ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564
----------------------------------------------------------ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาล
สําหรับส่ วนราชการ หน่ วยงาน และหน่ว ยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้สั่ งใช้ยา ผู้ ประกอบ
วิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึง การใช้ยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพิ่มความถูกต้องทํา
เพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง สามารถนําเกณฑ์
จริยธรรมฯดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง จึงกําหนดแนวปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564 ไว้
ดังนี้
๑. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณ ฑ์ที่มิใช่ยา
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง จะดําเนินการตามประกาศฉบับนี้ด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส
และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖4 โดยอย่างเคร่งครัด
๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ
๒.๑ เป้าหมาย
๒.๑.๑ มีร ะบบและกลไกการจัดการในการรับ สิ่ งสนับ สนุ น ฯ การจัด สรรและการคัด สรร
ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ
๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
๒.๒ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาดูงาน หรือฝึกปฏิบัติงาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ไม่พึงรับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น กรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรการบรรยาย
ทางวิชาการเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๒. ไม่พึงรับสิ่งของหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณีเท่านั้น ,สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผล
ถึงการบริการทาง การแพทย์ และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงาน,รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ
/๒. ไม่พึงรับ...

-23. ไม่ พึ ง แสดงตนในการโฆษณาหรือ การส่ งเสริ ม การขายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ย าใดๆ
ต่อ สาธารณชนในเชิงธุรกิจ
4. ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง
5. พึ งเปิ ด เผยว่าตนมี ส่ ว นเกี่ ยวข้ องทางผลประโยชน์ กับ บริษั ท ยาหรือ เวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ย า
นั้นในสถานะใดเมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรื อโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ
6. การรับ การสนับ สนุ นในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศกําหนดแนวทาง ดังนี้
6.1 กิ จ กรรมดั ง กล่ า วจะต้ อ งก่ อ ประโยชน์ ให้ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอทุ่ ง ช้ า ง
หรือหน่วยงานอื่นโดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆทั้งสิ้น
6.2 การสนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น ไปในนาม สํ า นั ก งานสาธารณ สุ ข อํ า เภอ ทุ่ ง ช้ า ง โดย
คณะกรรมการบริ ห ารสํ านั กงานสาธารณสุ ขอําเภอทุ่ งช้ าง จะพิ จารณาบุ ค ลากรที่ เหมาะสมให้ ไปเข้าร่ว ม
กิจกรรมต่างๆตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้
6.๒.๑ การคัดเลือก จะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารสํานักงานสาธารณสุข
อํ าเภอทุ่ งช้ าง (ซึ่ งต้ อ งประกอบด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่า งกลุ่ ม งาน และคํ า นึ งถึ งประโยชน์ ที่ สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง หน่วยงานจะได้รับที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน)
6.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง จะกําหนดความ
ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม
6.๒.๓ การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความเหมาะสม
และเป็นธรรมโดยไม่มีผลต่อการสั่งจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น
6.๒.๔ ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และค่าที่พัก สําหรับตนเองเท่านั้นและจํากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุมหรือการ
บรรยายทางวิชาการ
6.๒.๕ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิ ช าการ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ จะต้ อ งขออนุ มั ติ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณพื้นที่ของหน่วยงาน สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอทุ่งช้าง ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้ าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
แก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือปฏิบัติงาน ทั้ง นี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับ
การให้ความรู้
8. การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดําเนินการ วิทยาการ หรือข้อมูล วิชาการ
จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับหน่วยงานผู้จัดประชุมทุกครั้งโดยมีการเปิดเผยการสนับสนุน ดังกล่าว
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับราบทุกครั้ง
๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๓.๑ เป้าหมาย
๓.๑.๑. มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๓.๑.๒. มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
/๓.๒ กําหนด...

-3๓.๒ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.2.๑. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จะรับสิ่งสนับสนุน หรือตัวอย่าง
จากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในนามสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน หรือหน่วยงานอย่าง
เป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
3.2.2. กําหนดให้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโ ภค สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่านเป็น ผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดทําบัญชีรายการ
รั บ -จ่ า ย สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ห รื อ ตั วอ ย่ าง ซึ่ งระบุ ราย ล ะเอี ย ด ข อ งผู้ ให้ สิ่ งส นั บ ส นุ น ห รื อ ตั วอ ย่ าง
จํานวน วันที่และเอกสารอ้างอิง ได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทําสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้น
3.2.3. การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบพึง
คํานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของผู้ ป่ วยเป็น สํ าคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่ อเป็ นการส่ งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน
4. การดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
๔.๑ เป้าหมาย
การกํ า หนดสถานที่ รู ป แบบ และเวลาสํ า หรั บ การให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่
มิใช่ยาแก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา
๔.๒ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
4.2.1 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ไม่อนุญาตให้ผู้แทน หรือพนักงาน
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติ หน้าที่ หรือเข้า พบนิสิต นักศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการ
ส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
4.2.2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้จัดสถานที่เข้าพบ ภายในกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และกําหนดเวลาในช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น ที่อนุญาตให้ ผู้แทนหรือ
พนั กงานขายยาและเวชภัณ ฑ์ ที่มิ ใช่ย าเข้าพบบุ ค ลากรหรือ ผู้ ที่ เกี่ยวข้อ งเพื่ อนํ าเสนอข้ อมูล ข่าวสาร และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว
4.2.3 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา
และเวชภัณ ฑ์ ที่มิใช่ย าเคารพและปฏิบั ติตามข้อกําหนดของสํ านักงานสาธารณสุ ขอําเภอทุ่งช้าง โดยอย่าง
เคร่งครัด
๕. ระบบการคัดเลือก
๕.๑ เป้าหมาย
๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จําหน่าย
ในรูปแบบการทํางานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดําเนินการอย่างเป็นระบบ
๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้นความ
โปร่งใสเป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คํานึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า
ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
/๕.๒ กําหนด...

-4๕.๒ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
5.2.1 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการ ตรวจสอบการจัดซื้อยา
และเวชภัณ ฑ์ ที่มิใช่ย ามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและ
เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มี ประโยชน์ ปลอดภัย
คํานึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
5.2.2 การจัดซื้อหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ดําเนินการตามนโยบาย
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ทั้งนี้ การดําเนินการต่างๆ ให้อยู่ในรูปของ คณะกรรมการ
ที่จะแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยกําหนดให้
กรรมการมีกําหนดวาระการทํางานครั้งละไม่เกิน ๔ ปี และไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน
5.2.3 คณะกรรมการจะประกาศผลการดําเนินการต่างๆ เป็นระยะๆ
5.2.4 คณะกรรมการพึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
6. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ
๖.๑ เป้าหมาย
มี ร ะบบยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ จ ริ ย ธรรม และการกํ า หนดบทลงโทษ
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย
๖.๒ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
6.2.1 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน กําหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บุ คลากรที่ เกี่ย วข้อ งกับ การจัด ซื้อ จั ด หายาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยา และนิ สิ ต
นั กศึกษาที่ป ฏิบั ติตามเกณฑ์ จ ริย ธรรม โดยจัดทําประกาศสํ านักงานสาธารณสุ ขอําเภอทุ่ งช้าง โดยแจ้งให้
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน
6.2.2 สํ านั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอทุ่ งช้ าง จั งหวั ด น่ าน กํ า หนดขั้ น ตอนใน การลงโทษ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดยมีมาตรการให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้พ้นจากเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง
7.ระบบตรวจสอบ
๗.๑ เป้าหมาย
มีระบบในการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ
๗.๒. กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
7.2.1 สํ านั กงานสาธารณสุ ข อําเภอทุ่งช้ าง จังหวัดน่ าน มอบหมายให้ กลุ่ มงานคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค ตรวจสอบการรั บ การสนั บ สนุ น จากบริ ษั ท ผู้ แ ทนจํ า หน่ า ย โดยรายงานผลการดํ า เนิ น การให้
สาธารณสุขอําเภอทราบ ในทุกเดือน
7.2.2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน กําหนดให้มีระบบรายงานผลการ
ตรวจสอบ ให้มีการรายงานทุกสิ้นปีงบประมาณราชการ ต่อ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ประกาศ ณ วันที่
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