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(๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น 
          (๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเน่ืองในโอกาส พิเศษหรือ 

วาระตามประเพณี เท่าน้ัน 
          (๑.๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการ บริการทาง 

การแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
    (๑.๓) ไม่รบับริการ สิ่งของอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 
(๒) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ใด ๆ ต่อ 

สาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
(๓) ไม่รับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง วิชาการ 

ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง 
(๔) จึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเก่ียวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาน้ัน 

ในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับยา และ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 

(๕) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณสถานพยาบาลในสังกัด สํานักงาน 
สาธารณสุขอําเภอกะทู้ ไม่อนุญาต ให้มีการจัดกิจกรรม ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงช่ือทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝง
ไปกับการให้ความรู้ 

(๖) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู้ กําหนดมาตรการไม่รับเงินสวัสดิการโดยให้บริษัท 
เสนอราคาสุทธิในบิลและไมร่ับของแถม 

๓. การรบัตัวอย่างยาและเวชภณัฑ์ที่มิใชย่าจากบรษิทัยาหรือเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 
๓.๑ เป้าหมาย 

๓.๑.๑ มรีะบบและกลไกการจดัการในการรับ-การสั่งจา่ยตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มใีช่ยา 
๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

๓.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๓.๒.๑ กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

(๑) สถานพยาบาลในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู้ จะรับสิ่ง 
สนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในนามหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมี
เอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 

(๒) กําหนดให้ หน่วยจัดซื้อเป็นตัวแทนผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุน 
หรือตัวอย่าง โดยผู้รับผิดชอบต้องจัดทําบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของ
ผู้ให้สิ่งที่สนับสนุน หรือตัวอย่าง จํานวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทําสรุปรายงานเพ่ือ
ตรวจสอบเพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น 

(๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ยา ผู้จ่าย 
และส่งมอบฟังคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสําคัญไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริม การขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

 
 
 
 

/๔.การดําเนิน... 
 



๔. การดําเนนิการเกี่ยวกบัการส่งเสริมการขาย 
๔.๑เป้าหมาย 

การกําหนดสถานที่รูปแบบและเวลาสําหรับการให้ข้อมูลเก่ียวกับยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยา แก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 

๔.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๔.๒.๒ กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
(๑) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู้ ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยา 

และเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาเข้าพบบุคลากร ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยหรือเข้าพบนิสิตนักศึกษาที่
ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู้ เพ่ือการโฆษณายาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

(๒) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู้ ได้จัดสถานที่หน่วยงานหรือบุคลากรที่มี 
หน้าที่และรับผิดชอบจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาล สังกัดสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอกะทู้ และกําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือ
ผู้เก่ียวข้องเพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็น
การส่วนตัว 

(๓) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู้ ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาพึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู้ อย่างเคร่งครัด 

๕. ระบบการคดัเลือก 
๕.๑ เป้าหมาย 

๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู ้
จําหน่ายในรูปแบบการทํางานร่วมกันจากทกุหน่วยงานที่เก่ียวข้องและดําเนินการอย่างเป็นระบบ 

๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเก่ียวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งมุ่งเน้น 
ความโปร่งเป็นธรรมเพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มปีระโยชน์ปลอดภัยคํานึงถึงประสิทธิผลความคุ้มค่า
ความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง 

๕.๒แนวทางปฏิบัติ 
๕.๒.๑ กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

(๑) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู้ มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใสเป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายหรือกีดกัน ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของบริษัทใดบริษัทหน่ึง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดย
มุ่งเน้น เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน คํานึงถึงประสิทธิผลความคุ้มค่าความปลอดภัยและมี
คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม โดยหน่วยงานผู้ขอซื้อจะต้องกําหนดคุณลักษณะคุณภาพมาตรฐานที่ชัดเจนหาข้อมูลผู้
เสนอราคาในสินค้าที่มีคุณลักษณะเหมือนกับเปรียบเทียบราคา 
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