
บนทกฃอความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตๆ โทร ๐๗๕-๒๐๕ เอ๑๕;
VI ตง ๐๐๓!อ.๑๔/๒๐ วนVI ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เร่ือง ขออนุมัติลงนามใบประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ 

ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และขออนุญาตเผยแพร่ประกาศฯ บนเว็บไซต์
เรียบ บายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

๑. เรื่องเดิม
๑.๑ ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๒๘๓ ลงวับที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กระทรวง 

สาธารณสุข ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย 
ยาและเวชภัณฑ์ที่ม ิใข่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข ใช้เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๓๕๘ ลงวันที่ ๑๑  มิถ ุนายน ๒๕๖๔ กำหนดให้ 
หน่วยงานต้องจัดทำแนวทางปฏิบ ัต ิตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิ'ใช่ยา ประกาศไว้เป ีนลายลักษณ์อักษรในที่เป ีดเผย ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น้ัน 
(เอกสารหมายเลข ๒)

๒. ข้อเท็จจริง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เห็บสมควรจัดทำแนวทางปฏิบัติตาม 

เกณฑ์จริยธรรมการซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่มี 
ความเกี่ยวช้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์ความรู้เก ี่ยวกับเกณฑ์ 
จริยธรรมให้บุคลากรในสังกัดทราบและขออนุญาตนำประกาศฯ ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักงาบ 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง

๓.ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบกรุณาลงนามในประกาศๆ ซึ่งแนบมาพร้อมบี้

(นางจารุณี สายทองแท้)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

SSP

(นายบรรเจิด สุขพิพัทfljานนทํ) 
บายแพทย์สารารณสุขจังหวัดพ^



ประกาศสำนักงานสาซารณสุขจังหนัดตรัง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการ 
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเซนแนวทางให้บุคลากรและ 
องค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกด้อง•ทำเพื่อประซาซบ เป็นแบบอย่างที่ดี 
ต่อไปน้ัน

เพื่อให้นำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงกำหนดแนว 
ปฏิบ้ติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังกล่าวฯ 
สำหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้

๑. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตาม 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและ การ 
ส่งเสริมการขายยาและเวขภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด

๒. การรับประโยซนัอันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิงของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด  ๆ
๒.® เป้าหมาย

๒.๑.๑ มีระบบกลไกการจัดการในการรับสิงสนับสบุนฯ การจัดสรรและการดัดสรรผู้รับการ 
สนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 

๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งชองที่ได้รับการสนับสนุนฯ 
๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก,ประซาซน 

๒.๒ แนวทางปฏิบัติ
๒.๒.๑ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก ี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ 

เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บ ุคลากรท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการจัดซ ื้อจ ัดหายาและเวชภัณฑ ์ท ี่ม ิใช ่ยา และนิสิต 
นักศึกษาที่ศึกษาดูงานหรือติกปฏิบัติงาบ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยา 
หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ไมพงรับประโยชน์ ดังนี้
(๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใด  ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การ 

บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(๑.๒) รับส่ิงของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด  ๆ ยกเว้น

๒/๑.๒.๑ สิงของ...



(๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพับบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือ
วาระตามประเพณีเท่านั้น

(๑.!ร).๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิซาการที่ส่งผลถึงการบริการ 
ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามชองสลานพยาบาลหรือหน่วยงาน

(๑.๓) รับบริการอันเป่นกิจส่วนตัวใด ๆ
(๒) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด  ๆ ต่อ 

สาธารณซนในเซิงธุรกิจ
(๓) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการทั้ง 

ในและต่างประเทศโดยตรง
(๔) พึงเปิดเผยว่าตบมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้นใน 

สถานะใด เมื่อแสดงความเห็บต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวช้องกับยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางราชการ

(๔) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาบ หรือบรรยายทางวิชาการทั้ง 
ในและต่างประเทศ กำหนดแนวทางดังนี้

(๔.๑) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงานและไม่มี 
เงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด  ๆ ท้ังส้ิน

(๔.๒) การสน ับสน ุนให ้เป ่บไปในนามสำน ักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดย 
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปเช้าร่วม 
กิจกรรมต่าง  ๆ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้

(๔.๒.๑) การดัดเลือก จะดำเนินการโดยคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ด้านสาธารณสุข (กวป.) (ซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างแผนก และคำนึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานจะ 
ได้รับ ที่ไม่เกี่ยวช้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ท่ีให้การสนับสบุน)

(๔.๒.๒) คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) จะ 
กำหนดความถี่ของผู้ได้รับการดัดเลือกให้!ด้รับการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม

(๔.๒.๓) การพ ิจารณดัดเล ือกบ ุคคลให ้ได ้ร ับการสนับสน ุบต ้องให ้ม ีความ 
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น

(๔.๒.๔) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร และค่าที่พัก สำหรับตนเองเท่านั้นและจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม 
หรือการบรรยายทางวิชาการ

(๔.๒.๔) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย 
ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัต ิต ่อผู้บ ังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการ พ.ศ.๒๔๔๔ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวช้อง

(๖) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ไม่ 
อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมๆ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการด้าฃองยาและเวชภัณฑ์ที่ม ิใช ่ยา แก,ผู้ป่วย 
ประชาซน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อบีองกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ 
ความรู้

๓/(๗)การจัด...



-๓-

(๗) การจัดประชุมวิขาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิขาการ 
จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใฃ่ยาให้กับหน่วยงานผู้จัดประชุมทุกครั้งโดยมีการเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว 
ให้ผู้เช้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง

๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
๓.๑ เป้าหมาย

๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

๓.๒ แนวทางปฏินัติ 
๓.๒.๑ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะรับสิ่งสนับสบุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทหรือ 
เวชภัณฑ์'ท่ีมิ'ไข่ยา ในนามสำนักงาบสาธารณสุขหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือ 
มอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้

(๒) กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาบคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดทำ 
บัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดชองผู้ให้ สิ่งสนับสบุบหรือตัวอย่าง จำนวน 
วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทำสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

(๓) การจ ่ายต ัวอย ่างยาและเวชภ ัณ ฑ ์ท ี่ม ิใช ่ยามาให ้ก ับผ ู้ปวย ผู้สั่งใช้ ผ ู้จ ่าย 
และส่งมอบถึงคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยชองผู้ปิวยเป็นสำคัญ ไม่บุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการ 
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน

๔. การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
๔.๑ เป้าหมาย

การกำหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ 
ยาแก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวช้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบ 
วิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวช้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือแก 
ปฏิบัติงาบ

๔.๒ แนวทางปฏิบัติ
๔.๒.๑ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

(๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ไม่อนุญาตให้ผู้แทบหรือพนักงานขายยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเช้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้บัวย หรือเช้าพบนิสิตนักศึกษาที่ศึกษา 
หรือรืเกปฏิบัติงานใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพ ื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่ม ิใช่ยาหรือการ 
ส่งเสริมการชายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

(๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้จัดสถานที่เช้าพบ และกำหนดเวลาในช่วง 
ปฏิบัติงานเท่าบื้น ที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานชายยาและเวชภัณฑ์ที่ม ิใช่ยาเช้าพบบุคลากรหรือ ผู้ท่ี 
เกี่ยวช้องเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวช้องผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเช้าพบเป็นการ 
ส่วนตัว

๔/(๓) สำนักงาน...



(๓) สำ')!กงานสารารณสุ'!)จังหวัดตรัง ขอให ้ผ ู้แทบยาหรือพน ักงานขายยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พึงเคารพและปฏินัติตามข้อกำหนดของสำนักงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๕. ระบบการคัดเลือก 
๕.๑ เป้าหมาย

๕.6).๑ ม ีการคัดเล ือกยาและเวฃภัณฑ ์ม ิใช ่ยา รวมฟังการค ัดเล ือกบริษ ัทผู้ผล ิตและผู้ 
จำหน่ายใบรูปแบบการทำงานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคำเนินการอย่างเน้นระบบ

๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่ม ิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้น 
ความโปร่งใสเน้นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชกัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยฃบ์ ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความ 
คุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

๕.๒ แนวทางปฏิบัต ิ
๕.๒.๑ กำหนดให้มีแนวทางปฏินัติ ดังน้ี

(๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มุ่งเน้นให้การจัดซื้อจัดยาและเวขภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เน้นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเน้นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ 
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เน้นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเน้นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและ 
เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนี่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือหรือมีประโยชน์ 
ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย 
คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง

(๒) การจัดซ ื้อหายาและเวชภัณฑ ์ท ี่ม ิใช ่ยา ตลอดกระบวนการให ้ดำเน ินการตาม 
นโยบายของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ทั้งนี้การคำเนินการ 
ต่าง  ๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ ที่จะแต่งตั้งข ึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เก ี่ยวซ้องและ 
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยกำหนดให้กรรมการมีกำหนดวาระการทำงาบครํ้งละไม่เกีน ๔ น้ และไม่เกิน 
๒ วาระติดต่อกับ

(๓) คณะกรรมการจะประกาศผลการคำเนิบการต่าง  ๆ เน้นระยะ ๆ
(๔) คณะกรรมการ พึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๖.ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
๖.๑ เป้าหมาย

มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการกำหนดบทลงโทษการไม่ 
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวซ้องการส่งเสริมการขาย 

๖.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๖.๒.๑ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี

(๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร 
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวฃภัณฑ์ที่มิใช่ 
ยา และนิสิต นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยจัดทำประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังทราบอย่างทั่วถึงกับ

dy(๒)สำนักงาน...



(๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กำหนดขั้นตอนในการลงโท,ษ พู้นริ'หาร แพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร พู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวช้องกับการจัดชื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และ 
นิสิต นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวช้องกับการส่งเสริมการชาย โดยมีมาตรการให้พู้ไม่ปฏิบัติ 
ตามประกาศฉบับน ี้ ให ้พ ้นจากเน ินพ ู้ท ี่เก ี่ยวช ้องใบการจัดช ื้อยาและเวชภ ัณ ฑ ์ท ี่ม ิใช ่ยาชองสำน ักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง

๗. ระบบการตรวจสอบ 
๗.๑ เป้าหมาย

มีระบบในการตรวจสอบ ทั้งปีจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 
๗.๒ แนวทางปฏิบัติ

๗.๒.๑ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี
(๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กำหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการ 

สนับสนุนจากบริษัท พู้แทนจำหน่วย โดยมีการตรวจสอบโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังทุกเดือน
(๒)ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงาน ทุกสิ้นปีงบประมาณราชการ ต่อ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี s b  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบรรเจึด สุขฟ้หัพปานนท์) 
นายแพทย์สา บา5CU ส ขุ จ งั ร งั



๑๘๑ ม.๙ ตำบลบ้านควน 
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
๙๒๐๐๐

^  กรกฎาคม ๒๕๖๔
เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวซภัณฑ์1ที่มิใช่ยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฃุมฃนทุกโรงพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 

และเวขภัณฑ์ที่มิใข่ยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 

และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใซ่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อเน้นแนวทางให้ 
บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบ ัติหน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย์ส ุจริตเพื่อความถูกต้อง ทำเพื่อประขาซบ 
และเน้นแบบอย่างที่ดี จึงขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรม 
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวขภัณฑ์ที่มีใฃ่ยา ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(นายบรรเจัด สุขพพพปานนฑ์) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 
โทร. ๐ ๗๔๒๐ ๔๖๑๔ ต่อ ๑๐๑ 
โทรสาร. ๐ ๗๔๒๐ ๔๖๒๓ 
ผู้ประสานงาน นางจารุณี สายทองแท้



ถึง โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล/ที่ว่าการอำเภอทุกอำ๓ อ/กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๑๗/ว ๒๘๓ 
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒£๖๔ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจ ัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์มิใข่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ รายละเอียดตาม 
เอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร ๐ ๗๔๒๐ ๔๖๑๔ ต่อ (9)0(5)
โทรสาร ๐ ๗๔๒๐ ๔๖๒๓
นางจารุณี สายทองแท้ ๐๘ ๙๗๗๓ ๔๔๔๑

3.) น Lop



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ซื่อหน่วยงาน :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง............................................................................................
วัน/เดือน/ปี ะ...... ๑๒ กรกฏาคม ๒๔๖๔......................................................................................................
หัวข้อ :  แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแบบ)

เพื่อใข้เปีนแนวทางให้'บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความ 
ถกต้อง ทำเพื่อประซาขบ และเปีนแบบอย่างที่ดื

มกkภายบอก : .......................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ..............................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

ช ุ/ เทฬฬ
(นาง'จารุณี สายทองแท้)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายกฤษณะ ดีชูศร)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
วับท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายปราโมทย์ แก่นอินทร์) 
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๔


