ซึงออกประกาศเกณท์จริยธรรมการรัดซ’็ฐรัต11านละการสง่เสรมิการขายยา 
และเวชภัณท์ทีมิใข่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ดังด,อไปสั

ข้อ ๑ ประกาศข้'เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสารารณสุข เร่ือง เกณท์จริยธรรมการรัครื’่อรัด11า
และการส่งเส่ึริมการขายยานละเาขดัณ^ฏิ^1{อๆ1ะทรวง?1าธารณสุข 11.ศ.

ข้อ ๒ ประกาศใ!ใท้ใซัป็ง์ดับ(พแส่วันดัดจากวันประกาดัIนราขกิขถูาบุเบกษๆ^น^น^
ข้อ ๓ ใท้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณ^ริยธรรมการรัด^,รัด11า 

และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณท์ที่มิใซี่ยาข0งกระทรางสาฐารณสุข ห ศ }0 

ข้อ ๔ ในประกาศป,็
"ส่วนราชการ', หมายความว่า กรม หรีอส่วนราชการที่เรียกซึ0่0ปางส์น และมีฐานะเป็นกร่ม

M4UU<(I I^kunsrinmcrii Jsn 10ๆรณสุข
• "เกณท์จริยธรรม" หมายศวามว่า เกณฑ์จริยธรรมการรัดฃ็อรัตหาและการส่งเสึ่ริมการขายยา 

และเวชดัณฑ์ที่มิใซี่ยาของกระทรวงสาธารณสุข

"ธรรมาภิบาลระน.บยา" หมฺายความว่า การฺบริหารจัดการระนบยาที่ด ีด้งแส่การลัดเลือก 
จัดหฺา กระจายการใชัยา และการปฏิน้ตตามเกณฑ์จริยธรรม ซึ่งเป็นไปดามหลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบัานเฏีองที่ดีของสำนักงานดณะกรรมการดัด11เาระบ1าขการ ที่คณะริฐมนตร ี

มีมคิเทีนชอบเที่อวันที่ too: เมษายน
"ยา,' หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพลิดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสทดิด 

ให้โทษ และวัตสุออกฤทซึ่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตสุที่ออกฤทรื่ส่อจิตและประสาท

"เวชลัณฑ์ที่มิใซี่ยา" หมายความว่า วัสตุการแพทย ์วัสดุท้นตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วัสดุเอกซเรย ์วัสดุลื่น ๆ ที่ใชัเนทางกำรแพทย์ และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โชัดับ^>,0 

เฉพาะราย
"การส่งเสริมการขายยาและเวชลัณฑ์ท่ีมีใซี่ยา'' หมายความว่า การที่#ขายด้องการให้ข้อมูล 

ข้อความ การชักชวน จุงใจหรือการกระท้าด้วยวิซีลื่นใดที่ปุงหมายใทัมีการสั่งใข้ การสั่งซึ่อ หรือกาฑ์ข้ยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใซ่ียาเพื่อประโยชน์ทางการด้า

"การโขษณา" หมายความว่า การกระท้าไม่ว่าด้วยวิธึใดๆ ให้ประชาชนเทีนหรือทราบข้อความ 
1เลื่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มืใซี่ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า
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ราชกิจจานุเบกษำ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔

“{เอความ,, หมายความว่า ส์องราวหรือข้อเพิจจริง ไม่ว่าปรากฏใน3ปแบบของด้วดักษร 

ตัวเลข ภาพ ภาพยนตร ์แสง เสียง เครืองหมายหรือ5ปแบบอื่นใด ที่สื่อความหมายใด้โดย’สภาพ 
ของส่ิงข้นเอง หรือโดยฝานวิชืการหรือสื่อใด ๆ

“ของขวัญ,, หมายความว่า ประโยชา!ชันเป็นทวัพย์สิน สิ่งของ ของข์าว่วย ที่ฃริชัทยา 
หรือเวชดัณท้ที่มีพยา มอบใท้แก่บุคคลเพึ่อประโยชน์ทางการค้า

“ตัวอฝางยาและเวชดัณที่ที่มิใข่ยา,, หมายความว่า คัวอย่างยาและเวชภัณท์ที่มิใข่ยาท่ีแจก 

แก่บุคคล ส่วนราชการ หนํวยงาน หรือหนํวเปริการ เพื่อใท้เกิดความคุ้นเคยกับ3ปแบบและลักษณะชองยา 

และเวชภัณท้ท่ี53ใส่ยา หรือเพ่ือเพิมประสบการณ์การใข้ทางคสีนิก โดยยกเวันเพื่อการศึกษาหรือวดัย 
(กรณีที่น์าตัวอย่างยาและเวชภัณท้ที่มืใส่ยามาใข้ประกอบการพิจารณาในการดัดซัอดัดษา)

“ประโยชน์อื่นใดชันอาจคํๅนวณเป็นเงินไต้,, หมายความว่า สิ่งที5่3มูลคำ และใท้หมายความรวมลง 
การลดราคา การรับความน้นเพิง การรับบริการ การรับก่าร่ฟิกอบรม หรือสิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

หรือการอื่นใดซึ่งเป็นการกระทำที่ทำใท้มู้ข้นใต้รับประโอ!ณ์ดันอาอดำนวณเปน็พน^ หรือไม่ต้องออก 

ค่าใช้จำย ข้งส ัดามประกาศคณะกรรมการน้องกันและปราบปรามการบุอริดแทํงชาดิ เรือง หลักเกณท ํ

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเข้าพน์'กงานของรัฐ พ.ศ. ะพท ดำหนด.

“ปกติประเพณีนิยม,, ห่มายความว่า เทศกาลหรือวันสำกัญซ่ึงอาจมีกาวใทัของขวัญกัน 
ให้หมายความรวมดึงโอกาสในการแสดงความรนด ีการแสดงความขอบบุณ การต้อนรับ การแสดง 
ความเสียใจ หรือการให้ความส่วยเหสีอฺตามมารยาทที่ดึอปฏินัดิกันในสังคมต้วย

"คุ้สั่งใช,้' หมายความว่า เข้าหน้าที่ของรัฐคุ้ประกอบวชาซีพทางการแพทย ์หรื'อบุคลากร 

ทางการสาธารณสุขอ่ืน ที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการส่ังใช้ยาและเวชกัณทํที่!3ใส่ยา
"คุ้ประกอบวิขำขีพ,, หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐยู้ประกอบวิชาซีพเวชกรรม ตันตกรรม 

เภลัชกรรม การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพปาบัด การแพทย์แผนไทย การสาธารณสุขสุมขน • 
และผู้ประกอบวิชาจีพหรือผู้ประกอบโรคศึลปะสาขาอื่นคามพระราชคฤษรกฺาที่00กคามกปห็มายว่'1ขว้ย

การประกอบโรคคิลปะ

“ผู้แทนบริษัทยา” หรือพบักงานขายยาและเวชกัณท้ที่มืใส่ยา หมายความว่า ตัวแท่นของบริษัหยา 
และบริษัทผู้ดัดข้าหปายเวชกัณทํที่มิใส่ยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบวิชาข้พเพ่ือปาเสนอข้อมูสอา 

และเวชลัณท้ที่มิใส่ยา

"บริษัทยาหรือเวชกัณทํที่มิใส่ยา" หมายความว่า บริษัท บุคคลธรรมดา หริอนิติบุคคล 
หรือองฅ์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต น์าเข้าและข้าหนำยยาและเวชกัณทํที่มิใส่ยาข้งไนและต่างประเทศ 

(รวมดึงบริษัทยาหรือเวชกัณทํที่!3ใส่ยาที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ สมาคม องค์กร าลฯ) ข้งข้ รวมดึงองค์การ 

๓สัชกรรม
“ผู้บริหาร” หมายความว่า เข้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีข้านาจตัดสินใจลงนามหรือมีดำนาจส่ังการ 

.ในการคัดเลือก ดัดซึ่อ ดัดหายาแล่ะเวชกัณทํที่!!ใส่ยาชองสถานพยาบาลหรือหนํวยงาน •



เล่ม 0)๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๔ ง
หน้า ๗

ราชกิจจานุเบกษ.า 0)๕ หqษภาคม ๖๔๖๔

“ผู้มีอำนาจ" หมายความว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐviทำหน้าที่คัดเลึอก เสนอ จัดหา หรึอ 

ดำเนินการสั่งรอยาและเวชภัณทํที่มีใฃ่ยาในหน่วยบ่?การหรือหนํวยงาน
'‘บุคลากรที่เที่ยวข้องกับการชัดรอจัดหา" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ชองรัฐโดยดำแหน่ง 

หรือที่เด้รับมอบหมายใท้ดำเนินการเที่ยวกับการจัดรอจัดหาชองหน่วยบริการุหรือหน่วยงาน 

“นักศึกษา" หมายความว่า ผู้ที่ดำลังศึกษาระคับก่อนปริญญาในสถานศึกษา 

“สถานศึกษา" หมายความว่า สถาบันการศึกษาระคับริทยาลัยและมหาริทยาลัย หรือสถาบัน . 
ว่วมสอนในสาขาทางการแพทย์และสาอารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก โรงพยาบาลสุนย ์
หรือโรงพยาบาลสั่วไป หรือสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุชที่มีการเรืยนการสอนบุคลากร 

ทางการแพทย ์ ■
ข้อ ๕ ใท้สํวนราชการ ห่นํวยงาน และหน่วยบริการ ดำเนินการดังดํอไปร

(๑) จัดทำแนวทางปฏิบัติดามเกณทํจริยธรรมฉบับข้ และประกาศเป็นลายลักษณ์ชักษร ' 
ไว้ในที่เปิดเผย ภายในหกสิบวันนับส่ังฺแตํวันท่ีประกาศป็มีผลบังคับใช้

(๒) ประกาศเจดนฺารมณ์ว่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณ^ .
จริยธรรมฉบับสั

(๓) นำเกณท้จริยธรรมชัมาใช้ในการเสริมสรัางธรรมาภิบาลระบบยา ปลูก 
และปสุกจิตอำนึกบุคลากรท่ีเที่ยวข้องตามเกณท์จริยธรรมนั ใทัมีความเข้าใจในเรืองการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนสุทธคาสหรืการส่งเสริมการใช้ยา 

อย่างสมเหสุสมผลใท้เป็นรูปธรรม

ข้อ ๖ ใท้ปลัดํกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ และให้มีอำนาจในการออกระเบียบเที่อปฏิบัต ิ
ตามประกาศที่! และในกรณึที่มีปัญหาเที่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศช้ให้ปลัศกระทรวงสาธารณสุรเ 

เป็นผู้รินิจชัยซัขาด

หมวด ๑ 
รสั่งใช้

ข้อ ๗ ^สั่งใช้ด้อง,พรับประโยชน์จากบริชัทยาหรือเวชกัณท้ที่มีไข้ยาในสักบณะ คังต่อใปที่!
(๑) เงินพว่ากรถํ]ใด ๆ ย(iเว้นเงินค่าตอบแทนริทยากรบรรยายทางริชาการ ค่าพาหนะเตินํทาง 1 

และค่าที่พักอำหรับริทยากริเทำพ้น และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริบัทยาหรือเวชกัณท้ที่มีไข้ยา ;

(b) ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อนใคชันอาจคำนวณเป็นเงินได ้
ที่มีฐมอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่

(๑.๑) สิงที่อาจได้รบตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นลื่งที่ได้รับดามจ้านวนที่สมควร • 
ดามปกติประเพณึนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ไนลักษณะให้แก่บุคคลที่วไป หรือตามที่ 

คณะกรรมการ ป.ป.ข. ประกาศกำหนด



g»g พฤพททม ๒(^๖๔
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^ช ิ®ต ผูสังใชัตองสั'}Hยาด้วยชื่อสามัญทางยา
หมวด ๒

ซับริหารหรือ^อำนาจ

ชัอ ๑๔ มู^ริ^า^หร®มูมรานาจด้องกำมับใพหปวยงานในสังมัดต์าเนินการใมัเป็นทา
จริยธรรมอย่างฟ้นรูปธรรม โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง แสะฏีมาตรฐานไม่ดากว่ากับเกณท ํ
จริยธรรมยิบใฟ ้และประกาศเป็นลายลักษณ์ชักษรไว้ในที่เปิดเผย่ใล้แก,บุคลากรร้นทราน

จ้อ «๔ ซับริหารหริอซัที่ย่าน‘าจ ด้องย่าหนคนโยบายและจัดระบบที่มึtfรรมาภิบาล 
และป้องกันมัเท้มีผลประโยขํน์ท้'บจ้อนในกิจกรรม ดังต,อไปชั

(๑) การลัดเลึอกยาและเวชลัณทํท่ีมิพยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณทํที่มิใข่ยาที่มึคุณภาพ 
เป็นไปตามมาดรฐานที่ย่าหนด

(b) การจัดซัอยาและเวชภัผท์ที่มิใย่ยาเป็นไปคามพระราชบัญณ์ติการจัดซัอชัดจ้างแลํะ 

การบริหารลัสคุภาคร้ฐ พ.ศ. ๖๔๖0 กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญเ(เด 

การจัดชื่อจัดชัางและการบริหารพ้’สทุภาคจัฐ พ.ศ. ๖๔๖0 โดยสามารถน์าเกฌทํจริยธรรมของซัย่าหม่าย 
มาพิจารณาประกอบการลัดเลึอกบริชัท่ยาหรึอเวชภัณทํที่มิใข่ยาก็ได้ และต้องจัดช่ือยาหรือเวชภัณทํ 

ที่มั1ย่ยาด้วยราคาสุทธิ



หน้า ๙
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.(๓) กำรร้บเงินส่นับสนุนจากบริข้ทยาจากการชัอยาและเวชภ้ณท์มืใข่ยา ด้องไม่เป็นการหารายได้ 
ในลักษณะผลประโยชน์ล่างตอบแทนทุกประ๓ท

(«0 การลับแลฺะการส์งฬลัวอล่างยาและเวชลัณท้ซึ่มิไข่ยาด้องคำนึงดึงประโยชน์และความปลอดลัย
ชอง§'งวยเป็นสำคัญ ไมj่เงหวังเพื่อเป็นการส่งเสื่ริมการขายยาและเวชลัณท์ที่มีไข่ยา ท่ริอประโยชน์ส่วนตน 

(๕) การควบคุม่กิจกรร่มส่งเสริมการขายยาและเวชลัณน์พื่มีใข่ยาในส่วนราชการ หน่วย'งาน 
หรึอหน่วยบริการ เข่น การคำหนคบริเวณและคำหนดเวลาที่อบุญาตไท้คำกิจกรรม เกณท์การลับ 
ส,ิงสน้บลบุนของส่วนราชการ หน่วยงาน หริอหน่วยปริการ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง คังพื ่

(๕.๑) อทุญาตให้ฐแทนบริชัทยา พบักงานชายยาและเวชลัณคํที่มึไข่ยา คำเนินกิจก่รรม 
ตามเวลาและสลานที่ท่ีคำหนด

(«.๖) ห้ามลับสิ่งสนับสทุนจากบริชัทยาหรือเวชลัณท้สิ่มิใข่ยาเป็นการส่วนคัว 
เวันแล่เป็นการให้แก'หนํวฒริการหรือหน่วยงานโดยกำกับดูแลให้เกิดประโยชน์แก,ส่วนราชการ หน่วยงาน 

หรือหน่วยบริการ

(๕.ต) ไม่อนุญาตไท้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความfด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชี่อมโยง 
ลึงสิ่อทางการคัาของยาและเวชลัณคํที่มีไข่ยาหรือการอนใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง

(๕.๔) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ด้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสื่ยงด้านทุจริต ความเส่ียง 
ด้านผลประโยชน์คับจ้อน ระบบดฺรวจสอบภายใน แตะระบบควบคุมภายใน อล่างเจ้มงวดและ 

มีประสิทธิภาพ

จ้อ ๑๖ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจด้องปฏิน์ตตามเกผน์จริยธรรมเข่นเท่ียวลับดู้สิ่ง่ใจ้ไนหมวด ๑ 

โดยเคข่งคลัฬ

หมวด ต
เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาซีพส์นและบุคลากรที่เสี่ยวจ้องกับการจัดผู้อจัดหา การข่าย 

และส่งมอบยาและเวชลัผฺคํที่มีไข่ยา

จ้อ ๑ฝ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาขีพสิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวจ้องกับการจัดผู้อจัดหา 
กาฟายและส่งมอบยาและเวชภัณฑที่มีใฃ่ยา ปฏิน้ที่ตามเกณท้จริยธรรมฉใ)บพ่ื โดยคำเนินการ คังฟ ั

(๑) ด้องปฏิน้ที่ดามเกณท้จริยธรรม เข่นเดียวกับผู้สั่งใจ้ไนหมวด ๑ โดยเคข่งดรัด 

(๒) ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่คำหนด เพื่อให้เกิดความโปข่งใส ตรวจสอบได้ 
และไม่มึผลประโยชน์คับจ้อน

(๓) จัดท้าและน่าเสนอจ้อ์มูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถอได้เพื่อใซัประกอบการคัดสินใจ 
คัดเลือกยาและเวชภัพท้พื่มิใข่ยาแก่คฌะกรรมการเภสัชกรรมและการปานัดหรือคณะกรรมการ 

ที่มีชื่อเรียกอื่นที่มีหนัาที่ลับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชลัณน์ที่มีไข่ยาชองหน่วยบริการห่รือหน่วยงาน 

โดยไม่กีดกันบรินัทใดบริษัทหที่ง หรือมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น



๑® พฤษภาฒ ๖๕0(ร:
. หน้า ๑๐

เถ่ม ๑๑๘ ตอนพเศษ ๑๐๔ ง ราชกิจจาบุเบกษา

ข้อ ๑๘ ไม่ประชาส์มพ้นธห1อเผยแพร์เอกสาร แฝ่นพับ แผ่นป้าย หรึอส่ือชนิดซึ่นใคที่มีฟ้อหา 
เชิงโร!ษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยานละเวชภัฌท้ที่ฏีโจ่ยาแก,^วย11สะประซาซน

หมวด ๔
ส่วนราชุการ หน่วยงาน หน่วยบริการ

ข้อ ๑๙ กำหนดแนวปฏิบัดิสื่สอดคล้องกิ'บเกณท้จริยธรรมๆ และบริบทชองส่วนราชการ 
หน่วยงาน หรือหน่วยปริการ โดยมึม่าดรฐานไม่สื่ากว่านนนท์จริยธรรม*! และประกาศเป็นลายลักษณ์ชักษร 
ดิดไว้ในส่ิเปิดเผยให้แก่บุค่ลากรรับทราบ 7

ข้อ ๒๐ กำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล นละป้องกันมืโห้มีผลประโยชน ่
ทับชัอนตามกิจกรรม ดังต่อไป$

(๑) การคัดเลึอกยาและเวชกัณท์สื่มิไข่ยา เพ่ือให้เด้ยาและเวชกัณท์สื่มิใข่ยาสื่มีคุณภาพ 
เป็นไปดามมาตรฐานพื่กำหนด

(๒) การจัดซัอยาและเวชกัณท์ที่มิใข่ยา เป็นไปตามพระราชป’้ญณ’์ดิการจัดซัอชัดอ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒£๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญเฐดิ 
การจัดสัอจัดอ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ,ศ. ๒£๖0 โดยสามารถน่าเกฌท์จริยธรรมชอง^าหน่าย 
มาพิจารณาประกอบการคัดเลึอกบริชัทย่าหรีอเวชกัณท์ที่มีใข่ยาก็ใด ้และด้องจัดที่'อยาหริอเวชกัณท ์

ที่มิใข่ยาด้วยราคาสุทธิ

(๑) การรับเงินสบับสบุนจากบริชัทยาจากการที่อยาและเวชกัผท์ฏิใข่ยา ต้องไม่เป็นการหารายใด ้
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนฺทุกประเภท

(๔) การรับและการสั่งใข้ตัวอผ่างยาและเวชกัฌท์ที่มิใข่ยา ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์และ 
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการชายยาและเวชกัณท์ที่ฏิใข่ยา 

หรือประโยชน์ส่วนตน

(๔) การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการชายยาและเวชกัณท์ที่มีใข่ยาในส่วนราชการ หน่วยงาน 
หรือหน่วยบริการ ดังสั

(๕.®) อบุญาตให้ผู้แทนบริชัทยา พนักงานขายยาและเวชกัณท์ที่มืใข่ยา กำเนินกิจกรรม 
ตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด 1

(๕.๒) ห้ามรับสิ่งสนับสบุนจากบริพัทยาหรือเวชกัณท์ที่มิใข่ยาเป็นการส่วนตัว เวันแต่ 
เป็นการให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน ่หรือหน่วยบริการ โดยให้กำกับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยบ่ริการ 

หรือหน่วยงาน

(๕.๓) ห้ามจัดกิจกรรมให้ความJด้านสุขภาพแก่ประชาชนสิ่เซึ่อมโยงถึงซึ่อทางการต้าชองย'! 
และเวชกัฌท์ที่มีใข่ยาหริอการอื่นใดที่เป็นการโชษณาแอบแฝง
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I

(๖) การรับการสนับสนุนจากบริชัทยาหรือบริข้ทเวชภัณท้ที่มึใข่ยา เพื่อจัดประชุมวิชาการ 
โดยรับการสนับสบุนงบฅำเนินการ ่วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบ่ริซัทยาหรือเวชภณท้ที่มีพยฺา ! 

ให้รับได้แฅํต้องเปิดเผยการสนับสนุนด้งกสำวให้ผู้เข้าร์วมประชุมรับทราบทุกคfง
(ฝ) การรับการสนับสบุนจากบรินัทยาหรือบริษัทเวชภัณท้ที่มืใข่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม 

ดูงานหรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ กระทำได้เฉพาะกรณี ด้งต่อไปน

(ฝ.๑) เป็นการประ‘ชุมนิบฺรมทางวิชาการอันต่อประโยชน์ให้ส่วนราชการ หรือหน์วยงาน I 
ห่รีอหน่วยบริการ และไน่มีสํอนไชข้อผูกมัดเพื่อส่งเส่?มการขายยาและเวชภัณทํที่มีพยา !

(ฝ.๒) ให้รับการสนับสบุนในนามส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการให้ส่วนราชกา4ะ 
หน่วยงานหรือหน่วยบริการ จัดทำระบบการรับการสนับสบุนและกำหนดเกณทํด้ดเลีอกปดลากรที่สมควร I 
ให้น]ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดยํให้รับ 

การสนับสนุนได้เฉพาะสำเดินทาง ค่าลงทะเบีฒ คำวิทยากร สำอาหาร และค่าที่พิ'กสำหรับตนเองivhทั้น 
และจำกัดเฉพาะข่วงเวลาและสถานที่ชองการดูงาน การประชุม หรือกาวบรรยายทางวิชาการ

หมวด ๔ 
สถานศึกษา

ข้อ ๒๑ สถานศึกษาด้องดำเนินการ ด้ฟ ้ ,1
(๑) ห้ามผู้แทนบริชัทยา .หรือพนักงานชPยยาและเวชภัณทํที่มิใข่ยาเข้าพบนักศึกษา 

เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณท์ที่ป็ใใ]ยา

(๒) ห้ามจัดกิจกรรมให้ข้อมูลความผู้เที่ยวกับยานละเวชภัณท้ที่มืใใ]ยาแต่นักศึกษาท่ีเที่อมโยงดึง; 
ชื่อทางการค้าชองยาและเวชกัณทํท่ีมีใฃ่ยา ห่รือบรืชัทยาและเวชภัณท์ที่นิใใ]ยาเพื่อน้องกันการโฆษณาแอบแต่ง 

(๓) ห้ามนักศึกษารับเงิน ช่องขวัญ ชองบริจาค หรือกาวสนับสบุนอื่น ๆ จากบรินัทย'! 
หรือเวชกัณท้ที่มีใใเยาโดยตรง เจันแต่เป็นกาวให้เพื่อสนับสบุนการศึกษาฝานสถานศึกษาโคยไน่มีข้อผูกมัด 

และค้องกระทำการโดยเปิดเผย I
(๔) จัดระบบการรับการสนับสบุนและการกำกับดูแลการสนับสปนการศึกษาและกิจกรรม 

ทุกประเภทจากบริชัทยาหรือเวชกัณทํที่มิใข่ยาให้มีความโปร่งใส เพื่อน้องกันการโฆษณาและส่งเสริม 

การขายยาและเวชภัณทํที่มืใใ}ยา

(๔) กำกับและควบคุมให้อำจารย์และบุคลากรของสถานศึกษาทั้น ประพฤดิตนเป็นแบบอฝางอันดุ 
แต่นักศึกษา ทั้งในแง,จริยธรรมของบุคลากรที่เที่ยวข้องทุกระด้บ และความสัมพันธที่เหมาะสมกับบรินัทยา 

และเวชภัณท์ที่มีใใ]ยา ห่รือผู้แทนบริชัทยาหรือพนักงานชายยาและเวชกัณทํที่มิใใ}ยา

(๖) หลักสูตรการเรียนก1รสอน ที่}]งเน้นการให้ความผู้และเจตกดิเที่ยวกับการ]ข้ยาแสะ 
เวชกัณฑ์ที่มีใใ]ยาอยางสมเหตุสมผส ํและการเขาดึงแหส่งข้อมูลทางยาและเวชกัณฑ์ที่มีใใ]ยาที่เชื่อํลึอได้ 

โดยปราศจากการฃ็น์าทางธุรกิจ
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(๗) ขัดหลักสูตรใท้แก,นักศึกษาvl^เน้นจริยธรรมชอ^บุคลากรที่^ยวช้อ^ทร 

แทะความสัมพันธv์lเหมาะสมกับบรินัทํยาและเวชนัณท์ที่มิใฃ่ยา หริอฐแทนยาหรือพนัก^นชายยา
และเวชด้ณท้ที่รJIร}ยา ’ , -

(๘) กัาหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากร เปิดเผยความเส์ยวซัองกับบริพัทยาหริ®พชกัพห ้
ที่รใร}ยา เที่อมีกาวแสดงความเที่นฟ่อสาซารณะ ไม่ว่าโดยการพูด กาวเซียน หริอริชิการส์นใด 

ในทางวิชาการ

หมวด ๖
บริษัทยาหรือเวชภัณข์ที่มีพยาและผู้แทนบริษัทยา 

หรือพนักงานชายยาและเวชภัณท์ที่รใร}ยา

ขัอ ๒๖ บริษัทยาหรือเวชกัณท์ที่มิใร}ยา และผู้แทนบริษัทยา หรือพนักงานชฺายยา 

และเวชลัณท้ที่มิใร}ยา ให้ถีอปฏ,ินัดิตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแม่™าอ๊ ลงาน^ 

๒๖ ฌํษายน พ.ศ. ๒๔๔๙ เรือง เกณห้จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาชองประเทศ ท•ส-

ประกาศ ณ วันที ่๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
อบุทิน ชาญว่รถูล 

รัฐมนตรีว่ากฺารกระทรวงสาธารณสุข
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