
 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

 “ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

__________________ 
ข้าพเจ้า นายแกล้วกล้า ฤทธาเกริกไกล  สาธารณสุขอ าเภอสบเมย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าที่น าบุคลากรในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมี
คุณธรรม ประพฤติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระท าการ
โกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน
และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ ท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร
อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 
  ประกาศ ณ วันที่  11  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
 
                                     (นายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล) 
                สาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
………………………………………………………. 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ที่จะร่วมกันสร้าง
องค์กรแห่งความใสสะอาด เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส 
ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากบุคคลทั่วไป ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยธ ารงไว้ซึ่งความถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

๒. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร ด้วยความเสียสละ ประหยัด 

๓. บริการผู้มาติดต่อและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและ   เป็น
มิตร 

๔. สร้างเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรและตนเอง โดยไม่กระท าการใดๆให้เป็นที่      เสื่อม
เสีย 

๕. อุทิศตนด้วยความเสียสละ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และใช้ความรู้  อย่าง
เต็มก าลังต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ 

๖. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและให้
มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้เกี่ยวข้อง 

 ๗. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจการทุกรูปแบบ 

ประกาศ ณ วันที่   11   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

                                     (นายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล) 
              สาธารณสุขอ าเภอสบเมย 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอสบเมย 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
…………………………………………………………………………………. 

ตามท่ี  กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 25๖5 เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือความถูกต้องท าเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไปนั้น  

เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จึงก าหนด
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาดังกล่าวฯ 
ส าหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ 
  1.วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จะประกาศฉบับนี้ด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใสและยึดมั่นตาม
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด  
  2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ 
      2.1 เป้าหมาย  
                          2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรรผู้รับ
การสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ  
                          2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ  
                          2.1.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
   2.2 แนวทางปฏิบัติ  
           2.2.1 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่
ศึกษา หรือฝึกปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาให้ ปฏิบัติดังนี้  
      (1) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้  
                              (1.1) ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การ
บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
                              (1.2) ไม่รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น   
                                      (2.1.1) สิ่งของที่มีมูลคา่ไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือ วาระ
ตามประเพณี เท่านั้น  
                                       (2.1.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการ ทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน  
                              (1.3) ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 
   (2) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด  ๆ ต่อ
สาธารณชนในเชิงธุรกิจ  

/…   (3) ไม่พึงรับการสนับสนุน 



   (3) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง วิชาการ ทั้ง
ในและต่างประเทศโดยตรง  
   (4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่  ยานั้นใน
สถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับยา  และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ  
   (5) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง  วิชาการ ทั้ง
ในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้  
        (5.1) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และไม่มี
เงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ทั้งสิ้น  
                            (5.2) การสนับสนุนให้เป็นไปในนามส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสม ให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้  
                                    (5.2.1) การคัดเลือก จะด าเนินการโดยคณะผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สบเมย (ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างแผนก และค านึงถึงประโยชน์ที่ ส านักงาน หรือหน่วยงานจะ
ได้รับ ที่ไม่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน)  
                                    (5.2.2) คณะผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จะก าหนดความถี่ที่
เหมาะสมในการรับการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม    
                                    (5.2.3) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความ เหมาะสม 
และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากข้ึน  
                                    (5.2.4) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร และค่าที่พัก ส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือ
การบรรยายทางวิชาการ  
                                    (5.2.5) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ บรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง  
                          (6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณส านักงาน ไม่อนุญาตให้มีการจัด กิจ
กรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่ 
ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้  
                          (7) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูล 
วิชาการ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมทุกครั้ง โดยมีการเปิดเผยการสนับสนุน
ดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 
  3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
      3.1 เป้าหมาย  
                           3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  
                           3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
     3.2 แนวทางปฏิบัติ  
                         ๓.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                           (1) ส านักงานสาธารณสุข จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาในนามส านักงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็น
หลักฐานอ้างอิงได้ (2) ก าหนดให้ 



                           (2) ก าหนดให้ หัวหน้าเภสัชกรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป็นผู้รับผิดชอบรับสิ่ง
สนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยที่ผู้รับผิดชอบ ต้องจัดท าบัญชี รายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุ
รายละเอียดของผู้ให้ สิ่งที่สนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันที่ และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท า
สรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น  
                            (3) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วยผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบพึง
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน  
  4. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย  
                    4.1 เป้าหมาย  
       การก าหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ  
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 
                    4.2 แนวทางปฏิบัติ  
                          4.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
                                  (1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือ
ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา  
                                  (2) กลุ่มงานเภสัชกรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ได้จัดสถานที่เข้าพบภายในกลุ่ม
งานเภสัชกรรม และก าหนดเวลาในช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น ที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว  
                                  (3) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขาย พึงเคารพและ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด  
  5. ระบบการคัดเลือก  
           5.1 เป้าหมาย 
                           5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้  
จ าหน่ายในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
                           5.1.2 มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้นความ
โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า 
ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
          5.2 แนวทางปฏิบัติ  
                             5.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
                                      (1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การ
คัดเลือก บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยา
หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล 
ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง       (2) การจัดซื้อจัดหายา 



          (2) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ด าเนินการตาม
นโยบายของคณะกรรมการเภสัชกรรมของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ทั้งนี้เพ่ือด าเนินการต่างๆในรูปแบบ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานที่จะแต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยก าหนดให้มีวาระการท างานครั้งละไม่เกิน ๔ ปี และไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน  
                  (3) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานจะประกาศผลการด าเนินการ
ต่างๆ เป็นระยะๆ 
                                    (4) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
  ๖. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติและการลงโทษ  
                     ๖.1 เป้าหมาย มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมและการ         
ก าหนดบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย  
                     ๖.2 แนวทางปฏิบัติ  
                           ๖.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
                           (1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร แพทย์ ทันต
แพทย์เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  และนิสิต  นักศึกษาที่
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม  โดยจัดท าประกาศของส านักงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้ทราบทั่วถึงกัน  
                            (2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ก าหนดขั้นตอนในการลงโทษผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดยมีมาตรการให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ให้พ้นจาก
การเป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ๗. ระบบการตรวจสอบ  
      ๗.1 เป้าหมาย มีระบบการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการ
ตรวจสอบ  
                    ๗.2 แนวทางปฏิบัติ  
                          ๗.2.1 ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
                          (1) ส านักงานสาธารณสุข ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนการบริจาค
จากบริษทัหรือผู้แทนจ าหน่าย โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกเดือน  
                          (2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงานทุกสิ้นปีงบประมาณราชการต่อ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 
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