ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2564
โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บปรุ งเกณฑ์ จริ ยธรรมการจั ดซื้ อจั ดหาและการส่ งเสริ มการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่ มิ ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันในส่วนราชการ หน่วยงาน
และหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่ นดิ น
พ.ศ. 2534 และซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ว่ าด้ วยเกณฑ์ จ ริ ย ธรรมการจั ด ซื้ อ จั ด หา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ในประกาศนี้
ส่ วนราชการ หมายความว่ า กรม หรื อส่ วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ น และมี ฐานะ
เป็นกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน หมายความว่า หน่วยงานระดับกอง หรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งมีการดำเนินการในการจัดหาหรือควบคุมการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
หน่ วยบริการ หมายความว่ า หน่ วยบริการตามระเบี ยบกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ วย
เงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์ จริ ยธรรม หมายความว่ า เกณฑ์ จริ ยธรรมการจั ด ซื้ อ จั ด หาและการส่ งเสริ ม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
ธรรมาภิบาลระบบยา หมายความว่า การบริหารจัดการระบบยาที่ดี ตั้งแต่การคัดเลือก
จัดหา กระจาย การใช้ยา และการปฏิบั ติตามเกณฑ์ จริยธรรม ซึ่ งเป็ นไปตามหลักธรรมาภิ บาลของการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ข องสำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบ
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕
ยา หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ...

-2เวชภัณ ฑ์ที่มิใช่ยา หมายความว่า วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วัส ดุเอกซเรย์ วัสดุอื่น ๆ ที่ ใช้ในทางการแพทย์ และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ ทางการแพทย์
ที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายความว่า การที่ผู้ขายต้องการให้ข้อมูล
ข้ อความ การชั กชวน จู งใจหรื อการกระทำด้ วยวิ ธี อื่ นใดที่ มุ่ งหมายให้ มี การสั่ งใช้ การสั่ งซื้ อ หรื อการใช้ ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า
การโฆษณา หมายความว่า การกระทำไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ
ข้อความเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า
ข้อความ หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร
ตัวเลข ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรื อรูปแบบอื่นใด ที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้ นเอง
หรือโดยผ่านวิธีการ หรือสื่อใด ๆ
ของขวัญ หมายความว่า ประโยชน์อันเป็นทรัพย์ สิน สิ่งของ ของชำร่วย ที่บริษัท ยา
หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มอบให้แก่บุคคลเพื่อประโยชน์ทางการค้า
ตัวอย่างยาและเวชภัณ ฑ์ที่มิใช่ยา หมายความว่า ตัวอย่างยาและเวชภัณ ฑ์ที่มิใช่ยา
ที่แจกแก่บุคคล ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะ
ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้ทางคลินิก โดยยกเว้นเพื่อการศึกษาหรือวิจัย
(กรณีที่นำตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดหา)
ประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจคำนวณเป็ น เงิ น ได้ หมายความว่ า สิ่ ง ที่ มี มู ล ค่ า และให้
หมายความรวมถึ ง การลดราคา การรั บ ความบั น เทิ ง การรั บ บริก าร การรั บ การฝึ ก อบรม หรือ สิ่ งอื่ น ใด
ในลั ก ษณะเดี ย วกั น หรือการอื่ นใดซึ่ งเป็ นการกระทำที่ ทำให้ ผู้ นั้ นได้ รั บประโยชน์ อั นอาจคำนวณเป็ นเงินได้
หรื อ ไม่ ต้ อ งออกค่ าใช้ จ่ าย ทั้ งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 กำหนด
ปกติ ประเพณี นิ ยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคั ญซึ่ งอาจมี การให้ ของขวัญกั น
ให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
ผู้สั่งใช้ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือบุคลากร
ทางการสาธารณสุขอื่นที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ หมายความว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
ทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย การสาธารณสุขชุมชน
และผู้ ประกอบวิ ชาชี พหรื อผู้ ประกอบโรคศิ ลปะสาขาอื่ นตามพระราชกฤษฎี กาที่ ออกตามกฎหมายว่ าด้ วย
การประกอบโรคศิลปะ
ผู้ แทนบริ ษั ทยา หรื อพนั กงานขายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยา หมายความว่ า ตั วแทน
ของบริษัทยาและบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อนำเสนอข้อมูลยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
บริษั ทยาหรือเวชภั ณฑ์ ที่ มิ ใช่ยา หมายความว่า บริษั ท บุ คคลธรรมดา หรือนิ ติบุ คคล
หรื อ องค์ ก รที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การผลิ ต นำเข้ าและจำหน่ ายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ย าทั้ งในและต่ างประเทศ
(รวมถึงบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ สมาคม องค์กร ฯลฯ) ทั้งนี้ รวมถึงองค์การเภสัชกรรม
ผู้บริหาร ...

-3ผู้ บริ หาร หมายความว่ า เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ผู้ ที่ มี อำนาจตั ดสิ นใจลงนามหรื อมี อำนาจ
สั่งการในการคัดเลือก จัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
ผู้ มี อ ำนาจ หมายความว่ า กลุ่ ม เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ที่ ท ำหน้ าที่ คั ด เลื อ ก เสนอ จั ด หา
หรือดำเนินการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในหน่วยบริการหรือหน่วยงาน
บุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจัดซื้ อจัดหา หมายความว่า เจ้าหน้ าที่ ของรัฐโดยตำแหน่ ง
หรือที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน
นักศึกษา หมายความว่า ผู้ที่กำลังศึกษาระดับก่อนปริญญาในสถานศึกษา
สถานศึ กษา หมายความว่า สถาบั นการศึ กษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลั ย หรือสถาบั น
ร่ วมสอนในสาขาทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข สถาบั นพระบรมราชชนก โรงพยาบาลศู นย์ หรื อโรงพยาบาลทั่ วไป
หรือสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเรียนการสอนบุคลากรทางการแพทย์
ข้ อ 5 ให้ ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการ และให้ มี อำนาจในการออกระเบี ยบเพื่ อปฏิ บั ติ
ตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 6 ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการ ดำเนินการดังต่อไปนี้
6.1 จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร
ไว้ในที่เปิดเผย ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้
6.2 ประกาศเจตนารมณ์ ร่ ว มกั น ในการปฏิ บั ติ ต ามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ ง
กับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้
6.3 นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลูกและปลุกจิตสำนึก
บุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องตามเกณฑ์ จริ ยธรรมนี้ ให้ มี ความเข้ าใจในเรื่ องการขั ดกั นระหว่ างผลประโยชน์ ส่ วนตั ว
กับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม
หมวด 1
บททั่วไป
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ขาดจริยธรรม และการใช้ยา
ที่ไม่สมเหตุสมผลส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินจำเป็น ราคาแพงเกินควร เป็นปัญหา
ส่วนหนึ่งของการเข้าถึงยาที่จำเป็นของผู้ป่วย และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในรูปแบบต่ าง ๆ จากบริษั ทยาหรือเวชภั ณฑ์ ที่ มิใช่ยา ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ ทางตรงและผลประโยชน์ แอบแฝง
ในรู ป แบบต่ าง ๆ เช่ น เงิ น ตอบแทน ของกำนั ล การเดิ น ทางไปต่ างประเทศ เป็ น ต้ น การส่ งเสริ มการขาย
ในกระบวนการจั ดซื้ อจัดหา ตลอดจนการใช้ ยาและเวชภั ณฑ์ ที่ มิ ใช่ยาในลักษณะดังกล่ าว กลายเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสถานการณ์ ปกติของสังคมไทย ทำให้บุคลากรสาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิดและเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้
เป็นสิทธิที่พึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้ โดยมิได้ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน ธรรมภิบาล
ของระบบยา และระบบสุขภาพโดยรวม
กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา
ผู้ ประกอบวิ ชาชี พและบุ คลากรสาธารณสุ ขที่ เ กี่ ยวข้ องกั บกระบวนการจั ดซื้ อจั ดหา จนกระทั่ งถึ งการใช้ ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
สำนักงาน ป.ป.ช. ...
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สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ พบว่าหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการกำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 เกือบทุกหน่วยงาน และพบอีกว่าประเด็นเงินบริจาค
ของบริษัทยา หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มี ผู้บริจาคให้ราชการ พ.ศ. 2526 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เงินบำรุงของหน่ วยบริการในสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2536 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม มี การดำเนิ นการ
อย่างเคร่งครัด แต่ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และจากการสอบสวนของ สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบการกระทำในลักษณะเป็นกระบวนการ
ที่ โยงใยเป็ น เครื อ ข่ ายการทุ จ ริ ต แบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ผู้ ใช้ สิ ท ธิ แ ละเครื อ ญาติ กลุ่ ม บุ ค ลากร
ในโรงพยาบาล และกลุ่มบริษัทจำหน่ายยา นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีประเด็น
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำความผิดในกระบวนการเบิกจ่ายยา 3 ประเภท คือ การสวมสิทธิ
การยิงยา และการช็อปปิ้งยา เพื่อใช้เป็น แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงระบบ
1.1 เสนอให้ผลักดันยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use: RDU)
ซึ่ งเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ข องกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ค ำนึ งถึ งเหตุ ผ ลทางวิช าการ
ในการตัดสินใจจ่ายยามากกว่าคำนึงถึงผลประโยชน์จากบริษัทยา
1.2 ให้มี ศูน ย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านยา ซึ่ งเชื่อมโยงกับ โรงพยาบาลทุ กสังกั ด
และกรมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ ตรวจสอบการใช้ สิ ท ธิ โดยไม่ สุ จ ริ ต และในระหว่ างที่ ยั งไม่ มี ศู น ย์ ป ระมวลข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านยาดังกล่าว กรมบัญ ชีกลางต้องมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกในระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ
1.3 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา
1.3.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์
ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล
1.3.2 ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน
(standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ
1.3.3 ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อกำหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขต
ของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ (Term of Reference) ให้ บ ริ ษั ท คู่ ค้ า ต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 และมีระบบอบรมเกณฑ์ จริยธรรมแก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกในคะแนน
ในหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (price performance)
1.3.4 ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติกำหนด
1.4 ให้ เพิ่ ม ความเข้ ม งวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้ ง ในระดั บ สถานพยาบาล
และระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล
2. ข้อเสนอแนะ ...
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2.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายดำเนินการอย่างเข้มงวด
2.2 ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา
2.2.1 ให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ บังคับ
ใช้เกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้บุคลากรและภาคประชาชนมีความตระหนัก
รู้ถึงความสำคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม
2.2.2 ให้สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข จัดให้มีเกณฑ์จริยธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายยา และการสั่งจ่ายในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2.3 ให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล
2.3 ปลุ ก จิ ต สำนึ ก ของบุ ค ลากรที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของภาคประชาชน
2.3.1 ให้หน่วยงานต้นสังกัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม
ให้บุคลากรทราบ และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม
2.3.2 ให้ ส ถานพยาบาลประชาสัม พั น ธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ เกณฑ์ จริ ยธรรม
การส่งเสริมการขายยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเข้าใจง่าย
สร้างเครือข่ายที่ ประกอบไปด้ วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน ทำการเฝ้าระวังและตรวจสอบ
การส่ งเสริม การขายยา และการใช้ ย าอย่างไม่ เหมาะสม รวมถึ งมี ช่ อ งทางในการร้อ งเรีย นและแจ้ งข้อ มู ล
การกระทำผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง
2.3.3 ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การใช้ สิ ท ธิ
รักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการข้าราชการ ให้ผู้ใช้สิทธิมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และไม่ใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริต
2.4 การสร้ า งมาตรฐานการควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสมของภาคเอกชน เพื่ อ ป้ อ งกั น
การส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มี มติ ให้ กระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นหน่ วยงานหลั กร่วมกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในการผลั กดั นให้ มี การปฏิ บั ติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2557 รวมถึงการบังคับใช้ เพื่อป้องกันการทุจริตในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
ด้ ว ยเหตุ นี้ กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง เกณฑ์ จ ริ ย ธรรมตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
และบังคับใช้กับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา ป้องกัน การทุจริต ต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
และเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้หน่วยงานอื่นต่อไป

หมวด 2 ...
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ผู้สั่งใช้
ข้อ 7 ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในลักษณะดังต่อไปนี้
7.1 เงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะ
เดินทาง และค่าที่พักสำหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
7.2 ของขวัญ ของที่ ระลึ ก ทรัพย์ สิ น หรือประโยชน์ อื่ นใดอั นอาจคำนวณเป็ นเงินได้
ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่
(1) สิ่ งที่ อาจได้รับตามกฎหมายหรื อกฎ หรือเป็ นสิ่งที่ ได้รับตามจำนวนที่ สมควร
ตามปกติ ประเพณี นิ ยมในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ หรือเป็ นการรั บการให้ ในลั กษณะให้ แก่ บุ คคลทั่ วไป หรือตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด
(2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้ได้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
ข้อ 8 ผู้สั่งใช้ต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ
ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ
ข้ อ 9 ผู้ สั่ งใช้ ต้ องไม่ รั บ การสนั บ สนุ น โดยตรงจากบริ ษั ท ยาหรื อ บริ ษั ท เวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยา
ในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
ข้อ 10 ผู้สั่ งใช้ต้องเปิ ดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้ องทางผลประโยชน์กับบริษั ทยาหรือเวชภั ณฑ์
ที่มิใช่ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ
ข้ อ 11 ผู้ สั่ งใช้ สามารถรั บ การสนั บ สนุ น การวิ จั ย โดยผ่ า นระบบการรั บ สิ่ งสนั บ สนุ น
และการกำกับดูแลของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน
ข้อ 12 ในการนำตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงาน ผู้สั่งใช้
ต้ องคำนึ งถึ งประโยชน์ และความปลอดภั ยของผู้ ป่ วยเป็ นสำคั ญ ไม่ มุ่ งหวั งเพื่ อเป็ น การส่ งเสริ มการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน โดยผ่านระบบกำกับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้
ข้อ 13 ผู้สั่งใช้ต้องสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา
หมวด 3
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ
ข้อ 14 ผู้ บริหารหรือผู้ มีอำนาจต้องกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการให้เป็นตามเกณฑ์
จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง และมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ากับเกณฑ์จริยธรรม
ฉบับนี้ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ
ข้อ 15 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ต้องกำหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกัน
มิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมดังต่อไปนี้
15.1 การคั ดเลื อกยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยา เพื่ อให้ ได้ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยา
ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
15.2 การจัดซื้อยา ...

-715.2 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบี ยบ และที่ ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ฯ นี้
โดยสามารถนำเกณฑ์ จ ริ ย ธรรมของผู้ จ ำหน่ ายมาพิ จ ารณาประกอบการคั ด เลื อ กบริ ษั ท ยาหรื อ เวชภั ณ ฑ์
ที่มิใช่ยาก็ได้ และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ
15.3 การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต้องไม่เป็น
การหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท
15.4 การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภั ณฑ์ ที่มิใช่ยาต้องคำนึ งถึงประโยชน์
และความปลอดภั ยของผู้ ป่ วยเป็ น สำคั ญ ไม่ มุ่ งหวั งเพื่ อเป็ น การส่ งเสริ มการขายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยา
หรือประโยชน์ส่วนตน
15.5 การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภั ณฑ์ ที่ มิใช่ยาในส่วนราชการ
หน่ วยงานหรือหน่ วยบริการ เช่ น การกำหนดบริเวณและกำหนดเวลาที่ อนุ ญาตให้ ทำกิ จกรรม เกณฑ์ การรับ
สิ่งสนับสนุนของส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง ดังนี้
(1) อนุ ญ าตให้ ผู้ แ ทนบริ ษั ท ยา พนั ก งานขายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ย า
ดำเนินกิจกรรมตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด
(2) ห้ ามรับสิ่ งสนั บสนุ นจากบริษั ทยาหรือเวชภั ณฑ์ ที่ มิ ใช่ ยาเป็ นการส่ วนตั ว
เว้ นแต่ เป็ นการให้ แก่ หน่ วยบริ การหรื อหน่ วยงานโดยกำกั บดู แลให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ ส่ วนราชการ หน่ วยงาน
หรือหน่วยบริการ
(3) ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยง
ถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง
(4) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
ความเสี่ ย งด้ านผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุ ม ภายใน อย่ า งเข้ ม งวด
และมีประสิทธิภาพ
ข้อ 16 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในหมวด 3
ผู้สั่งใช้ โดยเคร่งครัด
หมวด 4
เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย
และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ข้อ 17 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย
และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ โดยดำเนินการดังนี้
17.1 ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ จ ริ ย ธรรม เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ สั่ งใช้ ในหมวด 3 ผู้ สั่ งใช้
โดยเคร่งครัด
17.2 ดำเนิ น กิ จกรรมตามนโยบายและระบบที่ ก ำหนด เพื่ อให้ เกิ ดความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

17.3 จัดทำ ...

-817.3 จัดทำและนำเสนอข้อมูลที่ มีหลักฐานทางวิชาการที่ เชื่อถือได้ เพื่ อใช้ประกอบ
การตัดสินใจคัดเลื อกยาและเวชภัณฑ์ ที่ มิ ใช่ยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดหรือคณะกรรมการ
ที่มีชื่อเรียกอื่นที่ มี หน้าที่ รับผิดชอบคัดเลื อกรายการยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน
โดยไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ข้อ 18 ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย หรือสื่อชนิดอื่นใดที่มีเนื้อหา
เชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน
หมวด 5
ส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยบริการ
ข้ อ 19 กำหนดแนวปฏิ บั ติ ที่ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ จริ ยธรรมฯ และบริ บทของส่ วนราชการ
หน่ วยงาน หรือหน่ วยบริการ โดยมี มาตรฐานไม่ ต่ ำกว่าเกณฑ์ จริยธรรมฯ และประกาศเป็ นลายลั กษณ์ อั กษร
ติดไว้ในที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ
ข้อ 20 ดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์
ทับซ้อนตามกิจกรรมดังต่อไปนี้
ข้อ 21 การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ข้ อ 22 การจั ดซื้ อยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยา เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
และการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบี ยบ และที่ ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ฯ นี้
โดยสามารถนำเกณฑ์ จ ริ ย ธรรมของผู้ จ ำหน่ ายมาพิ จ ารณาประกอบการคั ด เลื อ กบริ ษั ท ยาหรื อ เวชภั ณ ฑ์
ที่มิใช่ยาก็ได้ และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ
ข้ อ 23 การรั บเงิ นสนั บสนุ นจากบริ ษั ทยาจากการซื้ อยาและเวชภั ณ ฑ์ มิ ใช่ ยา ต้ องไม่ เป็ น
การหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท
ข้ อ 24 การรั บ และการสั่ งใช้ ตั ว อย่ า งยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ย า ซึ่ งคำนึ งถึ งประโยชน์
และความปลอดภั ยของผู้ ป่ วยเป็ น สำคั ญ ไม่ มุ่ งหวั งเพื่ อเป็ น การส่ งเสริ มการขายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยา
หรือประโยชน์ส่วนตน
ข้อ 25 การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในส่วนราชการ หน่วยงาน
หรือหน่วยบริการ ดังนี้
25.1 อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดำเนินกิจกรรม
ตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด
25.2 ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัว เว้นแต่
เป็ นการให้ แก่ ส่ วนราชการ หน่ วยงาน หรือหน่ วยบริการ โดยให้ กำกั บดู แลให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ หน่ วยบริการ
หรือหน่วยงาน
25.3 ห้ามจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้า
ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง
ข้อ 26 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อจัดประชุมวิชาการ
โดยรับการสนับสนุนงบดำเนิ นการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษั ทยาหรือเวชภั ณฑ์ ที่ มิใช่ยา ให้รับได้
แต่ต้องเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง
ข้อ 27 ...

-9ข้อ 27 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม
ดูงานหรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ กระทำได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
27.1 เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อประโยชน์ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
หรือหน่วยบริการ และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
27.2 ให้รับการสนับสนุนในนามส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการให้ส่วนราชการ
หน่ วยงานหรือหน่ วยบริการ จัดทำระบบการรับการสนั บสนุ นและกำหนดเกณฑ์ คัดเลือกบุ คลากรที่ สมควรให้ ไป
ประชุม สัมมนา อบรม ดู งาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้ งในและต่างประเทศ โดยให้ รับการสนั บสนุ นได้ เฉพาะ
ค่ าเดิ นทาง ค่ าลงทะเบี ยน ค่ าวิทยากร ค่ าอาหาร และค่ าที่ พั กสำหรั บตนเองเท่ านั้ น และจำกั ดเฉพาะช่ วงเวลา
และสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ
หมวด 6
สถานศึกษา
สถานศึกษาต้องดำเนินการดังนี้
ข้ อ 28 ห้ ามผู้ แทนบริ ษั ทยา หรื อพนั กงานขายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยาเข้ าพบนั กศึ กษา
เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ข้ อ 29 ห้ ามจั ด กิ จกรรมให้ ข้ อ มู ล ความรู้ เกี่ ย วกั บ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ย าแก่ นั ก ศึ ก ษา
ที่ เชื่ อมโยงถึ งชื่ อทางการค้ าของยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยา หรื อบริ ษั ทยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ยาเพื่ อป้ องกั น
การโฆษณาแอบแฝง
ข้ อ 30 ห้ ามนั กศึ กษารั บเงิน ของขวัญ ของบริจาค หรื อการสนั บสนุ นอื่ น ๆ จากบริ ษั ทยา
หรือเวชภั ณฑ์ ที่ มิ ใช่ ยาโดยตรง เว้ นแต่ เป็ นการให้ เพื่ อสนั บสนุ นการศึ กษาผ่ านสถานศึ กษาโดยไม่ มี ข้ อผู กมั ด
และต้องกระทำการโดยเปิดเผย
ข้อ 31 จัดระบบการรับการสนับสนุนและการกำกับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรม
ทุกประเภทจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้มีความโปร่งใส เพื่อป้องกันการโฆษณาและส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ข้อ 32 กำกับและควบคุมให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษานั้น ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
อันดีแก่นักศึกษา ทั้งในแง่จริยธรรมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริษัทยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือผู้แทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ข้ อ 33 จั ดหลั กสู ตรการเรียนการสอน ที่ มุ่ งเน้ นการให้ ความรู้แ ละเจตคติ เกี่ ยวกั บการใช้ ยา
และเวชภัณฑ์ ที่ มิ ใช่ยาอย่างสมเหตุ สมผล และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาและเวชภั ณฑ์ ที่ มิใช่ยาที่เชื่อถือได้
โดยปราศจากการชี้นำทางธุรกิจ
ข้อ 34 จั ดหลั กสู ตรให้ แก่ นั กศึ กษาที่ มุ่ งเน้ น จริ ยธรรมของบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องทุ กระดั บ
และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา
ข้อ 35 กำหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากร เปิดเผยความเกี่ยวข้องกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา เมื่อมีการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ ไม่ว่าโดยการพูด การเขียน หรือวิธีการอื่นใดในทางวิชาการ
หมวด 7...

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 11 เมษายน 2564
หัวข้อ: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Link ภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พศวีร์ วัชรบุตร
(นายพศวีร์ วัชรบุตร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

