
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน   อ ำเภอปำกพะยูน   จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๒๐ 

ที่  พท  ๐๔๓๒/๕๓๘     วันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔  

เร่ือง   ขออนุมัติลงนำมประกำศแนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำ 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ และขออนุญำตเผยแพร่เอกสำร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 

  เรื่องเดิม ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรม
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส ำหรับกำรปฏิบัติของบุคลำกรและหน่วยงำนในสังกัด ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติส ำหรับส่วนรำชกำร หน่วยงำน และหน่วยบริกำรในสังกัด ตลอดจนผู้สั่งใช้ยำ ผู้ประกอบ
วิชำชีพ และบุคคลำกรสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำ กำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ โดยใช้
หลักธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำต่อไป     

            ข้อเท็จจริง ในกำรนี้ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จึงขออนุมัติ
ใช้ประกำศแนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยำของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ ส ำหรับกำรปฏิบัติของบุคลำกรและหน่วยงำนในสังกัด ตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยำ  พ .ศ .๒๕๖๔ ลงวั นที่  ๙  เมษำยน พ.ศ .๒๕๖๔ และขออนุญำตเผยแพร่ เ อกสำรผ่ ำน เว็ บ ไซต์ 
http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso  ต่อไป 

  ข้อพิจำรณำ  หำกเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนำมอนุญำตต่อไป 

  ข้อเสนอ  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

     

                                                                                                                 
 



แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำค 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี :  ๒๑ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 
หัวข้อ : งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้จัดท ำประกำศแนวปฏิบัติตำมเกณฑ์
จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำ และเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข 
พ.ศ.๒๕๖๔ ส ำหรับกำรปฏิบัติของบุคลำกรและหน่วยงำนในสังกัด ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำ      
ด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ.๒๕๖๔      
ล ง วั น ที่  ๙  เ ม ษ ำ ย น  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๔  แ ล ะ  ข อ อ นุ ญ ำ ต เ ผ ย แ พ ร่ เ อ ก ส ำ ร ผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso  ต่อไป ดังรำยละเอียดตำมที่แนบมำด้วยแล้ว   

 
          ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
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(นำงสำวสุนิสำ มำเส็ม) 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานส าธารณสขุอ าเภอปากพะยูน 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา  

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔  
....................................................................... 

ตำมท่ี กระทรวงสำธำรณสุขได้ออกประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับส่วนรำชกำร หน่วยงำน และหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยำ 
ผู้ประกอบวิชำชีพ และบุคคลำกรสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำ  กำรใช้ยำและเวชภัณฑ์        
ที่มิใช่ยำ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงให้หน่วยงำนในสังกัด ตลอดจนบุคลำกรและองค์กรสำธำรณสุขปฏิบัติหน้ำที่ โดยใช้
หลักธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ และ เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อไปนั้น       
เพ่ือให้กำรน ำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่ำวไปสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จึงได้ก ำหนดแนว
ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ ส ำหรับกำรปฏิบัติของบุคคลำกรและหน่วยงำนในสังกัด ดังนี้  

๑.วัฒนธรรมองค์กรกำรจัดซื้อจัดหำ และกำรส่งเสริมกำรขำยยำ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนจะด ำเนินกำรตำมประกำศฉบับนี้ด้วยควำมเที่ยงตรง โปร่งใส และยึดมั่นตำมแนวทำง
ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำ และกำรส่งเสริมกำรขำยยำ
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด  

๒.กำรรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจำค และบริกำรใดๆ  
  ๒.๑ เป้ำหมำย  
   ๒.๑.๑ มีระบบและกลไกกำรจัดกำรในกำรรับสิ่งสนับสนุนฯ กำรจัดสรรและกำรคัดสรร  ผู้รับกำร

สนับสนุนไปประชุม สัมมนำ อบรม ดูงำน หรือบรรยำยทำงวิชำกำร ทั้งในและต่ำงประเทศ  
   ๒.๑.๒ มีเอกสำรหลักฐำนแสดงกำรรับ-จ่ำยสิ่งของที่ได้รับกำรสนับสนุนฯ  
   ๒.๑.๓ มีแนวทำงกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน  
  ๒.๒ แนวทำงปฏิบัติ  
   ๒.๒.๑ ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 

ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติต่อผู้แทนยำ หรือพนักงำนขำย บริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำให้ปฏิบัติดังนี้  
   (๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้  
      (๑.๑) รับเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่ำตอบแทนจำกกำรเป็นวิทยำกร กำร  บรรยำยทำง

วิชำกำร เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจำกบริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ  
      (1.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนำกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ยกเว้น  
       (1.2.1) สิ่งของที่มีมูลค่ำไม่เกินสำมพันบำท เฉพำะเนื่องในโอกำสพิเศษหรือวำระตำมประเพณี

เท่ำนั้น  
       (1.2.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งำนด้ำนวิชำกำร ที่ส่งผลถึงกำรบริกำร  ทำงกำรแพทย์ และ

สำธำรณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนำมของสถำนพยำบำลหรือหน่วยงำน  
     (๑.๓) รับบริกำรอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ  



   (๒) ไม่พึงแสดงตนในกำรโฆษณำหรือกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำใดๆ ต่อ สำธำรณชน
ในเชิงธุรกิจ  

   (๓) ไม่พึงรับกำรสนับสนุนในกำรไปประชุม สัมมนำ อบรม ดูงำน หรือบรรยำยทำง วิชำกำร ทั้งในและ
ต่ำงประเทศโดยตรง  

   (๔) พึงเปิดเผยว่ำตนมีส่วนเกี่ยวข้องทำงผลประโยชน์กับบริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำนั้น ในสถำนะ
ใด เมื่อแสดงควำมเห็นต่อสำธำรณะโดยกำรพูด กำรเขียน หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับยำและ เวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยำในทำงวิชำกำร  

   (๕) กำรรับกำรสนับสนุนในกำรไปประชุม สัมมนำ อบรม ดูงำน หรือบรรยำยทำงวิชำกำรทั้ง ในและ
ต่ำงประเทศ ก ำหนดแนวทำงดังนี้  

     (๕.๑) กิจกรรมดังกล่ำวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถำนพยำบำลหรือหน่วยงำน และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัด
เพ่ือส่งเสริมกำรขำยและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำใดๆ ทั้งสิ้น  

     (๕.๒) กำรสนับให้เป็นไปในนำมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน โดย คณะกรรมกำรบริหำร
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จะพิจำรณำบุคลำกรที่เหมำะสมให้ไปเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ก ำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักกำรดังนี้  

       (๕.๒.๑) กำรคัดเลือก จะด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำก
พะยูน ซึ่งต้องประกอบด้วยกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงหัวหน้ำกลุ่มงำน และค ำนึงถึงประโยชน์ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอปำกพะยูนจะได้รับ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน องค์กร หรือบริษัท ที่ ให้กำรสนับสนุน 

      (๕.๒.๒) คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จะก ำหนดควำมถี่ของ    ผู้
ได้รับกำรคัดเลือกให้ได้รับกำรสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีควำมเหมำะสม  

      (๕.๒.๓) กำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลให้ได้รับกำรสนับสนุน ต้องมีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม โดย
ไม่มีผลต่อกำรสั่งจ่ำยยำหรือเวชภัณฑ์นั้นมำกข้ึน  

      (๕.๒.๔) ให้รับกำรสนับสนุนได้เฉพำะค่ำเดินทำง ค่ำลงทะเบียน ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร และค่ำ   ที่
พัก ส ำหรับตนเองเท่ำนั้น และจ ำกัดเฉพำะช่วงเวลำและสถำนที่ของกำรดูงำน กำรประชุม หรือกำร บรรยำยทำง
วิชำกำร  

      (๕.๒.๕) ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนำ อบรม ดูงำน หรือ บรรยำยทำง วิชำกำร ทั้งใน
และต่ำงประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำ
ของข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง  

   (6) กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ด้ำนสุขภำพในบริเวณส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนและ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ไม่อนุญำตให้มีกำรจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่ำวถึงชื่อทำงกำรค้ำของ
ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ แก่ผู้ป่วย ประชำชน และนิสิตนักศึกษำที่ศึกษำหรือปฏิบัติงำน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
โฆษณำแอบแฝงไปกับกำรให้ควำมรู้  

   (๗) กำรจัดประชุมวิชำกำร โดยได้รับกำรสนับสนุนงบด ำเนินกำรวิทยำกำร หรือข้อมูลวิชำกำรจำก
บริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำให้กับหน่วยงำน ผู้จัดประชุมต้องมีกำรเปิดเผยกำรสนับสนุนดังกล่ำวให้ผู้เข้ำร่วม
ประชุมรับทรำบทุกครั้ง  

๓.กำรรับตัวอย่ำงยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำจำกบริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  
  ๓.๑ เป้ำหมำย  
   ๓.๑.๑ มีระบบและกลไกกำรจัดกำรในกำรรับ-กำรสั่งจ่ำยตัวอย่ำงยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  
   ๓.๑.๒ มีเอกสำรหลักฐำนแสดงกำรรับ-จ่ำยตัวอย่ำงยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  
  ๓.๒ แนวทำงปฏิบัติ  
   ๓.๒.๑ ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้  



     (๑)ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่ำงจำกบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยำ ในนำมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน หรือหน่วยงำนอย่ำงเป็นทำงกำร โดยต้องมีเอกสำรหรือ
หนังสือมอบให้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงได้  

     (๒) ก ำหนดให้หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน เป็นผู้
ก ำกับดูแลให้ผู้ที่ได้รับกำรมอบหมำยหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบกำรรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่ำง โดยผู้ที่รับผิดชอบต้อง
จัดท ำบัญชีรำยกำร รับ-จ่ำยสิ่ง สนับสนุนหรือตัวอย่ำง ซึ่งระบุรำยละเอียดของผู้ให้สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่ำง 
จ ำนวน วันที่และเอกสำรอ้ำงอิง ได้ ผู้เบิกจ่ำย ผู้รับ และจัดท ำสรุปรำยงำนเพ่ือกำรตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูล
เบื้องต้น  

     (๓) กำรจ่ำยตัวอย่ำงยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำมำให้กับเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ ผู้สั่งใช้/ ผู้จ่ำย และส่ง
มอบพึงค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพเป็นส ำคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็น กำร
ส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำหรือประโยชน์ส่วนตน  

๔. กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรส่งเสริมกำรขำย  
   ๔.๑ เป้ำหมำย กำรก ำหนดสถำนที่ รูปแบบ และเวลำส ำหรับกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับยำและเวชภัณฑ์ที่

มิใช่ยำแก่ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดหำ บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดหำยำ
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  

   ๔.๒ แนวทำงปฏิบัติ  
      ๔.๒.๑ ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้  
       (๑)ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ไม่อนุญำตให้ผู้แทน หรือพนักงำนขำย ยำและเวชภัณฑ์ที่

มิใช่ยำเข้ำพบบุคลำกร ซึ่งอยู่ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำร เพ่ือกำรโฆษณำ ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำหรือกำร
ส่งเสริมกำรขำยและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  

      (๒)ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้จัดสถำนที่เข้ำพบ ภำยในหน่วยงำน  และก ำหนดเวลำ
ในช่วงเวลำปฏิบัติงำนเท่ำนั้น ที่อนุญำตให้ผู้แทนหรือพนักงำนขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ เข้ำพบบุคลำกรหรือผู้
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกำรเข้ำพบเป็นกำร
ส่วนตัว  

     (๓)ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ขอให้ผู้แทนยำหรือพนักงำนขำยยำ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 
ต้องเคำรพและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัด  

๕.ระบบกำรคัดเลือก  
   ๕.๑ เป้ำหมำย  
     ๕.๑.๑ มีกำรคัดเลือกยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ รวมทั้งกำรคัดเลือกบริษัทผู้ผลิต และผู้ จ ำหน่ำย ใน

รูปแบบกำรท ำงำนร่วมกันจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ  
     ๕.๑.๒ มีนโยบำยและหลักกำรเกี่ยวกับกำรคัดเลือกยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ซึ่งมุ่งเน้นควำม โปร่งใส

เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค ำนึงถึงประสิทธิผล ควำมคุ้มค่ำ ควำม
ปลอดภัยและมีคุณภำพสูง 

   ๕.๒ แนวทำงปฏิบัติ  
     ๕.๒.๑ ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้  
       (๑) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน มุ่งเน้นให้กำรจัดซื้อ ยำและเวชภัณฑ์ที่  มิใช่ยำ กำร

คัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ รวมทั้งกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยำมีควำมโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรขำย หรือกีดกันยำเวชภัณฑ์ยำและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยำของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันกำรมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยำหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ โดยมุ่งเน้นเพ่ือได้ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำที่มีประโยชน์ ปลอดภัย  ค ำนึงถึงประสิทธิผล ควำม
คุ้มค่ำ ควำมปลอดภัย และมีคุณภำพสูง  



      (๒) กำรจัดซื้อหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ตลอดกระบวนกำร ให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมกำร 
ที่จะแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน โดยก ำหนดให้
กรรมกำรมีก ำหนดวำระกำรท ำงำนครั้งละไม่เกิน ๔ ปี และไม่เกิน ๒ วำระติดต่อกัน  

      (๓) คณะกรรมกำรจะประกำศผลกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เป็นระยะๆ  
      (๔) คณะกรรมกำรพึงแสดงกำรมีส่วนได้เสียกับบริษัทยำหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  
6.ระบบกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และกำรลงโทษ  
   ๖.๑ เป้ำหมำย มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรม และกำรก ำหนดบทลงโทษ 

กำรไม่ ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรขำย  
   ๖.๒ แนวทำงปฏิบัติ  
     6.2.1 ก ำหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
       (๑) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ก ำหนดให้มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุข บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ที่ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรม โดย
จัดท ำประกำศของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน และแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนและเครือข่ำย ได้
ทรำบอย่ำงทั่วถึงกัน  

      (๒) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ก ำหนดขั้นตอนในกำรลงโทษ  ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ จัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ที่ไม่ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรขำย โดยมีมำตรกำรให้ผู้ไม่ปฏิบัติตำมประกำศฉบับนี้ ให้พ้นจำกเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของหน่วยงำน  

๗.ระบบกำรตรวจสอบ  
   ๗.๑ เป้ำหมำย มีระบบในกำรตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  
   ๗.๒ แนวทำงปฏิบัติ  
     ๗.๒.๑ ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้  
      (๑) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบกำรรับกำรสนับสนุนจำก

บริษัท ผู้แทนจ ำหน่ำย โดยมีกำรตรวจสอบโดยสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน และผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลในสังกัดทุกแห่งในทุกเดือน  

      (๒) ระบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ให้มีกำรรำยงำนทุกสิ้นปีงบประมำณรำชกำรต่อสำธำรณสุข
อ ำเภอปำกพะยูน  

   จึงประกำศมำเพ่ือทรำบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป  

ประกำศ ณ วันที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 


