
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
เร่ือง  เกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยา 

         และเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔  
 

            การจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่ขาดจริยธรรม และการ   
ใชยาที่ไมสมเหตุสมผลสงผลใหเกิดปญหาการบริโภคยาและเวชภัณฑที่มิใชยาเกินจำเปน ราคาแพงเกินควรเปน
ปญหาสวนหนึ่งของการเขาถึงยาที่จำเปนของผูปวย และมีภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของประเทศ  
ที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง การสงเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมไดดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเขารวมรับผลประโยชน
ทับซอนในรูปแบบตางๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา ซึ่งเปนประโยชนทางตรงและผลประโยชน      
แอบแฝงในรูปแบบตางๆ เชน เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปตางประเทศ เปนตน การสงเสริมการขาย
ในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ตลอดจนการใชยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ในลักษณะดังกลาว กลายเปนสวนหน่ึง
ของสถานการณปกติของสังคมไทย ทำใหบุคลากรสาธารณสุขบางสวนเขาใจผิดและเชื่อวาผลประโยชนเหลานี้
เปนสิทธิที่พึงไดรับหรือใชประโยชนได โดยมิไดตระหนักวาจะสงผลกระทบตองบประมาณแผนดิน ธรรมาภิบาล
ของระบบยาและระบบสุขภาพโดยรวม 
 ดังนั้น เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันมิใหมีผลประโยชนทับซอนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหา
และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ปองกันการทุจริตตอหนาที่ หรือกระทำความผิดตอตำแหนง
หนาท่ีราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ขอเสนอแนะเชิงระบบ 
     ๑.๑ เสนอใหผลักดันยุทธศาสตรการใชยาอยางสมเหตุสมผล (Rational Drug Use :RDU) 
ซึ ่งเปนยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข เพื ่อใหบุคลากรการทางแพทยคำนึงถึงเหตุผลทางวิชาการ         
ในการตัดสินใจจายยามากกวาคำนึงถึงผลประโยชนจากบริษัทยา  
      ๑.๒ ใหมีศูนยประมวลขอมูลสารสนเทศดานยา ซึ่งเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลทุกสังกัดและ
กรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบการใชสิทธิโดยไมสุจริต และในระหวางที่ยังไมมีศูนยประมวลขอมูลสารสนเทศ
ดานยาดังกลาว กรมบัญชีกลางตองมีมาตรการควบคุมคาใชจายผูปวยนอกในระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาล
ขาราชการ 
      ๑.๓  กำหนดหลักเกณฑการจัดซื้อยา 
                                 ๑.๓.๑ หามไมใหหนวยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายไดในลักษณะผลประโยชน
ตางตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเขากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
                                 ๑.๓.๒ ใหหนวยงานที่ทำการจัดซื้อตองคำนึงถึงปจจัยดานตนทุน (cost) มาตรฐาน 
(standard) ระยะเวลาในการสงมอบ (time) การใหบริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตดัสินใจ 
                                 ๑.๓.๓ ใหหนวยงานที่ทำการจัดซื้อกำหนดคุณสมบัติของบริษัทคูคาในรางขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (Term of Reference) ใหบริษัทคูคาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ตามมาตรา ๑๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต       
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีระบบอบรมเกณฑจริยธรรมแกพนักงาน โดยใหเปนคะแนนบวกในคะแนนในหลักเกณฑ   
การประเมินประสิทธิภาพตอราคา (price performance) 
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                                 ๑.๓.๔ ใหหนวยงานที่ทำการจัดซื้อใชกลไกตอรองราคาตามท่ีคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแหงชาติ 
                        ๑.๔ ใหเพิ ่มความเขมงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั ้งในระดับสถานพยาบาลและ    
ระดับหนวยงานตนสังกัดของสถานพยาบาล  
                    ๒.ขอเสนอแนะเชิงภารกิจ 
                        ๒.๑ ใหหนวยงานที่เก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายดำเนินการอยางเขมงวด 
                        ๒.๒ ผลักดันใหมีการปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการขายยา 
                              ๒.๒.๑ ใหกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ บังคับใช
เกณฑจริยธรรมอยางเปนรูปธรรม ประชาสัมพันธ และปลูกฝงใหบุคลากรและภาคประชาชน มีความตระหนัก  
รูถึงความสำคัญของการเสนอขายยาอยางเหมาะสม 
                              ๒.๒.๒ ใหสภาวิชาชีพที่เก่ียวของกับการใหบริการสาธารณสุข จัดใหมีเกณฑจริยธรรม
ในสวนที่เก่ียวของกับการเสนอขายยา และการสั่งจายในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                              ๒.๒.๓ ใหเกณฑจริยธรรมเปนกลยุทธเสริมสรางธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุม
คาใชจายดานยาของสถานพยาบาล 
                         ๒.๓ ปลุกจิตสำนึกของบุคลากรที่มีความเกี่ยวของ และสงเสริมการมีสวนรวมของ ภาค
ประชาชน 
                                ๒.๓.๑ ใหหนวยงานตนสังกัดประชาสัมพันธเผยแพรความรูเก่ียวกับเกณฑจริยธรรม
การสงเสริมการขายยา และประกาศเจตนารมณรวมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑจริยธรรม 
                                ๒.๓.๒ ใหสถานพยาบาลประชาสัมพันธเผยแพรความรูเกี ่ยวกับเกณฑ จริยธรรม 
การสงเสริมการขายยา และการใชยาอยางสมเหตุสมผลใหประชาชนไดรับทราบในรูปแบบของสื่อ ที่มีความ
เขาใจงาย สรางเครือขายที ่ประกอบไปดวยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน ทำการเฝาระวังและ
ตรวจสอบการสงเสริมการขายยา และการใชยาอยางไมเหมาะสม รวมถึงมีชองทางในการรองเรียนและ       
แจงขอมูลการกระทำผิดใหแกหนวยงายที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 
                                ๒.๓.๓ ใหกรมบัญชีกลางประชาสัมพันธเผยแพรความรู เกี ่ยวกับการใชส ิทธิ
รักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการขาราชการ ใหผูมีสิทธิมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และไมใชสิทธิของตนโดยไมสุจริต 
                         ๒.๔ การสรางมาตรฐานการควบคุมภายในที ่เหมาะสมของภาคเอกชน เพื ่อปองกัน      
การสงเสริมการขายยาที่ไมเหมาะสม 

 
หมวด ๑ 
ผูสั่งใช 

 
                    ผูสั่งใชตองไมรับประโยชนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาในลักษณะ ดังตอไปนี้ 
                    (๑) เงนิไมวากรณีใดๆ ยกเวนเงินคาตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ คาพาหนะเดินทาง
และคาที่พักสำหรับวิทยากรเทานั้น และเงินที่เปนทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา 
                    (๒) ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคำนวณเปนเงินไดท่ีมีผูมอบให
เจาหนาที่รฐั รวมถึงคูสมรสหรือญาติของเจาหนาที่ของรัฐ เวนแต 
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                        (๒.๑) สิ่งที่อาจไดรับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเปนสิ่งที่ไดรบัตามจำนวนที่สมควรตามปกติ
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนาที ่ หรือเปนการรับการใหแกบุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 
ประกาศกำหนด 
                        (๒.๒) สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขท่ียังประโยชนแกผูปวย ใหไดรับในนามของสถานพยาบาลหรือหนวยงาน 
                    (๓) ผูสั่งใชตองไมแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาใดๆ 
ตอสาธารณสุขชนในเชิงธุรกิจ 
                    (๔) ผูสั ่งใชตองไมรับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยาในการ
ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ 
                    (๕) ผูสั่งใชตองเปดเผยวาตนมีสวนเกี่ยวของทางผลประโยชนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มใิช
ยานั้นในสถานะใด เมื่องแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวของกับยา
และเวชภัณฑท่ีมิใชยาในทางวิชาการ 
                   (๖) ผูสั่งใช สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผานระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำกับ
ดูแลของหนวยงานบริการหรือหนวยงาน 
                   (๗) ในการนำตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยามาจายใหกับผูปวยหรือหนวยงาน ผูสั่งใชตอง
คำนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญ ไมมุ งหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยาหรือประโยชนสวนตน โดยผานระบบกำกับดูแลการรับและการจายตัวอยางยาและเวชภัณฑ  
ที่มิใชยาของสวนราชการ หนวยงาน หรอืหนวยบริการ ซึ่งควรเปนระบบที่ตรวจสอบได 
                   (๘) ผูสั่งใชตองสั่งใชยาดวยชื่อสามัญทางยา 

 
หมวด ๒ 

ผูบริหารหรือผูมีอำนาจ 
 

                   (๑) ผูบริหารหรือผู ม ีอำนาจตองกำชับใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการใหเปนตามเกณฑ
จรยิธรรมอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติที่สอดคลอง และมีมาตรฐานไมต่ำกวากับเกณฑจริยธรรม
ฉบับน้ี และประกาศเปนลายลักษณอักษรไวในที่เปดเผยใหแกบุคลากรรับทราบ 
                   (๒) ผูบริหารหรือผูมีอำนาจ ตองกำหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาลและปองกันมิให
มีผลประโยชนทับซอนในกิจกรรม ดังตอไปนี้ 
                        (๒.๑) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เพ่ือใหไดยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่มีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
                        (๒.๒) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสามารถนำเกณฑจริธรรมของผู จำหนายมาพิจารณา
ประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาก็ได และตองจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาดวยราคาสุทธิ 
                   (๓) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยา ตองไมเปนการหา
รายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทกุประเภท 
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  (๔) การรับและการสั่งใชตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาตองคำนึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา หรือประโยชน
สวนตน  
                   (๕) การควบคุมกิจกรรมสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาในสวนราชการ หนวยงาน
หรือหนวยบริการ เชน การกำหนดบริเวณและกำหนดเวลาที่อนุญาตใหทำกิจกรรม เกณฑการรับสิ่งสนับสนุน
ของสวนราชการ หนวยงาน หรอืหนวยบริการ การหามจัดกิจกรรมทีมีโฆษณาแอบแฝง ดังน้ี 
                        (๕.๑) อนุญาตใหผูแทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ดำเนินกิจกรรม
ตามเวลาและสถานที่ท่ีกำหนด 
                        (๕.๒) หามรับสิ ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาเปนการสวนตัวเวนแต     
เปนการใหแกหนวยบริการหรือหนวยงานโดยกำกับดูแลใหเกิดประโยชนแกสวนราชการ หนวยงานหรือ    
หนวยบริการ 
                        (๕.๓) ไมอนุญาตใหจัดกิจกรรมที่มุ งใหความรูดานสุขภาพแกปรพชาชนที่เชื ่อมโยงถึง     
ชื่อทางการคาของยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือการอ่ืนใดที่เปนการโฆษณาแอบแฝง 
                        (๕.๔) ผูบริหารหรือผูมีอำนาจ ตองจัดใหมีระบบการบริกชหารความเสี่ยงดานการทุจริต 
ความเสี ่ยงดานผลประโยชนทับซอน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน อยางเขมงวดและ       
มีประสิทธิภาพ 
                   (๖) ผูบริหารหรือผู มีอำนาจตองปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมเชนเดียวกับผูสั ่งใชในหมวด ๑     
โดยเครงครัด 
 

หมวด ๓ 
เภสัชกรหรือผูประกอบวิชาชีพอ่ืนและบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหา การจาย 

และสงมอบยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 
 

                   เภสัชกรหรือผูประกอบวิชาชีพ และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหาการจายและสงมอบ
ยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมฉบับนี้ โดยดำเนินการ ดังน้ี  
                   (๑) ตองปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม เชนเดียวกับผูสั่งใชในหมวด ๑ โดยเครงครัด 
                   (๒) ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบกำหนด เพื่อใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบไดและ
ไมมีผลประโยชนทับซอน 
                   (๓) จัดทำและนำเสนอขอมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือไดเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
คัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยาแกคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดหรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอ่ืน
ที่มีหนาที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของหนวยบริการหรือหนวยงานโดยไมกีดกัน
บริษัทหนึ่ง หรือมุงหวังเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
                   (๔) ไมประชาสัมพันธหรือเผยแพรเอกสาร แผนพับ แผนปาย หรือสื่อชนิดอื่นใดที่มีเนื้อหา   
เชิงโฆษณาอวดอาง หรือเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาแกผูปวยและประชาชน 
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หมวด ๔ 
สวนราชการ หนวยงาน หนวยบรกิาร 

 
                   (๑) กำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับเกณฑจริยธรรมฯ และบริบทของสวนราชการหนวยงาน 
หรือหนวยบริการ โดยมีมาตรฐานไมต่ำกวาเกณฑจริยธรรมฯและประกาศเปนลายลักษณอักษรติดไวในที่
เปดเผยใหแกบุคลากรรับทราบ 
                   (๒) ดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และปองกันมิใหมีผลประโยชน    ทบั
ซอนตามกิจกรรม ดังตอไปนี้ 
                        (๒.๑) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เพ่ือใหไดยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่มีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
                        (๒.๒) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสามารถนำเกณฑจริยธรรมของผู จำหนายมาพิจารณา
ประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาก็ได และตองจัดซื้อยาหือเวชภัณฑที่มิใชยาดวยราคาสุทธิ 
                   (๓) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ตองไมเปนการหา
รายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทกุประเภท 
                   (๔) การรับและการสั่งใชตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ซึ ่งคำนึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาหรือประโยชน
สวนตน 
                  (๕) การควบคมุกิจกรรมสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาในสวนราชการ หนวยงานหรือ
หนวยบริการ ดังนี้ 
                       (๕.๑) อนุญาตใหผูแทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑมิใชยา ดำเนินกิจกรรมตาม
เวลาและสถานท่ีที่กำหนด 
                       (๕.๒) หามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาเปนการสวนตัว เวนแตเปนการใหแกสวน
ราชการ หนวยงาน หรอืหนวยบรกิาร โดยใหกำกับดูแลใหเกิดประโยชนแกหนวยงานบริการหรือหนวยงาน 
                      (๕.๓) หามจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพแกประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการคาของยา
และเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือการอ่ืนใดที่เปนการโฆษณาแอบแฝง 
                  (๖) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยา เพื่อจัดประชุมวิชาการโดย
รับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรอืขอมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา ใหรับไดแตตอง
เปดเผยการสนับสนุนดังกลาวใหผูเขารวมประชุมรับทราบทุกครั้ง 
                  (๗) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยาไปประชุม สัมมนา อบรม     
ดูงานหรอืบรรยายทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ กระทำไดเฉพาะกรณี ดังตอไปนี้ 
                       (๗.๑) เปนการประชุมอบรมทางวิชาการอันกอประโยชนใหสวนราชการ หรือหนวยงานหรือ
หนวยบริการ และไมมีเงื่อนไขขอผูกมัดเพื่อสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 
                      (๗.๒) ใหรับการสนับสนุนในนามสวนราชการ หนวยงานหรือหนวยบริการใหสวนราชการ
หนวยงานหรือหนวยบริการ จัดทำระบบการรับการสนับสนุนและกำหนดเกณฑคัดเลือกบุคลากรที่สมควรใหไป
ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ โดยใหรับการสนับสนุนไดเฉพาะ
คาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร คาอาหาร และคาที่พักสำหรับตนเองเทานั้นและจำกัดเฉพาะชวงเวลา
และสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ 
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หมวด ๕ 
สถานศึกษา 

 
                  สถานศึกษาตองดำเนินการ ดังนี้ 
                  (๑) หามผูแทนบริษัทยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาเขาพบนักศึกษาเพ่ือ      การ
โฆษณายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
                  (๒) หามจัดกิจกรรมใหขอมูลความรูเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑที่มิใชยาแกนักศึกษาที่เชื่อมโยงถึง
ชื่อทางการคาของยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา หรือบริษัทยาและเวชภัณฑที่มิใชยาเพ่ือปองกันการโฆษณาแอบแฝง 
                  (๓) หามนักศึกษารับเงิน ของขวัญ ของบริจาค หรือการสนับสนุนอื ่นๆ จากบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑที่มิใชยาโดยตรง เวนแตเปนการใหเพื่อสนับสนุนการศึกษาผานสถานศึกษาโดยไมมีขอมูลผูกมัดและ
ตองกระทำการโดยเปดเผย 
                  (๔) จัดระบบการรับการสนับสนุนและการกำกับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรม     
ทุกประเภทจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาใหมีความโปรงใส เพื่อปองกันการโฆษณาและสงเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 
                  (๕) กำกับและควบคุมใหอาจารยและบุคลากรของสถานศึกษานั้น ประพฤติตนเปนแบบอยาง  
อันดี แกนักศึกษา ทั้งในแงจริยธรรมของบุคลากรที่เกี่ยงของทุกระดับ และความสัมพันธที่เหมาะสมกับบริษัท
ยาและเวชภัณฑที่มิใชยา หรือผูแทนบรษิัทยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑที่มใิชยา 
                  (๖) หลักสูตรการเรียนการสอน ที ่มุ งเนนการใหความรู และเจตคติเกี่ยวกับการใชยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยาอยางสมเหตุสมผผล และการเขาถึงแหลงขอมูลทางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่เชื่อถือได โดย
ปราศจากการชี้นำทางธุรกิจ 
                  (๗) จัดหลักสูตรใหแกนักศึกษาที ่มุ งเนนจริยธรรมของบุคคลากรที ่เกี่ยวของทุกระดับและ
ความสัมพันธที ่เหมาะสมกับบริษัทยาและเวชภัณฑที ่ม ิใชยา หรือผู แทนยาหรือพนักงานขายยาและ       
เวชภัณฑท่ีมิใชยา 
                  (๘) กำหนดนโยบายใหอาจารยและบุคลากร เปดเผยความเกี่ยวของกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ 
ที่มิใชยา เมื่อมีการแสดงความเห็นตอสาธารณะ ไมวาโดยการพูด การเขียน หรือวิธีการอื่นใดในทางวิชาการ 
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หมวด ๖ 
บริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาและผูแทนบริษัทยา 

หรือพนักงานขายยาเวชภัณฑที่มิใชยา 
 
                  บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา และผู แทนยาบริษัทยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ        
ที่มิใชยา ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงขาติ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
เรื่อง เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ 
    

ประกาศ  ณ  วันที่  9  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(นายอดุลย  เร็งมา) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
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