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ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานสุจริต โรงพยาบาลศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

ด้วยโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้เล็งเห็นความสำคัญโนลาวิปอ้งลัน และปราบปรามลาวิสุจรตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาลชอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรองการส่งเสริม 
การบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม การท,จริตและประทฤติมิช0บโน 

ภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบป้รามการ^จริตระยะที ่๓ (พ-ศ- ๒๕๖๐-๒5๖๔) 
ประเด็นียุทธศาสตร์ที่ ๔ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งโล มีแนวทางในการป้องกันความ1’ลยงท 
อาจกอให้เกิดการทุจริตรวมทั้งสามารลยับยงการสจุรติ^อาจเกิดนได ้สอดคล้องกับนโอบายของ 
กระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้น การบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด โดยการยกระดับธรรมมาภิบาลในดาร 

บริหารจัดการแบบบูรณาการตามวิสัยทัดน์ “กระทรวงสาธารณสุชใสสะอาดร่ามด้านจีจรติ”
ดงนนโรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงชอประกาดเจตอำนงดารบริหารงานและนโยบายการป้องกันการ 

ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำป ี๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติตาม 
แนวทางที่กำหนดต่อไปนี้

๑. ด้านความโปร่งใส คือ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่าง
ครบถ้วน เคร่งครำ ตลอดจนส่ง^

รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีล่วนได้ส่วนเลีย สามารเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดากราดเรูา ^

๒. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและมีดาามพร้อมที่จะรบัผดิ^ 

การปฏิบัติงานและการบริหารงาน
๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดือ ทำให้หน่วยงานปลอดจากการสุจริต 

เชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่หรือไมใช้ตำแหน่งนบัาที่ในดารเอือ้ประโยชน์หรือรับ?นบ^!วมท1ปลำสงและ„ 
สร้างความตระหนักรู่ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันต่อบ,ดดลในองดืดร “ทอเทียง วินัย จีจริด จิตอาสา’' 
รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่านรามได้ _1,

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปช่ัน และมีคาาม 
ละอายเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบบีรามดารสุจริด รวมท้ังการดำเนินดาร

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน ^
๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ดือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานทีซัดเจนมิคาาม

เป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานสุคคลดารบรหิารงบบรีะมาณและการมอบหมายงาน

ประกาศ ณ วันที ่๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
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คำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 

“โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้านทุจริต (SIRAT Zero Tolerance)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๕

ข้าพเจ้า นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ในฐานะ 
ผ้บริหารสงสุดของโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าทนำ 
บุคลากรของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก ่ซาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์จะเป็นคนดี 

มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซีอสัตย์สุจริตเปนหลักสำคัญมันศง ดำรงตนอยู่ดวย 
ความ มีเกียรติและคักดึ๋ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิงทีถูกต้อง ปฏิบตงานราชการอย่างถูกต้องชอบ 
ธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์บน 

ความทุกข์ยากของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มลำลังศาาม^ามารส ตามค่านิยมการบริหารงาน อัน 
ได้แก ่ซอสัตย ์สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธึ๋ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ 

ถกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าหชองรัฐ และจรรยาบรรถวกระหราง 

สาธารณสุข

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราช 
ปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง ด้าย 

ความพากเพียรอันบริสุทธ้ี ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพีอความมันคง มังคัง ยังยีน ของราชอาณาจักรไทยสบไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕; ธันวาคม ๒๕๖๔

(นายพังศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
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ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฟ่จริยธรรมว่าด้วยการจัดฃ้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย

ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยา

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม 
การจัดชี,่อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยา พ.ศ. ๒(£๖๔ เพื่อใข้เข้นแนวทางปฏิบัต ิ
อย่างมีธรรมาภิบาลสำหรรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการชองกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน 
ผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาขีพ และบุคลากรสาธารณตุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดฃ้อจัดหาจนกระทั่ง 
ถึงการใช้ยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา นั้น

เพื่อให้การนำเกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๔๖๔ น่าไป^การปฏิบัติที่มีประสีทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุข 
อำเภอศรีรัตนะ จึงประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมกาวขายยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับหน่วยบริการและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือจัดหา 
จนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังน

©. วัฒนธรรมองคกรการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการชายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะสร้างวัฒนธรรมร่วมกันในการปฏิบัติตาม 
แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมกาวจัดซ้ือจัดหาและการล่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ 
ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๔๖๔ อย่างเคร่งครัด

๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงน สิงของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ 

๒.๑ เป็าหมาย
๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิงสนับสบุนๆ การจัดสรรและการ 

คัดสรร ผู้รับการสนับสบุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิงของทั่ได้รับการสนับสบุนๆ 
๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาขน 

๒.๒ แนวทางปฏิบัติ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติคังนั ้
(๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้

(๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็น 
วิทยากร การ บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

(๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น สิ่งของที่มีมูลค่า 
ไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเน่ืองในโอกาสพิเศษหรือ วาระตามประเพณีเท่านั้น หรือ สิ่งที่ก่อให้เกิด 
ประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่อังประโยชน์แก่ผู้ชาย 
โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

(๑.๓) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ

/ (๒) ไม่พึงแสดงตน.,
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(๒) ไม่พิงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการ,บายยานละเวชภัณท้ที่มิ(1ช่ยา 
ใดๆ ต่อ สาธารณชนในเขิงธุรกิจ

(๓) ไม่พิงริบการสนับสบุนในกาวไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย 
ทางวิชาการ ท้งในและต่างประเทศโดยตรง

(๔) พิงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณท ้
ที่มิใข่ยา ไวั้นในสถานะใด เที่อแสดงความเพึนต่อสาธารณะโดยการชุเด การเขียน หรือโดยวิธการอ่ืนใด 
ที่เกี่ยวข้องกับยาและ เวชภัณพิที่มิใข่ยาในทางวิชาการ

(๔) การริบกาวสนับสบุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม คูงาน หรือบรรยายทาง 
วิชาการทั้ง ในและต่างประเทศ กำหนดแนวทางดังนี้

(๔.®) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือ 
หน่วยงานและไม่มีส์อนไขข้อผู้มัดเพื่อส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาใดๆ ทั้งสัน

(๔.๒) การสนับสบุนให้เป็นไปในนามโรงพยาบาลศรีริfตนะ โดย 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีรัตนะ จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้!ป เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตาม 
หลักเกณฑ์วิรการที่ก่าหนคไร ัซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้

(๔.๒.®) การดัดเลึอกจะต่าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร 
ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างทัวหนัาฝ่าย/ห้วหน้างาน และคำบึงถึง 
ประโยชน์ที่โรงพยาบาลศรีรัตนะจะได้รับ ที่!ม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องคํกร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสบุน

(๔.๒.๒) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีรัตนะ จะคำหนด 
ความกี่ของผู้!ต้รับการคัดเลึอกให้!ด้รับการสนับสบุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม

(๔.๒.๓) กาวพิจารณาคัดเลึอกบุคคลให้ใต้รับการสนับสบุน ต้อง 
โท้มีความ เหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการลังจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์ทั้นมากซ้น

(๔.๒.๔) ให้รับการสนับสบุนได้เอพาะค่าเดินทาง คำลงทะเบียน 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พัก สำหรับตนเองเท่านี้น และจำกัดเอพาะข่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน 
การประชุม หรือการ บรรยายทางวิชาการ

(๔.๒.๔) ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือกให้!ปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน 
หรือ บรรยายทาง วิชาการทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออบุป็ติต่อผู้บังคับบัญชาตามสำดับซ้น ตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกาวลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๔๔๔ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๖) การจัดกิจกรรมให้ความผู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลศรีรัตนะ ไม ่
อบุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงซึ่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาแก่ผู้ปวย 
ประชาชน และนิสิต นักสกษาที่สกษาหรือปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อปัองกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ 
ความผู้

(๗) การจัดประชุมวิชาการ โดยได้รับการสนับสบุนงบคำเนินการ วิทยาการ หรือ 
ข้อมูล วิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใโ)ยาให้กับหน่วยงาน ผู้จัดประชุมทุกครังโดยมีการเปิดเผยการ 
สนับสบุน ดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครัง

/ ๓. การรับคัวอ!]าง...



๓ '

ที่มีใข่ยา

ต. การรับตัวอ!]างยาและเวชภัณฟ่ที่มีใข่ยาจากบริษัทยาหรอเวชภัณฟ่ที่ฏิใซี่ยๅ 

๓.® เป้าหมาย
๓.®.® มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสื่งจ1ายตัวอ!]างยาและเวชภัณท้

๓.®.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณตัที่มีใร]ยา 
๓.๒ แนวทางปฏีน้ติ

๓.๒.® กำหนดให้มีแนวทางปฎิป้ต ิตังข้
(ต) โรงพยาบาลศรีรัตนะ จะรับสิ่งสนับสบุน หรึอตัวอย่าง จาก บริษัท 

หรือเวชภัณฑ์ที่มืใจ่ยา ในนามโรงพยาบาลศรีรัตนะ หรึอหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยด้องมีเอกสารหรึอ 
หนังสือมอบให้เป็นหลักฐานชัางอิงได้

(๒) กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารที่'วไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น 
ลายลักษถรอักษร ชองโรงพยาบาลศรีรัตนะ เป็นผู้ดูแลรับดิดขอบกาวรับสิ่งสนับสบุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่ 
รับผิดชอบ ด้องจัดห้าบัญชีรายการ รับ-จ่ายส่ิง สนับสบุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให ้สิ่ง 
สนับสบุนหรือตัวอย่าง จำนวน วันที่และ เอกสารอัางอิง ได ้ผู้เบีกจ่าย ผู้รับ และจัดห้าสรุปรายงานเพื่อการ 
ตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลฟ้องต้น

(๓) กาวจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยามาให้กับเทรีอข่ายสุขภาพ 
ผู้ส์งใช้'/ ผู้จ่าย และส่งมอบ พึงคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของเครือข่ายสุขภาพเป็นสำกัญ 
ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการชายยาและ เวชภัณฑ์ที่มืใข่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

๔. การดำเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย 

๔.® เป้าหมาย
การกำหนดสถานที ่รุปแบบ และเวลาสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและ 

เวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาแกํผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซึ่อจัคหา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดซ่ึอจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยา 

๔.๒ แนวทางปฏิบติ
๔.๒.® กำหนดใทัมีแนวทางปฏิป้ต ิด้งนี้

(ต) โรงพยาบาลศรีรัตนะ ไม่อบุญาตให้ผู้แทน หรือพนักงานขาย ยาและ 
เวชภัณททมิใข่ยาเขาพบบุคลากร ซึ่งอยู'ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้มารับบริการ เพื่อการโทษณายานละ 
เวชภัณฑ์ที่มีใช,ยาหรือการส่งเสรมกาวขายและเวขภณห้ท่ีมีไข่ยา

(๒) โรงพยาบาลศรีรัตนะ ไต้จัดสถานที่เข้าพบภายในหน่วยงาน และ 
กำหนดเวลาในฃ่วงเวลาปฏิบัติงานเท่าน้ีน ที่อบุญาตใหัผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชกัณห้พื่ฏิflข่ยา เด้า 
พบบุคลากรหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน์าเสนอข้อมูลข่าวสาว และกิจกรรมที่เก่ียวข้องผลิตภัณห้ได ้นี้งนี้ต้องไม่เป็น 
การเข้าพบเป็นการส่วนตัว

(๓) โรงพยาบาลศรีรัตนะ ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใฃ่ยา จงเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอย่างเคร่งครัค

/ ๔. ระบบการลัดเสือก.,



~ ๔ ~

๕. ระบบการลัดเดีอก 

dr.® เป้าหมาย
<£.®.® มีการคัดเลึอกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยา รวมห้งการคัดเลึอกบริษัทผู้ผลิต 

และผู้จำหน่าย ในรูปแบบการทำงานจ่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการอน่างเป็นระบบ
๕.®.|£> มีนโยบายและหลักการเก่ียวกับการลัดเลึอกยาและเวชภัณฑ์ที่มินยา 

ซึ่งมุ่งเนันความโปร่งใส เป็น(รรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาที่มีประโยชน ์ปลอดภัย คำนึงถึง 
ประสิทธิผล ความผู้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

๕.๒ แนวทางปฎิน้ติ
๕.๒.® คำหนดให้มีแนวทางปฏิน้ต ิตังที,่

(®) โรงพยาบาลศรีรัตนะ มุ่งเน้นให้การขัดซึ่อยาและเวชภัณฑ์ที ่มิใข่ยา 
การคัดเลึอกบริษัทผู้ผลิตและผู้ชัดจ่าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยา รวมท้งการ ตรวจสอบการขัดซึ่อยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มีใไ)ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายหรือกีดกัน ยา เวชภัณฑ์ 
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใไ)ยาชองบริษัทใดบริษัทหชึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสย หรึอ 
มีผลประโยชน ์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใไ)ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใไ)ยา 
ที่ม ีประโยชน ์ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง

(๒) การขัดชึ้อหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใไ)ยา ตลอดกระบวนการ ให ้
ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมกาวบริหารโรงพยาบาลศรีรัตนะ ที่งย์การดำเนินการต่างๆ ให้อยู่ใน 
รูปของคณะกรรมการ ที่จะแต่งด้งร์นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ทราบโดย 

ที่'วกัน โดยกำหนดให้กรรมการมีกำหนดวาระการทำงานคเงละไม่เกิน or ป ีและไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน
(๓) คณะกรรมการจะประกาศผลการดำเนินการต่างๆ เป็นระยะๆ 
(๔) คณะกรรมกาวพึงแสดงกาวมีส่วนได้เสยกับบริษัทยาหรือบริษัท

เวชภัณฑ์ที่มิใไ)ยา
๖. ระบบการยกน่องเชิดชุเกียรติ และการลงโทษ

๖.® เป้าหมาย มีระบบยกย่องเชิดชุเกียรติผู้ที่ปฏิน้ติตามเกณฑ์จริยธรรม และการ 
คำหนดบทลงโทษ การไม ่ปฏิบํติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 

๖.๒ แนวทางปฏีน้ติ
๖.๒.® คำหนดให้มีแนวปฏิน้ติตังนี้

(๑) โรงพยาบาลศรีรัตนะ กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชุเกียรต ิผู้บริหาร 
เข้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขัคชัอ ขัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใไ)ยา 
ที่ปฏีปีติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยขัคทำประกาศของโรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
และเครือข่ายได้ทราบอย่างที่วถึงกัน

(๒) โรงพยาบาลศรีรัตนะ กำหนดชันตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการชัดซัอ ขัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยา ที่ไม่ปฏีงติตาม 
เกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดยมีมาตรการให้ผู้!ม่ปฏีปีติตามประกาศอบับนี้ให้พ้นจาก 
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการขัคชัอยาและเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาของหน่วยงาน

/ หเ. ระบบการตรวจสอบ...



๗. ระบบการตรวจสอบ
ฟ.เท เป้าหมาย มีระบบในการตรวจสอบ ท้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมท้งการรายงาน

ผลการตรวจสอบ
ตเ.๒ แนวทางปฏีป้ติ

๗.๒.๑ ก็าหนดให้มีแนวทางปฏิบัต ิด้งนี้
(๑) โรงพยาบาลศรีรัตนะ กำหนดแนวทางการ ตรวจสอบการรับการ 

สนับสบุนจากบริษัทผู้แทนก็าหน่าย โดยมีการตรวจสอบโคยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
(๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงาน ทุกลันจงบประมาณ 

ราชการ โดยรายงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อโป

ประกาศ ณ วันที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ. teittoa;

(นายพงศนาถ ห้าญเจริญพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ


