
                                        บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร 042-798106             
ที ่ สน 0632/350        .      วันที ่   ๒๔  มิถุนำยน   2564                                           . 
เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ...............                                                                                                         
 

เรียน    สาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย 
   1.  เรื่องเดิม 

1.1  ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร    มีนโยบำย  /  มำตรกำร    เพ่ือ 
พัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร  ได้จัดท ำประกำศ แนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์
จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศ
อ ำนวย ไปแล้วนั้น 
           1.2 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร ขอ
แจ้งประกำศแนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรม ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำ และส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติ ตำมนโยบำยด้ำนควำมโปร่งใสตำมประกำศ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร  เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส ใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เรื่องประกำศ แนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและ
ส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 
           2.2 เพ่ือใช้ประกอบกำรประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
      กลุ่มงำนบริหำรทั่วไปส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวยจังหวัดสกลนคร จึงได้
จัดท ำประกำศ แนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 

   3.  เรื่องที่เสนอ 
         จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

           3.1 เพ่ือโปรดทรำบและลงนำมส่ง ประกาศ แนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดหำและส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 

           3.2 อนุญำตให้น ำหนังสือ ตำมข้อ 3.1 ประกำศเผยแพร่บน เวปไซด ์ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย  http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php? module 
=d_akatamnuay 
           3.3 อนุญำตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบ และด ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
                              ทราบ/อนุมัติ/ด าเนินการ 

                                                                                                     
         (นำงสำวเพ็ญศรี  สุพิมล)                             

                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร              (นำยพูลสมบัติ  ติงมหำอินทร์) 
                     สำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 



 
   
  
 
ที่ สน๐632/351 

 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 

 จังหวัดสกลนคร 47170  
   

  24  มิถุนำยน 2564  
 

เรื่อง  ประกาศ แนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ  
        ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศ แนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำฯ        จ ำนวน  1  ฉบับ  
 

                   ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย  ได้จัดท ำประกำศ แนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์ 
จริยธรรม ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศ
อ ำนวย จังหวัดสกลนคร เพ่ือพัฒนำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมำณ 2564 ตำมท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสกลนคร มีนโยบำย  /  มำตรกำร    เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ และ  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติ ตำมนโยบำยด้ำนควำมโปร่งใสตำมประกำศฯ นั้น 

                     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร  จึงขอส่งประกำศ แนวทำงปฏิบัติตำม
เกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
อำกำศอ ำนวย  เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติและ เผยแพร่ให้หน่วยงำนในสังกัดและภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติตำมประกำศอย่ำงเคร่งครัด 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยพูลสมบัติ  ติงมหำอินทร์) 
                                         สำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 

 
 
 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 
โทร 0 4279 8106 
 
 
 

“อยู่สกล  รักสกล ท ำเพื่อสกลนคร” 



 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงำน : ........ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย......................................................................... 
วัน/เดือน/ปี : ........24..มิถุนำยน..2564.................................................................................................. 

  หัวข้อ: ............ขออนุญำตเผยแพร่ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา 
                 และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
  ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
  สามารถตรวจสอบได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ 
  ประกาศ แนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและส่งเสริมกำรขำยยำและ 
  เวชภัณฑ์มิใช่ยำ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร ปี 2564 
  บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวปไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
 
Linkภำยนอก: http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_akatamnuay 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
             
     

(นำงสำวเพ็ญศรี สุพิมล) (นำยพูลสมบัติ  ติงมหำอินทร)์ 
ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 
วันที่  24  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2564       วันที่  24  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2564       

 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

   
(นำงสำวเพ็ญศรี สุพิมล) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่  24  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2564       

                                                    



 
 

 
 ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย  

เรื่อง  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................................................ 

  ตำมที่ กระทรวงสำธำรณสุขได้ประกำศ กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำร
จัดซื้อ จัดหำ และกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ พ.ศ.25๖๔ เพ่ือเป็นแนวทำงให้บุคลำกรและองค์กร
สำธำรณสุข ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือควำมถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ของประชำชน เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ต่อไปนั้น 

 เพ่ือให้มีกำรน ำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่ำว ไปสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศ
อ ำนวย จังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อ จัดหำ
และกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ ดังกล่ำว ส ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุขและหน่วยงำน  ดังต่อไปนี้  

1. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา   
                      ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป จะ
ด ำเนินกำรตำมประกำศฉบับนี้ด้วยควำมเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตำมแนวทำงปฏิบัติตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและ กำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ.25
๖๔ โดยเคร่งครัด 

2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ 
2.1 เป้าหมาย 

2.1.1 มีระบบและกลไกกำรจัดกำรในกำรรับสิ่งสนับสนุนฯ กำรจัดสรรและกำรคัดสรร 
ผู้รับกำรสนับสนุนไปประชุม สัมมนำ อบรม ดูงำน หรือบรรยำยทำงวิชำกำร ทั้งในและต่ำงประเทศ 

2.1.2 มีเอกสำรหลักฐำนแสดงกำรรับ-จ่ำยสิ่งของที่ได้รับกำรสนับสนุนฯ 
2.1.3 มีแนวทำงกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน 

2.2 แนวทางปฏิบัต ิ
2.2.1 ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำยเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดหำ  แพทย์  ทันตแพทย์ 

เภสัชกร ผู้ประกอบวิชำชีพ บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำยำเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ และนิสิต  นักศึกษำที่ศึกษำดูงำน
หรือปฏิบัติงำน ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติต่อผู้แทนยำ หรือพนักงำนขำย บริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำให้ปฏิบัติ
ดังนี้  

(1)  ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้ 
(1.1) รับเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ยกเว้นรับค่ำตอบแทนจำกกำรเป็นวิทยำกร 

กำรบรรยำยทำงวิชำกำร เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจำกบริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ 
(1.2) รับสิ่งของ หรือนันทนำกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ยกเว้น 
      (2.1.1) สิ่งของที่มีมูลค่ำไม่เกินสำมพันบำท เฉพำะเนื่องในโอกำสพิเศษ 

หรือวำระตำมประเพณีเท่ำนั้น 
      (2.1.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งำนด้ำนวิชำกำรที่ส่งผลถึงกำร 

บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนำมของสถำนพยำบำลหรือหน่วยงำน 
 
        /(1.3)  รับบริกำร... 
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(1.3) รับบริกำรอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ 
                       (2) ไม่พึงแสดงตนในกำรโฆษณำหรือกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
ใดๆต่อสำธำรณชนในเชิงธุรกิจ 
                                         (3) ไม่ฟังรับกำรสนับสนุนในกำรประชุม สัมมนำ อบรม ดูงำน หรือบรรยำยทำง
วิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศโดยตรง 
                                         (4) พึงเปิดเผยว่ำตนมีส่วนเกี่ยวข้องทำงผลประโยชน์กับบริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยำนั้นในสถำนะใด เมื่อแสดงควำมเห็นต่อสำธำรณะโดยกำรพูด กำรเขียน หรือโดยวิธีกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับยำ
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำในทำงวิชำกำร 
                                            (5) กำรรับกำรสนับสนุนในกำรไปประชุม สัมมนำ อบรม ดูงำน หรือบรรยำยทำง
วิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ ก ำหนดแนวทำงดังนี้ 
                                            (5.1) กิจกรรมดังกล่ำวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถำนพยำบำลหรือหน่วยงำนและ
ไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำใดๆ ทั้งสิ้น 
                                            (5.2) กำรสนับสนุนให้เป็นไปในนำม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 
จังหวัดสกลนคร กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป จะพิจำรณำบุคลำกรที่เหมำะสมให้ไปเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ตำม
หลักเกณฑ์วิธีที่ก ำหนดไว้ซึ่งประกอบด้วยหลักกำรดังนี้ 
                                                  (5.2.1) กำรคัดเลือก จะด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย (ซึ่งต้องประกอบด้วยกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงแผนก และค ำนึงถึงประโยชน์ที่ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอหรือหน่วยงำนจะได้รับ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน องค์กร หรือบริษัท ที่ให้กำรสนับสนุน) 
                                                 (5.2.2) คณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 
จะก ำหนดควำมถี่ของผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ได้รับกำรสนับสนุน ซำงต้องให้มีควำมเหมำะสม 
                                           (5.2.3) กำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลให้ได้รับกำรสนับสนุน ต้องให้มีควำม
เหมำะสมและเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อกำรสั่งจ่ำยยำหรือเวชภัณฑ์นั้นมำกขึ้น 
                                                 (5.2.4) ให้รับกำรสนับสนุนได้เฉพำะค่ำเดินทำง ค่ำลงทะเบียน ค่ำวิทยำกร 
ค่ำอำหำร และค่ำที่พัก ส ำหรับตนเองเท่ำนั้นและจ ำกัดเฉพำะช่วงเวลำและสถำนที่ของกำรดูงำน กำรประชุมหรือกำร
บรรยำยทำงวิชำกำร 
                                                (5.2.5) ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนำ อบรม ดูงำน หรือบรรยำย
ทำงวิชำกำร ทั้งในและต่ำงประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                                           (6) กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพในบริเวณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
อำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป ไม่อนุญำตให้มีกำรจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่ำวถึงชื่อ
ทำงกำรค้ำของยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำแก่ผู้ป่วย ประชำชน และนิสิต นักศึกษำที่ศึกษำหรือปฏิบัติงำน ทั้งนี้ป้องกัน
ไม่ให้มีโฆษณำแอบแฝงไปกับกำรให้ควำมรู้  
                                         (7) กำรจัดประชุมวิชำกำรโดยได้รับกำรสนับสนุนงบด ำเนินกำร วิทยำกร หรือข้อมูล
วิชำกำรจำกบริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำให้กับหน่วยงำนผู้จัดประชุมทุกครั้งโดยมีกำรเปิดเผยกำรสนับสนุนดังกล่ำว
ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมรับทรำบทุกครั้ง 

3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
3.1 เป้าหมาย 

3.1.1 มีระบบและกลไกกำรจัดกำรในกำร รับ-กำรสั่งจ่ำย ตัวอย่ำงยำและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยำ 

/3.1.2 มีเอกสำรหลักฐำน 
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3.1.2 มีเอกสำรหลักฐำนแสดงกำรรับ-จ่ำยตัวอย่ำงยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 
3.2 แนวทางปฏิบัต ิ

3.2.1 ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
                                          (1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร กลุ่มงำน
บริหำรงำนทั่วไป จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่ำง จำกบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ในนำมส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอหรือหน่วยงำนอย่ำงเป็นทำงกำร โดยต้องมีเอกสำรหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงได้ 
                                            (2) ก ำหนดให้หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภออำกำศอ ำนวย เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกำรรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่ำง  โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดท ำบัญชี
รำยกำรรับ-จ่ำยสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่ำง ซึ่งระบุรำยละเอียดของผู้ให้ สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่ำง จ ำนวน วันที่และ
เอกสำรอ้ำงอิงได้ ผู้เบิกจ่ำย ผู้รับ และจัดท ำสรุปรำยงำนเพ่ือกำรตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
                                            (3) กำรจ่ำยตัวอย่ำงยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำมำให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ำยและส่ง
มอบ พึงค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส ำคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรขำยยำและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำหรือประโยชน์ส่วนตน 

4. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
4.1 เป้าหมาย 

                                  กำรก ำหนดสถำนที่ รูปแบบ และเวลำส ำหรับกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยำแก่ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน/ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล(รพสต.) ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดหำ แพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชำชีพ บุคลำกร ที่เกี่ยวข้องกับกำรจักซ้ือจัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ และนิสิต 
นักศึกษำที่ศึกษำหรือฝึกปฏิบัติงำน 

4.2 แนวทางปฏิบัต ิ
4.2.1 ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

                                            (1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป ไม่อนุญำตให้ผู้แทนหรือพนักงำนขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ เข้ำพบบุคลำกรซึ่งอยู่ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่
ให้บริกำรผู้ป่วย หรือเข้ำพบนิสิต นักศึกษำหรือฝึกปฏิบัติงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวยจังหวัด
สกลนคร เพ่ือกำรโฆษณำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำหรือกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ 
                                            (2) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป ได้จัดสถำนที่เข้ำพบภำยในกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป และก ำหนดช่วงเวลำปฏิบัติงำนเท่ำนั้น ที่อนุญำตให้ผู้แทน
หรือพนักงำนขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำเข้ำพบบุคลำกรหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกำรเข้ำพบเป็นกำรส่วนตัว 
                                            (3) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป ขอให้ผู้แทนยำหรือพนักงำนขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยำ พึงเคำรพและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร อย่ำงเคร่งคัด 

5.  ระบบการคัดเลือก 
5.1 เป้าหมาย 

                                  5.1.1 มีกำรคัดเลือกยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ รวมทั้งกำรคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้
จ ำหน่ำยในรูปแบบกำรท ำงำนร่วมกันจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
                                  5.1.2 มีนโยบำยและหลักกำรเกี่ยวกับกำรคัดเลือกยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ซึ่งมุ่งเน้น
ควำมโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค ำนึงถึงประสิทธิผล ควำมคุ้มค่ำ 
ควำมปลอดภัยและมีคุณภำพสูง 
                                                                                                    / 5.2 เป้ำหมำย 
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5.2 เป้าหมาย 
5.1.1 ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

                                          (1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป มุ่งเน้นให้กำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ กำรคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยยำเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 
รวมทั้งกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม  ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำร
ขำย หรือกีดกันยำและเวชภัณฑ์ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันกำรมีส่วนได้เสียหรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ โดยมุ่งเน้นเพ่ือได้ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำที่มีประโยชน์ 
ปลอดภัย ค ำนึงถึงประสิทธิผล ควำมคุ้มค่ำ ควำมปลอดภัย และมีคุณภำพสูง จ ำหน่ำยในรูปแบบกำรท ำงำนร่วมกัน
จำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
                                        (2) กำรจัดซื้อหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ตลอดกระบวนกำรให้ด ำเนินกำรตำม
นโยบำยของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรซื้อยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย ทั้งนี้
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมกำร ที่จะแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
ประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน โดยก ำหนดให้กรรมกำรมีก ำหนดวำระกำรท ำงำนครั้งละไม่เกิน 4 ปี และไม่เกิน 2 วำระ
ติดต่อกัน 
                                        (3) คณะกรรมกำรจะประกำศผลกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เป็นระยะๆ 
                                        (4) คณะกรรมกำรพึงแสดงกำรมีส่วนได้เสียกับบริษัทยำหรือบริษัทเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ  

6. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
6.1  เป้าหมาย 

มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรม และกำรก ำหนดบทลงโทษ
กำร 

ไม่ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรขำย 
6.2  แนวทางปฏิบัต ิ

6.2.1 ก ำหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
                                          (1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป ก ำหนดให้มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหำร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชำชีพ บุคลำกรที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ บุคลำกรอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรม โดยจัดท ำประกำศ
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย โดยแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 
และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ได้ทรำบอย่ำงทั่วถึงกัน 
                                          (2) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป ก ำหนดขั้นตอนในกำรลงโทษ ผู้บริหำร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชำชีพ บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ และนิสิต นักศึกษำที่ไม่ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม
กำรขำย โดยมีมำตรกำรให้ผู้ไม่ปฏิบัติตำมประกำศฉบับนี้ให้พ้นจำกเป็นผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยำของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 

7. ระบบการตรวจสอบ 
7.1  เป้าหมาย 

                                   มีระบบในกำรตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
7.2  แนวทางปฏิบัต ิ

7.2.1 ก ำหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 
                                                    /(1) ส ำนักงำนสำธำรณสุข 
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                                      (1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร  กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบกำรรับกำรสนับสนุนจำกบริษัท ผู้แทนจ ำหน่ำย โดยมีกำรตรวจสอบโดย
สำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย ทุกเดือน 

(2) ระบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ให้มีกำรรำยงำนผล ทุกสิ้นปีงบประมำณรำชกำร  
ต่อสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย  

 จึงประกำศมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  ประกำศ ณ วันที่    24 มิถุนำยน  พ.ศ. 2564 
      
                                                                                                      
         
              (นำยพูลสมบัติ  ติงมหำอินทร์) 
            สำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 
 


