
            
 

 
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

เร่ือง การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
------------------------------ 

 
   ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคล่ือนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก 
ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2546) แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) และสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น 
   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ขอประกาศแสดงเจตจ านงท่ีจะบริหารด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมท่ีจะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจ านงท้ังต่อเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ 
   ข้อที่ 1 เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ท้ังต่อเจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอก 
        เพื่อเป็นการแสดงความต้ังใจ หรือค ามั่นท่ีจะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมท่ีจะได้รับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจ านงท่ีได้แสดงไว้ 

ข้อ ท่ี 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มี คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
        ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 

ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 
โดยประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังจากภายใน
และภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมท่ีจะรับผิดใน
การท างาน และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่าการขับเคล่ือน
หน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
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ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจ านงสุจริตท่ีจะส่งเสริมให้มี

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการ
ทุจริตต่อหน้าท่ี โดยไม่ใช้ต าแหน่งและหน้าท่ี ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  จะบริหารงานและปฏิบั ติงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส
และเป็นธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตท้ังปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวท่ีจะกระท าทุจริต รวมท้ังการ
ด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร
มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการด าเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการ
บริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหาร
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการส่ือสารโดยน า
เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัว เข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร เบาะแสทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   24   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
                                    (นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ) 
                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต 

ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
--------------------------------- 

                   ข้าพเจ้า นายกิติศักด์ิ  เกษตรสินสมบัติ นายแพทย์เช่ียวชาญ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ในฐานะผู้บริหาร สูงสุดของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ขอประกาศ
แสดงเจตนารมณ์ว่า ส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการ ตลอดจนผู้ส่ังใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และ
บุคลากรสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ จัดซื้อจัดหาจนกระท่ังถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
จะต้องทราบและถือปฏิบัติในเรื่องการรับประโยชน์ อันเป็นสินทรัพย์ เงิน ส่ิงของ ของขวัญ ของบริจาค และ
บริการใดๆ, การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ,การด าเนินการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การยกย่องเชิดชูเกียรติ การลงโทษ และระบบตรวจสอบตามประกาศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่าน ประกาศลงวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา พ.ศ. 
2564 ด้วยความเท่ียงตรงโปร่งใสและยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา พ.ศ. 2564 โดย
อย่างเคร่งครัด 

                 ท้ังนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือกองทุนอื่นใดเพื่อมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง   
ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176 ผู้รับมีความผิดฐาน       
รับ สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 หรือฐานรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่ น ใด                 
ตามมาตรา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 128 และ มาตรา 173 และการท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาท่ีท าการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 148 และมาตรา 149 

   ประกาศ ณ วันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 
                                    (นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ) 
                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 



 

 

 

 

   ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
“โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
__________________ 

ข้าพเจ้า นายกิติศักด์ิ  เกษตรสินสมบัติ นายแพทย์เช่ียวชาญ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ขอประกาศ
และแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าท่ีน าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระท า การโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติ หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตาม
ค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ช่ือสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์
งาน กล้าหาญท าในส่ิงท่ีถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และ
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร
อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป  

        ประกาศ ณ วันท่ี 24 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 
                                    (นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ) 
                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 
 



 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปวั 
เรือ่ง แนวทางปฏบิตัติามเกณฑ์จรยิธรรมวา่ด้วยการจดัซือ้จดัหาและการสง่เสริมการขายยา 

และเวชภณัฑท์ี่มใิชย่า พ.ศ. 2565 
----------------------------------------------------- 

           ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาล
สำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบ
วิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกระกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์  
ที่มิใช่ยา เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพ่ิมความถูกต้องทำ
เพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไปนั้น 

           ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
สามารถนำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว        
จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564 ไว้ดังนี้ 
            1. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
                         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จะดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ด้วยความเที่ยงตรง
โปร่งใสและยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564 โดยอย่างเคร่งครัด  

  2. การรบัประโยชนอ์นัเปน็ทรพัยส์นิ เงนิ สิง่ของ ของขวัญ ของบรจิาค และบรกิารใดๆ 
               2.1 เปา้หมาย 
                           2.1.1 มีระบบและกลไกที่จัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร
ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
                           2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ 
                           2.1.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
                 2.2 กำหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                          ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร        
ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษา            
ที่ศึกษาดูงาน หรือฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา 
หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 

/1. ไม่พึง... 



                         1. ไม่พึงรับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น กรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรบรรยาย 
ทางวิชาการเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากทางบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
                         2. ไม่พึงรับของหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณีเท่านั้น ,สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผล
ถึงการบริการทาง การแพทย์ และสาธารณสุขท่ียังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงาน,รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ 
                        3. ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ       
ต่อ สาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
                        4. ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ   
ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง 
                        5. พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา    
นั้นในสถานะใดเมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 
                        6. การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ   
ทั้งในและต่างประเทศกำหนดแนวทาง ดังนี้                                 
                            6.1 กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
หรือหน่วยงานอื่นโดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆทั้งสิ้น 
                            6.2 การสนับสนุน ให้ เป็น ไปในนาม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปั ว  โดย
คณะกรรมการ บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้ 
                                  6.2.1 การคัดเลือก จะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว (ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มงาน และคำนึงถึงประโยชน์ที่ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัวหรือ หน่วยงานจะได้รับที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน) 
                                  6.2.2 คณะกรรมการบริการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จะกำหนดความถี่
ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม 
                                  6.2.3 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความเหมาะสม
และเป็นธรรมโดยไม่มีผลต่อการสั่งจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากข้ึน 
                                  6.2.4 ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร และค่าที่พัก สำหรับตนเองเท่านั้นและจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม
หรือการบรรยายทางวิชาการ 
                                  6.2.5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้ งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

/7. การจัด... 



                        7. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณพ้ืนที่ของหน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
แก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับ
การให้ความรู้ 
                        8. การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยาการ หรือข้อมูล 
วิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับหน่วยงานผู้จัดประชุมทุกครั้งโดยมีการเปิดเผยการสนับสนุน 
ดังกล่าว ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 
                    3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
                    3.1 เป้าหมาย 
                          3.1.1. มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
                          3.1.2. มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
                    3.2 กำหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                          3.2.1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจะรับสิ่งสนับสนุน หรือตัวอย่าง จากบริษัทยา
หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในนามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมี
เอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
                          3.2.2. กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่านเป็น ผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดทำ
บัญชีรับ-จ่าย สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้สั่ง สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจำนวน วันที่และ
เอกสารอ้างอิง ได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับและจัดทำสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
                          3.2.3. การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่ งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบ
พึงคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช้ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

                    4. การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
                    4.1 เป้าหมาย 
                          การกำหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่        
มิใช้ยาแก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม         
ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษา          
หรือฝึกปฏิบัติงาน 
                    4.2 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                          4.2.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวไม่อนุญาตให้ผู้แทน หรือพนักงานขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือเข้าพบ นิสิต นักศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ให้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 

/4.2.2 โรงพยา..... 



                          4.2.2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้จัดสถานที่เข้าพบ ภายในกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค และกำหนดเวลาในช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น ที่อนุญาตให้ ผู้แทนหรือหนักงานขายยาหรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาเข้าพบ 
บุคลากรหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น
การเข้าพบเป็นการส่วนตัว 
                         4.2.3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและ
เวชภัณฑ์  ที่มิใช่ยาเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยอย่างเคร่งครัด 
                   5. ระบบคัดเลือก 
                   5.1 เป้าหมาย 
                        5.1.1. มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้
จำหน่ายในรูปแบบการทำงานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
                        5.1.2. มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้น
ความโปร่งใสเป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความ
คุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
                   5.2 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                         5.2.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวมุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพ่ือได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มี ประโยชน์ ปลอดภัยคำนึงถึง
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
                         5.2.2. การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ดำเนินการตาม
นโยบายของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ให้อยู่ในรูปของ คณะกรรมการ ที่จะ
แต่งตั้งข้ึนประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยกำหนดให้กรรมการ
มีกำหนดวาระการทำงานครั้งละไม่เกิน 4 ปี และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
                    6. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
                     6.1 เป้าหมาย 
                           มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และกำหนดบทลงโทษ               
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 
                      6.2 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                            6.2.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวกำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริการ 
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา และนิสิต นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยการจัดทำประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทราบกันอย่างทั่วถึงกัน 

/6.2.2 โรงพยา..... 



                             6.2.2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวกำหนดขั้นตอนใน การลงโทษ ผู้บริหาร 
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคคลกรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา ยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดยมีมาตรการให้
ผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้พ้นจากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่าน 

                    7. ระบบตรวจสอบ 
                    7.1 เป้าหมาย 
                          มีระบบในการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 
                    7.2 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                          7.2.1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวมอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจำหน่าย โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวรับทราบในทุกเดือน 
                          7.2.2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวกำหนดให้มีระบบรายงานผลการตรวจสอบให้มี
การรายงานทุกสิ้นปีงบประมาณราชการ ต่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

          ประกาศ ณ วันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

                               (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 


