
 
 

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 
“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ใสสะอาด รวมตานทุจริต”  (Zero Tolerance)  

…………………………………………….. 
ขาพเจา นายสุชาติ  ผาบสิมมา  สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ขอประกาศและแสดงเจตจำนงสุจริต

ของผูบริหาร วา 
จะทำหนาท่ีนำบุคลากรสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ใหมีความซ่ือตรง จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยา 

ธิราชเจาทุกพระองคในพระบรมราชจักรีวงศ ใหเปนคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต เปนหลักสำคัญม่ันคง ดำรงตนอยูดวยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย กลายืนหยัดในสิ่งท่ี
ถูกตอง ไมกระทำการโกงแผนดิน ไมทนตอการทุจริต  และไมใชตำแหนงหนาท่ีหาประโยชนบนความทุกขยากของ
ประชาชน และปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ ตามคานิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อันไดแก 
ซ่ือสัตย สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได โปรงใส มุงในผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาหาญทำในสิ่งท่ีถูกตอง 
รวมถึงการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 
Conduct) 

 

และขอถวายสัจวาจาวา   จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท   และศาสตรของพระราชาผูทรง 
ธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน 
ยืนเคียงขางสุจริตชน เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  18  มกราคม พ.ศ. 2565 

 
 

   
    (นายสชุาติ  ผาบสิมมา) 
 สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหา และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา 

________________________ 
 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรม การจัดซ้ือจัดหา
และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติ อยางมีธรรมาภิบาล 
สำหรับสวนราชการ หนวยงาน และหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจน ผูสั่งใชยา ผูประกอบวิชาชีพ 
และบุคลากรสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดซ้ือจัดหา จนกระท่ังการใชยา และเวชภัณฑท่ีมิใชยา นั้น  

เพ่ือใหเกณฑจริยธรรมนำไปสูการปฏิบัติ อาศัยอำนาจตามความในขอ ๕ ของประกาศ สาธารณสุข เรื่อง 
เกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยาของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๖๔ จึง   กำหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริม การขายยาและเวชภัณฑ
มิใชยา ดังนี้  

เจตนารมณ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง มีความมุงม่ันใหมีการดำเนินการตามจริยธรรมฯ ดังนี้ 
1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง สงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหาร ผูประกอบวิชาชีพ และ

ผูเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาตามเกณฑจริยธรรมฯ โดยมีแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสม 

2. จัดระบบการบริหารดานยาและเวชภัณฑท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ตามหลักธรรมภิบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข 

3. จัดใหมีระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำกับดูแลเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมฯ และจัดระบบใหบริษัท
หรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา และผูแทนยาหรือพนักงานขายปฏิบัติตามเกณฑ 

4. จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด และบุคลากรของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอสามารถปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมฯ ไดอยางเหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติ มาตรการ และกลไกในการดำเนินการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จะดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม การ

จัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา โดยเครงครัด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
๑. การรับประโยชนจากบริษัทยาเละเวชภัณฑมิใชยา  

ผูบริหาร เจาหนาท่ีของรัฐผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย บุคลากรทางการสาธารณสุขอ่ืนๆ ท่ีมี
สิทธิหรือมีหนาท่ีในการสั่งใชยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดหายา และ
เวชภัณฑท่ีมิใชยา ตองปฏิบัติดังนี้  

๑.๑) ไมรับเงินไมวากรณีใดๆ ยกเวนคาตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ คาพาหนะเดินทาง 
และคาท่ีพักสำหรับวิทยากรเทานั้น  



๑.๒) ไมรับของขวัญ ของท่ีระลึก ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคำนวณเปนเงินได ท่ีมีผู
มอบใหเจาหนาท่ีของรัฐ รวมถึงคูสมรสหรือญาติของเจาหนาท่ีของรัฐ เวนแต  

๑.๒.๑) สิ่งท่ีอาจรับไดตามกฎหมายหรือกฎ หรือเปนสิ่งท่ีไดรับตามจำนวนท่ีสมควร 
ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนาท่ี หรือเปนการรับการใหในลักษณะใหแกบุคคลท่ัวไป หรือตามท่ี 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด (แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท)  

๑.๒.๒) สิ่งท่ีกอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการท่ีสงผลถึงการบริการทางการแพทย 
และสาธารณสุขท่ียังเปนประโยชนแกผูปวย ใหรับไดในนามของหนวยงาน  

๑.๓) ไมแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑ ท่ีมิใชยาใดๆ ตอ
สาธารณชนในเชิงธุรกิจ  

๑.๔) ไมรับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑท่ีมิใชยาในการไปประชุม 
สัมมนา อบรม ดูงาน ทางวิชาการ ท้ังในและตางประเทศ  

๑.๕) ตองเปดเผยวาตนมีสวนเก่ียวของทางผลประโยชนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยานั้น ใน
สถานะใด เม่ือแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับยา และเวชภัณฑ
ท่ีมิใชยาในทางวิชาการ  

๑.๖) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑมิใชยาใหรับในนามของหนวยงาน โดยผาน 
ระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำกับดูแลของหนวยงาน เทานั้น ซ่ึงการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือ 
บริษัทเวชภัณฑท่ีมิใชยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายวิชาการ ท้ังในและตางประเทศ กระทำได 
เฉพาะกรณี ดังตอไปนี้  

๑.๖.๑) เปนการประชุมอบรมทางวิชาการอันกอประโยชนใหสวนราชการ หรือหนวยงาน 
หรือ หนวยบริการ และไมมีเง่ือนไขขอผูกมัดเพ่ือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยาใดๆ ท้ังสิ้น  

๑.๖.๒) ใหสวนราชการ หนวยงานหรือหนวยบริการ กำหนดเกณฑคัดเลือกบุคลากรท่ี
สมควร ใหไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ังในและตางประเทศ โดยใหรับการ
สนับสนุนได เฉพาะคาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร คาอาหาร และคาท่ีพักสำหรับตนเองเทานั้น และจ ากัด
เฉพาะ ชวงเวลาและสถานท่ีของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ  

๑.๗) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑมิใชยา เพ่ือจัดประชุมวิชาการ โดยรับการ
สนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรือขอมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา ใหรับไดแต ตองเปดเผย
การสนับสนุนดังกลาวใหผูเขารวมประชุมทราบทุกครั้ง  

๑.๘) ไมอนุญาตใหจัดกิจกรรมท่ีมุงใหความรูดานสุขภาพแกประชาชนท่ีเชื่อมโยงถึงชื่อทางการคา 
ของยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือการอ่ืนใดท่ีเปนการโฆษณาแอบแฝง  

 
 
 

๒. การรับส่ิงสนับสนุนหรือตัวอยางยาและเวชภัณฑมิใชยาจากบริษัท  
๒.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยางจากบริษัทยา 

และเวชภัณฑมิใชยาในนามหนวยงานอยางเปนทางการ โดยตองมีเอกสารหรือหนังสือมอบใหเปนหลักฐาน อางอิง
ได  

๒.๒) หนวยงานจะเปนผูดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง โดยตองจัดทำบัญชีรับ-
จาย ซ่ึงระบุรายละเอียดผูให สิ่งสนับสนุนหรือตัวอยางจำนวน วันท่ี เอกสารอางอิงไดผูเบิกจาย ผูรับ และจัดทำ
สรุป รายงานเพ่ือการตรวจสอบดวย  

๒.๓) การรับและการสั่งใชยาตัวอยางและเวชภัณฑท่ีมิใชยาใหกับผูปวยนั้น ผูสั่งใช ผูจาย ผูสง
มอบ ตองคำนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญ ไมมุงหวังเพ่ือสงเสริมการขายยา และ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือประโยชนสวนตน 

๓. การสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑมิใชยา  



๓.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไมอนุญาตใหผูแทน พนักงานขายเขาพบ
บุคลากร ซ่ึงอยูระหวางการปฏิบัติหนาท่ีใหบริการผูปวย หรือเขาพบนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝกปฏิบัติงานใน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง เพ่ือการโฆษณาหรือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา  

๓.๒) ใหกลุมงาน/ฝายตางๆ จัดสถานท่ีและกำหนดเวลา ซ่ึงอนุญาตใหผูแทนหรือพนักงานขาย 
เขาพบบุคลากรเพ่ือนำเสนอขาวสารและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑได ท้ังนี้ ตองไมเขาพบเปนการสวนตัว 
และขอใหผูแทนหรือพนักงานขายพึงเคารพและปฏิบัติตามขอกำหนดของหนวยงานอยางเครงครัด  

๔. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา  
๔.๑) มุงเนนความโปรงใส เปนธรรม ในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยา การจัดซ้ือ รวมท้ัง 

การตรวจสอบโดยไมมุงหวังเพ่ือสงเสริมการขาย ไมกีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ปองกันการมีสวนไดสวนเสีย และ
ผลประโยชนทับซอนกับบริษัท เพ่ือใหไดยาและเวชภัณฑมิใชยาท่ีมีคุณภาพสูงมีประสิทธิผล ปลอดภัย และคุมคา 
โดยผูรับผิดชอบคัดเลือกยาและเวชภัณฑมิใชยาของหนวยงานตองนำเสนอขอมูลท่ีมีหลักฐาน ทางวิชาการท่ีเชื่อถือ
ไดใหแกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานท่ีจะแตงตั้งข้ึน  

๔.๒) การจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัด
จางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสามารถนำเกณฑจริยธรรมของผูจำหนายมาพิจารณา ประกอบการ
คัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาก็ไดและตองจัดหาหรือซ้ือเวชภัณฑท่ีมิใชยาดวยราคาสุทธิ  

๕. ระบบการเชิดชูเกียรติ  
๕.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง กำหนดใหมีการเชิดชูเกียรติ ผูท่ีปฏิบัติตาม

เกณฑ จริยธรรม โดยจะทำการมอบใบประกาศเกียรติคุณและกลาวยกยองในท่ีประชุมหรือเวทีเชิดชูเกียรติ 
ผูปฏิบัติงานดีเดน  

๕.๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง กำหนดวิธีการ สำหรับผูท่ีไมปฏิบัติตามเกณฑ 
จริยธรรม ดังนี้  

๕.๒.๑) วากลาวตักเตือนและรณรงคใหเกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามเกณฑ
จริยธรรม  

๕.๒.๒) หากรายแรงใหดำเนินการตามระเบียบของราชการตอไป  
 

๖. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท  
มีระบบตรวจสอบการรับ โดยจัดทำบัญชีการสนับสนุนจากบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบ 

ตอผูบริหาร ทุก ๑ ปงบประมาณ  
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