
 
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลบาเจาะ 
เรื่อง  เกณฑจ์ริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 

         และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔  
 

            การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ขาดจริยธรรม และการ    
ใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเกินจ าเป็น ราคาแพงเกินควรเป็น
ปัญหาส่วนหนึ่งของการเข้าถึงยาที่จ าเป็นของผู้ป่วย และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศ  
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์
ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งเป็นประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์       
แอบแฝงในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินตอบแทน ของก านัล การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น การส่งเสริมการขาย
ในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ตลอดจนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในลักษณะดังกล่าว กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานการณ์ปกติของสังคมไทย ท าให้บุคลากรสาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิดและเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้
เป็นสิทธิที่พึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้ โดยมิได้ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินธรรมาภิบาล
ของระบบยาและระบบสุขภาพโดยรวม 

 ดังนั้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของโรงพยาบาลบาเจาะ จะด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ข้อเสนอแนะเชิงระบบ 
     ๑.๑ เสนอให้ผลักดันยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use :RDU) 
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้บุคลากรการทางแพทย์ค านึงถึงเหตุผลทางวิชาการ          
ในการตัดสินใจจ่ายยามากกว่าค านึงถึงผลประโยชน์จากบริษัทยา  
      ๑.๒ ให้มีศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านยา ซึ่งเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลทุกสังกัดและ
กรมบัญชีกลาง เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และในระหว่างที่ยังไม่มีศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศ
ด้านยาดังกล่าว กรมบัญชีกลางต้องมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกในระบบสวัสดิการ  รักษาพยาบาล
ข้าราชการ 

      ๑.๓  ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา 

                                 ๑.๓.๑ ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์
ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

                                 ๑.๓.๒ ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน 
(standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ 
                                  
 
 
 

/๑.๓.๓ ให้หนว่ยงาน... 
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                                 ๑.๓.๓ ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (Term of Reference) ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมแก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกในคะแนนในหลักเกณฑ์    
การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) 
                                 ๑.๓.๔ ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ 
                        ๑.๔ ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและ    
ระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล  
                    ๒.ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ 
                        ๒.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายด าเนินการอย่างเข้มงวด 
                        ๒.๒ ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา 
                              ๒.๒.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ บังคับใช้
เกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้บุคลากรและภาคประชาชน มีความตระหนัก  
รู้ถึงความส าคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม 
                              ๒.๒.๒ ให้สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข จัดให้มีเกณฑ์จริยธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายยา และการสั่งจ่ายในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                              ๒.๒.๓ ให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล 
                         ๒.๓ ปลุกจิตส านึกของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
                                ๒.๓.๑ ให้หน่วยงานต้นสังกัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม
การส่งเสริมการขายยา และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม 
                                ๒.๓.๒ ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ จริยธรรม 
การส่งเสริมการขายยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อ ที่มีความ
เข้าใจง่าย สร้างเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน ท าการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบการส่งเสริมการขายยา และการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและ       
แจ้งข้อมูลการกระท าผิดให้แก่หน่วยงายที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 
                                ๒.๓.๓ ให้กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการข้าราชการ ให้ผู้มีสิทธิมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และไม่ใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริต 
                         ๒.๔ การสร้างมาตรฐานการควบคุมภายในที่เหมาะสมของภาคเอกชน เพ่ือป้องกัน      
การส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม 

 

 

/หมวดที่ ๑... 
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หมวด ๑ 
ผู้สั่งใช้ 

 
                    ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
                    (๑) เงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะเดินทาง
และค่าที่พักส าหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินท่ีเป็นทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
                    (๒) ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้
เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ 
                        (๒.๑) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ านวนที่สมควรตามปกติ
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 
ประกาศก าหนด 
                        (๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้ได้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
                    (๓) ผู้สั่งใช้ต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ 
ต่อสาธารณสุขชนในเชิงธุรกิจ 
                    (๔) ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในการ
ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
                    (๕) ผู้สั่งใช้ต้องเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยานั้นในสถานะใด เมื่องแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 
                   (๖) ผู้สั่งใช้ สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการก ากับ
ดูแลของหน่วยงานบริการหรือหน่วยงาน 
                   (๗) ในการน าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงาน ผู้สั่งใช้ต้อง
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน โดยผ่านระบบก ากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์  
ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 
                   (๘) ผู้สั่งใช้ต้องสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา 
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หมวด ๒ 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 

 

                   (๑) ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจต้องก าชับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้เป็นตามเกณฑ์
จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท าแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง และมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ากับเกณฑ์จริยธรรม
ฉบับนี้ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ 
                   (๒) ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ต้องก าหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันมิให้
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
                        (๒.๑) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
                        (๒.๒) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสามารถน าเกณฑ์จริธรรมของผู้จ าหน่ายมาพิจารณา
ประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้ และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ 
                   (๓) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต้องไม่เป็นการหา
รายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 
                   (๔) การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องค านึงถึงประโยชน์และ       ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือประโยชน์
ส่วนตน  
                   (๕) การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในส่วนราชการ หน่วยงาน
หรือหน่วยบริการ เช่น การก าหนดบริเวณและก าหนดเวลาที่อนุญาตให้ท ากิจกรรม เกณฑ์การรับสิ่งสนับสนุน
ของส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ การห้ามจัดกิจกรรมทีมีโฆษณาแอบแฝง ดังนี้ 
                        (๕.๑) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ด าเนินกิจกรรม
ตามเวลาและสถานที่ท่ีก าหนด 
                        (๕.๒) ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัว เว้นแต่     
เป็นการให้แก่หน่วยบริการหรือหน่วยงานโดยก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ หน่วยงานหรือ    
หน่วยบริการ 
                        (๕.๓) ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ปรพชาชนที่เชื่อมโยงถึง     
ชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอ่ืนใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 
                        (๕.๔) ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ต้องจัดให้มีระบบการบริกชหารความเสี่ยงด้านการทุจริต 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน อย่างเข้มงวดและ       
มีประสิทธิภาพ 
                   (๖) ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในหมวด  ๑     
โดยเคร่งครัด 

 

/หมวด ๓... 
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หมวด ๓ 
เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา  

การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 

                   เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาการจ่ายและส่งมอบ
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ โดยด าเนินการ ดังนี้  
                   (๑) ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม เช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในหมวด ๑ โดยเคร่งครัด 
                   (๒) ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบก าหนด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
                   (๓) จัดท าและน าเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ
คัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดหรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอ่ืน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยบริการหรือหน่วยงานโดยไม่กีดกัน
บริษัทหนึ่ง หรือมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
                   (๔) ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย หรือสื่อชนิดอ่ืนใดที่มีเนื้อหา   
เชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน 

หมวด ๔ 
ส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยบริการ 

 
                   (๑) ก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ และบริบทของส่วนราชการหน่วยงาน 
หรือหน่วยบริการ โดยมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์จริยธรรมฯและประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรติดไว้ในที่
เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ 
                   (๒) ด าเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์         
ทับซ้อนตามกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
                        (๒.๑) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
                        (๒.๒) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสามารถน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่ายมาพิจารณา
ประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้ และต้องจัดซื้อยาหือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ 
                   (๓) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ต้องไม่เป็นการหา
รายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 
                   (๔) การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์
ส่วนตน 
 
 
 

/(๕) การควบคุม... 
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                  (๕) การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในส่วนราชการ หน่วยงานหรือ
หน่วยบริการ ดังนี้ 
                       (๕.๑) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ด าเนินกิจกรรมตาม
เวลาและสถานที่ที่ก าหนด 
                       (๕.๒) ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัว เว้นแต่เป็น
การให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ โดยให้ก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานบริการหรือ
หน่วยงาน 
                      (๕.๓) ห้ามจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอ่ืนใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 
                  (๖) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือจัดประชุมวิชาการโดย
รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ให้รับได้แต่ต้อง
เปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 
                  (๗) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม     
ดูงานหรือบรรยายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ กระท าได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ 
                       (๗.๑) เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อประโยชน์ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการ และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
                      (๗.๒) ให้รับการสนับสนุนในนามส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการให้ส่วนราชการ
หน่วยงานหรือหน่วยบริการ จัดท าระบบการรับการสนับสนุนและก าหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควรให้ไป
ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดยให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะ
ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พักส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลา
และสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ 

หมวด ๕ 
สถานศึกษา 

 
                  สถานศึกษาต้องด าเนินการ ดังนี้ 
                  (๑) ห้ามผู้แทนบริษัทยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบนักศึกษาเพ่ือ       
การโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
                  (๒) ห้ามจัดกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่นักศึกษาที่เชื่อมโยงถึง
ชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง 
                  (๓) ห้ามนักศึกษารับเงิน ของขวัญ ของบริจาค หรือการสนับสนุนอ่ืนๆ จากบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยตรง เว้นแต่เป็นการให้เพ่ือสนับสนุนการศึกษาผ่านสถานศึกษาโดยไม่มีข้อมูลผู กมัดและ
ต้องกระท าการโดยเปิดเผย 
                  (๔) จัดระบบการรับการสนับสนุนและการก ากับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรม     
ทุกประเภทจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้มีความโปร่งใส เพ่ือป้องกันการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 
 

/(๕) ก ากับ... 
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                  (๕) ก ากับและควบคุมให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษานั้น ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
อันดี แก่นักศึกษา ทั้งในแง่จริยธรรมของบุคลากรที่เกี่ยงข้องทุกระดับ และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริษัท
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือผู้แทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
                  (๖) หลักสูตรการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และเจตคติเกี่ ยวกับการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างสมเหตุสมผผล และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เชื่อถือได้ โดย
ปราศจากการชี้น าทางธุรกิจ 
                  (๗) จัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่มุ่งเน้นจริยธรรมของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับและ
ความสัมพันธ์ที่ เหมาะสมกับบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและ       
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
                  (๘) ก าหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากร เปิดเผยความเกี่ยวข้องกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์  
ที่มิใช่ยา เมื่อมีการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ ไม่ว่าโดยการพูด การเขียน หรือวิธีการอ่ืนใดในทางวิชาการ 

หมวด ๖ 
บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและผู้แทนบริษัทยา 

หรือพนักงานขายยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 
                  บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และผู้แทนยาบริษัทยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์         
ที่มิใช่ยา ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งขาติ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   
   
   
   
             (นายดือรามัน บินสะมะแอ) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบาเจาะ 
 
 
 
 
 
 


