
 
ประกาศโรงพยาบาลวังสามหมอ 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

พ.ศ. 2564 
................................................ 

 
ด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการยายยาที่ขาดจริยธรรม และการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลส่งผลให้

เกิดปัญหาการบริโภคยาเกินจ าเป็น ราคาแพงเกินควรเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของการเข้าถึงยาที่จ าเป็นของผู้ป่วย 
และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการชายที่ขาด
จริยธรรมได้ดงึเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทยาทั้งที่เป็น
ผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์แอบแฝง การส่งเสริมการชายในกระบวนการจัดซื้อจัดหาตลอดจนการ
ใช้ยาในลักษณะดังกล่าว ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ปกติของสังคมไทย ท าให้บุคลากรสาธารณสุข
บางส่วนเข้าใจผิดและเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้เป็นสิทธิที่พึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้โดยมีได้ตระหนักว่าจะ
ส่งผลกระทบโดยรวมต่อระบบสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายและแผนในการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยระบบบริหารยาจัดเป็นส่วนส าคัญนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบหลัก ๖ ค้านคือ นิติ
ธรรม(rule of law) คุณธรรม(ethics) ความโปร่งใส(transparency) ความส านึกรับผิดชอบ(accountability) 
ความคุ้มค่า(value for money) และการมีส่วนร่วม(participation เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริมการชายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของโรงพยาบาลวังสามหมอกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการชายยาที่ขาด
จริยธรรม ประกอบกับเกณฑ์จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ (code of conduct) เรื่องการปฏิบัติตนในกรณี
ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งอ้างอิงหลักการจากข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
ของแพทย์สภาที่มีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์จริยธรรมนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและหน่วยงาน ของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยาผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดซื้อจัดทา จนกระท่ังถึงการใช้ยาเพื่อให้องค์กรสาธารณสุขเป็นแนวหน้า กล้ายืน
หยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตเพ่ือความถูกต้องท างานเพ่ือประชาชน และเป็นแบบอย่างให้กับ
หน่วยงานอ่ืนต่อไป 

โรงพยาบาลวังสามหมอ ได้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา ส าหรับโรงพยาบาลวังสามหมอและในหน่วยงาน
ในสังกัด ดังนี้ 

ส่วนราชการ หมายความว่า โรงพยาบาลวังสามหมอ 
หน่วยงาน หมายความว่า โรงพยาบาลวังสามหมอ 
หน่วยบริการ หมายความว่า โรงพยาบาลวังสามหมอและศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง 

 
 
 

/เกณฑ์จริยธรรม... 
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เกณฑ์จริยธรรม หมายความว่า เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดทาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของโรงพยาบาลวังสามหมอ 

ธรรมาภิบาลระบบยา หมายความว่า การบริหารจัดการระบบยาที่ดี ตั้งแต่การคัดเลือกจัดหากระจาย 
การใช้ยา และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ซึ่งเป็นไปคามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการเมืองที่ดี
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24เมษายน ๒๕๕๕ 

ยา หมายความว่า ยาคามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษคามกฎหมายว่าด้วยยาเสทติดให้โทษ 
และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา หมายความว่า วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์วัสดุ
เอกซเรย์ วัสดุอ่ืน ๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์ และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะ
ราย 

การส่งเสริมการชายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา หมายความว่าการที่ผู้ชายต้องการให้ข้อมูลข้อความ 
การชักชวน จูงใจหรือการกระท าด้วยวิธีอ่ืนใดที่มุ่งหมายให้มีการสั่งใช้ การสั่งซื้อ หรือการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่
มีใช่ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า 

การโฆษณา หมายความว่า การกระท าไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเกี่ยวกับ
ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า 

ข้อความ หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษรตัวเลขภาพ
ภาพยนตร์ แสะ เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอ่ืนใด ที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน
วิธีการ หรือสื่อใดๆ 

ของขวัญ หมายความว่า ประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน สิ่งของ ของช าร่วย ที่บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มี
ใช่ยา มอบให้แก่บุคคลเพื่อประโยชน์ทางการค้า 

ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา หมายความว่า ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาที่แจกแก่บุคคล 
ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแนบและลักษณะของยาและเวชภัณฑ์
ที่มีใช่ยา หรือเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การใช้ทางคลินิก โดยยกเว้นเพ่ือการศึกษาหรือวิชัย(กรณีที่น าตัวอย่างยา
และเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยามาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดหา) 

ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ หมายหวามว่า สิ่งที่มีมูลค่า และให้หมายความรวมถึง กา
รถตราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเตียวกันหรือการอ่ืนใด
ซ่ึงเป็นการกระท าที่ท าให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้หรือไม่ต้องออกค่าใช้ง่ายทั้งนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของจา้พนักงานของรัฐ พ.ศ. 5563 ก าหนด 

ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันให้หมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดีการแสลงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียไจหรือการให้
ความช่วยเหลือตามมารยากท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

ผู้สั่งใช้ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์, ทันตแพทย์, แพทย์ลูกจ้างชั่วคราวหรือ
บุคคลากรทางสารารณสุชอบที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลวังสามหมอและศูนย์สุขภาพ
ชุมชนชาววัง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายความว่า ผู้ประกอบวินาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล 
เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด การแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สาชาอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาที่แอกคมกฎหมายร าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 

/ผู้แทนบริษัท... 
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ผู้แทนบริษัทยา หรือพนักงานชายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายความว่า ตัวแทนของบริษัทยาและ
บริษัทผู้จัดจ าหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือน าเสนอข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา 

บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายความว่า บริษัท บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต น าเข้าและจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาที่เก่ียวข้องกับมูลนิธิ สมาคม องค์กร ) ทั้งนี้ รวมถึงองค์การเภสัชกรรม 

ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้มีอ านาจตัดสินใจลงนามหรือมีอ านางสั่งการในการคัดเลือก จัดซื้อจัดหายา
ของโรงพยาบาลวังสามหมอและศูนย์สุขภาพชาววัง 

ผู้มีอ านาจ หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ ท าหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหาหรือด าเนินการ
สั่งซื้อยาในโรงพยาบาลวังสามหมอ 

 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา  หมายความว่า เจ้าหน้าที่โดยต าแหน่งหรือที่ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดหาของโรงพยาบาลวังสามหมอ 

เกณฑ์จริยธรรมนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๖ หมวด 
หมวด ๑ บททั่วไป 
หมวด ๒ ผู้สั่งใช้ 
หมวด ๓ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
หมวด ๔ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาการจ่ายและ 

ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
หมวด ๕ ส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยบริการ 
หมวด ๖ บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาและผู้แทนบริษัทยาหรือหนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ 

ที่มีใช่ยา 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาที่ชาดจริยธรรม และการใช้ยาที่ไม่
สมเหตุสมผลส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาเกินจ าเป็น ราคาแพงเกินควร เป็นปัญหา 
ส่วนหนึ่งของการเช้าถึงยาที่จ าเป็นของผู้ป่วย และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศท่ีสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการขายที่ชาดจริยธรรมได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์ทับซ้อน 
รูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์แอบแฝงใน 
รูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินตอบแทน ของก านัล การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นตัน การส่งเสริมการขายใน
กระบวนการจัดซื้อจัดหา ตลอดจนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในลักษณะดังกล่าว กลายเป็นสถานการณ์
ปกติของสังคมไทย ท าให้บุคลากรสาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิดและเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้เป็ นสิทธิที่พึง
ได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้ โดยมีได้ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน ธรรมาภิบาลของระบบยา
และระบบสุขภาพโดยรวม 
 
 

/กระทรวงสา... 
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กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาสกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ

ส่งเสริมการชายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
มีธรรมาภิบาลส าหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยาผู้
ประกอบวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา จนกระทั่งถึงการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 พบว่าหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระสาธารณสุข 
มีการก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ เกือบทุกหน่วยงาน และพบอีกว่าบริจาคของบริษัทยาหน่วยงาน
และหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ราชการ พ.ศ. 6๕๖๖ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไซเพ่ิมเติม มีการด าเนินการอย่างเคร่งครัดแต่ไม่มี
ระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและจากการ
สอบสวนซอง ส านักงาน ป.ป.ท.และกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบการกระท าในลักษณะเป็นกระบวนการที่โยงใย
เป็นเครือข่ายการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้สิทธิและเครือญาติกลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล 
และกลุ่มบริษัทจ าหน่ายยา นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีประเด็นข้อเห็จจริง
เกี่ยวกับพฤติกรรมการกระท าความผิดในกระบวนการเบิกจ่ายยา ๓ ประเภทคือ การสวมสิทธิการยิงยา และ
การช็อปปิ้งยา เพ่ือใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ดังนี้ 

ข้อ ๑. ข้อเสนอแนะเชิงระบบ 
๑.๑ เสนอให้ผลักดันยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use: RDU) 

ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ค านึงถึงเหตุผลทางวิชาการในการ 
ตัดสินใจจ่ายยามากกว่าค านึงถึงผลประโยชน์จากบริษัทยา 

๑.๒ ให้มีศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศค้านยา ซึ่งเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลทุกสังกัดและ 
กรมบัญชีกลาง เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต และในระหว่างที่ยังไม่มีศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศ 
ค้านยาดังกล่าว กรมบัญชีกลางต้องมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ข้าราชการ 

๑.๓ ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา 
๑.๓.ค ห้ามไมให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ 

ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
๑.๓.6 ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อต้องค านึงถึงปัจจัยด้านตับทุน (cost) มาตรฐาน 

(standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (sevice) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ 
๑.๓.๓ ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขต 

ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Tern of Reference) ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๓๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
วิด พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมแก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) 

๑.๓.๔ ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามท่ีคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบยาแห่งชาติก าหนด 

/๑.๔ ให้เพ่ิม... 
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๑.๔ ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับหน่วยงาน
ต้นสังกัดของสถานพยาบาล 

ข้อ ๒. ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ 
๒.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องกับการบังคับใช้กฎหมายด าเนินการอย่างเข้มงวด 
๒.๒ ผลักตันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา 

๒.๒.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ บังคับ 
ใช้เกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้บุคลากรและภาคประชาชนมีความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม 
                               ๒.๒.๒ ให้สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข จัดให้มีเกณฑ์
จริยธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายยา และการสั่งจ่ายในจรรยาบรรณวิชาชีพค่าใช้จ่ายด้านยาของ
สถานพยาบาล 

         ๒.๒.๓ ไห้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุม 
                    ๒.๓ ปลุกจิตส านึกของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๒.๓.๑ ให้หน่วยงานต้นสังกัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม 
ให้บุคลากรทราบ และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม 
                             ๒.๓.๒ ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมการ
ส่งเสริมการขายยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่ มีความเข้าใจ
ง่ายสร้างเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน ท าการเฝ้าระวังและตรวจสอบ
การส่งเสริมการขายยา และการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลการ
กระท าผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 
                            ๒.๓.๓ ให้กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการข้าราชการ ให้ผู้ใช้สิทธิมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และไม่ใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริต 

           ๒.๔ การสร้างมาตรฐานการควบคุมภายในที่เหมาะสมของภาคเอกชน เพ่ือป้องกันการ
ส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕'๖0 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลัก
คันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงการบังคับใช้เพ่ือป้องกันการทุจริตในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย
เหตุนี้กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีและบังคับใช้กับส่วนราชการ 
หน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด เพ่ือ
ป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา 
ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้
หน่วยงานอื่นต่อไป 
 

/หมวด ๒... 
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หมวด ๒ 
ผู้สั่งให้ 

ข้อ 3 ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่ใช่ยาในลักษณะดังต่อไปนี้ 
๓.๑ เงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาทนะเดินทาง 

และค่าที่พักส าหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
3.2 ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิบ หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบ 

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ 
                           (1) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ านวนที่สมควร
ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามทที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
                                (๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการการที่ส่งผลถึงการบริการทาง
การแพทย์และลาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้ได้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

ข้อ ๔ ผู้สั่งใช้ต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการยายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาใดๆ 
ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

ข้อ ๕ ผู้ลั่งใช้ต้องไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใบการไป 
ประชุม สัมมนาอบรม ดูงาน ทางวิซาการ ทั้งในและต่างประเทศ 

ข้อ ๖ ผู้สั่งใช้ต้องเปิดเผยว่าคนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวรภัณฑ์ที่มีใช่ยานั้น 
ในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เก่ียวซ้องกับยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาใบทางวิชาการ 

ข้อ ๗ ผู้สั่งใช้ สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการก ากับดูแล 
ของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 

ข้อ ๘ ในการน าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงาน ผู้สั่งใช้ต้อค านึงถึง
ละความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริบการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ยาหรือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยผ่านระบบก ากับคูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างขาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของส่วน
ราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบไห้ 

ข้อ ๙ ผู้สั่งใช้ต้องสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา 
 

หมวด ๓ 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาง 

ข้อ 10 ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจต้องก าชับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้เป็นดามเกณฑ์จริยธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท าแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง แสะมีมาดฐานไม่ค ากว่ากับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้และ
ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใบที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ 

ข้อ 11 ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ต้องก าหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมใิห้มี
ผลประโยชน์ทับช้อนในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

11.1 การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาที่มีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

/11.๒ การจัด... 
 
 



 
-๗- 

 
11.2 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา เป็นไปคามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖o กฎกระหรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ๆ โดยสามารถน า
เกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยาก็ได้ และต้อง
จัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาด้วยราคาสุทธิ 

11.3 การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต้องไม่เป็นการหารายได้
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอนแทนทุรุกประเภท 

๑1.๔ การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มี ใช่ยาห้องค าบึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาหรือประโยชน์
ส่วนตน 

1๑.๕ การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการรายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาในส่วนราชการหน่วยงาน 
หรือหน่วยบริการ เช่น การก าหนดบริเวณและก าหนดเวลาที่อนุญาตให้ท ากิจกรรม เกณฑ์การรับสิ่งสนับสนุน 
ของส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการการห้ามจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝงดังนี้ 
                  (1) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา หนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาด าเนินกิจกรรมตาเวลา
และสถานที่ท่ีก าหนด 
                  (๒) ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาเป็นการส่วนตัวเว้นแต่เป็นการให้แก่
หน่วยบริการหรือหน่วยงานโดยก ากับคูแลให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการ 
                  (๓) ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้า
ของยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาหรือการอ่ืนใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 
                  (4) ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสียงต้านทุจริตความเสี่ยงต้าน
ผลประโยชน์ทับช้อน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน อย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๓๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ใน หมวด ๓ ผู้สั่งใช้
โดยเคร่งครัด 

 
หมวด ๔ 

เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนและบุคลากรที่เที่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาการจ่าย 
และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา 

ข้อ 13 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและ
ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา ปฏิบัติคามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ โดยต าเนินการดังนี้ 
                   13.1 ต้องปฏิบัติคามเกณฑ์จริยธรรม เช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในหมาด ๓ ผู้สั่งให้โดยเคร่งครัด 
                   1๓.๒ ค าเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
                   13.3 จัดท าและน าเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทาวิชาการที่เชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ
คัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดหรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอ่ืน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของหน่ายบริการหรือหน่วยงาบโดยไม่กีดกัน
บริษัทใดบรษิัทหนึ่ง หรือมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 

ข้อ 14 ไม่ประชาสับพันธ์หรือเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย หรือสีเขบิตอ่ืนใดที่มีเนื้อหา 
เชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการชายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่ายและประชาชน 

           /หมวด ๕.. 



 
-๘- 

 
หมวด ๕ 

ส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยบริการ 
ข้อ 15 โรงพยาบาลวังสามหมอและศูนย์สุขภาพชาววัง ก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์

จริยธรรม โดยมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์จริยธรรมฯ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรติดไว้ในที่เปิดเผยให้แก่
บุคลากรับทราบ 

ข้อ ๑๖ โรงพยาบาลวังสามหมอและศูนย์สุขภาพชาววังด าเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และ
ป้องกันมีให้มผีลประโยชน์ทับซ้อนตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
                     ๑๖.๑ ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา 
การจ่ายและส่งมอบยา ไม่พึงรับประโยชน์จากบริษัทยา ดังนี้ 
                             (๑) การรับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การ 
บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยา 
                             (๒) การรับของขวัญหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆยกเว้น 
                                  (๒.๑) ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตาม 
ประเพณ ี
                                  (๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของโรงพยาบาลวังสามหมอ 

                    (๓) การรับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆจากบริษัทยาและผู้แทนยา หรือพนักงาน
ขายยา 

                   (๔) ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดหา การจ่ายและส่งมอบยา ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใดๆต่อสาธารณชนใน
เชิง 
                             (๕) ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดหา การจ่ายและส่งมอบยา ไม่พึงรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยาย ทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยตรง 
                             (๖) การน าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยามาจ่ายหรือใช้กับผู้ป่วยให้ปฏิบัติตาม 
นโยบายการรับตัวอย่างยาของโรงพยาบาลวังสามหมอ 
                             (๗) การเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้ายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ป่วยให้ 
ปฏิบัติตามหลักวิซาการอย่างเคร่งครัด โดยมีให้ใส่ข้อความ เนื้อหาเป็นโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริม
การขายยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน 
                              (๘) การน าเสนอข้อมูลเพ่ือการคัดเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมบ าบัด ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาโรงพยาบาลวังสามหมอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด
โรงพยาบาลวังสามหมอ ให้เสนอข้อมูลตามหลักวิชาการ และตามหลักฐานเชิงประจักษ์(evidence based) 

๑๖.๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
(๑) ไม่พึงรับประโยชน์จากบริษัทยา ดังนี้ 

                          (๑.๑) การรับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การ
บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยา 

(๑.๒) การรับ... 
 



 
-๙- 

 
(1.๒) การรับของขวัญหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆยกเว้น 

                            (๑.๒.๑) ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี 
                            (๑.๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการทาการแพทย์
และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของโรงพยาบาลวังสามหมอ  

(๑.๓) การรับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ จากบริษัทยาและผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา 
(๒) การจัดกิจกรรมในโรงพยาบาลวังสามหมอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด

โรงพยาบาลวังสามหมอ ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพให้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิชาการโดยตรง โดยหาก
จ าเป็นต้องใช้ชื่อยา ให้ใช้ชื่อสามัญ มีให้ใช้ชื่อทางการค้า และชื่อบริษัทยา เพ่ือป้องกันการโฆษณาแอบแฝง 

ข้อ ๑๗ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาที่มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ข้อ ๑๘ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 6๕๖0 กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ฯ นี้โดย
สามารถน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่ายมาพิจารณาประกอบการคักเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาก็ได้
และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาด้วยราคาสุทธิ 

ข้อ ๑๙ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช่ยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ 
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 

ข้อ 20 การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์
ส่วนตน 

ข้อ ๒๑ การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาในโรงพยาบาลวังสามหมอและ
ศูนย์สุขภาพชาววัง  
                   ๒๑.๑ อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา หนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ด าเนินกิจกรรมตาม
เวลาและสถานที่ที่ก าหนด  
                   ๒1.2 ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาเป็นการส่วนตัว เว้นแต่เป็นการ
ให้แก่โรงพยาบาลวังสามหมอ โดยให้ก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยบริการหรือหน่วยงาน 

         21.3 ห้ามจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้นสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าและ
เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาหรือการอ่ืนใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 

ข้อ 22 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา เพ่ือจัดประชุมวิชาการโดยรับ
การสนับสนุนงบค าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิซาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ให้รับได้แต่ต้อง
เปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๒๓ การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาไปประชุม สัมมนาอบรม ดูงาน
หรือบรรยายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศกระท าได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

          23.๑ เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อประโยชนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการและไม่มีเงือ่นไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา 

 
 

/23.๒ ให้รับ... 
 



 
-๑0- 

 
23.2 ให้รับการสนับสนุนในนามส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการในส่วนราชการหน่วยงาน

หรือหน่วยบริการ จัดท าระบบการรับการสนับสนุนและก าหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควรให้ไป  ประชุม 
สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประทศ โดยให้รับการสนับสนุนได้โดยเฉพาะค่า
เดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พักส าหรับตนเองเท่านั้น และจ ากัดเฉพาะชาวงเวลา 
และสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ 

 
หมวด 6 

บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและผู้แทนบริษัทยา 
หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ข้อ 24 บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและผู้แทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง
เกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศ พ.ศ. 2559 

 
ทั้งนี้ จึงประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

(นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ 


