
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

“โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร่วมต้านทุจริต 

(DVH Together Against Corruption)” ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

 ข้าพเจ้า นายจักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา   ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา               
ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าที่น าบุคลากร โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล                             
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาให้ยึดมั่นในสถานบันหลักประเทศ อันได้แ ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์            
และการปกครอง ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก
ส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียร ติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม อย่างเต็มก าลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความละอายต่อทุจริต ไม่กระท าการโกง
แผ่นดิน  ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์
บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข
ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่
ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลั กษณ์ของทางราชการ สร้างสังคมโรงพยาบาล           
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบน าสู่ “โรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร่วมต้านทุจริต  (Together Against Corruption: TAC) 
 และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาต่อยอด
ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ 
ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

ประกาศ   ณ   วันที่   3   มกราคม พ.ศ.   2566 

                                                     

(นายจักร์ชัย ติตตะบุตร) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 



 

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
เรื่อง  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน  

 

 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และ
สร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ
และเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระท าการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เก่ียวข้องในการติดต่อประสานงานหรือด าเนินงานร่วมกัน
กับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างานดังกล่าว โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จะด าเนินการดังนี้ 

 1. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยค านึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระท าการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ ไม่กระท าการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างาน 

 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานและบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ให้ปฏิบัติต่อกัน
โดยให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 3. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูก
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากร
ทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา 

  
 
 
 
 
 

/...4. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกัน 



4. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามท างเพศใน
การท างานเพ่ือมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
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     (นายจักร์ชัย ติตตะบุตร) 
         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
                   เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยาและ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2566 

 

 ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุขได ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ จริยธรรม  การจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ ที่มิใช่ยา พ .ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติ  อยางมี             
ธรรมาภิบาลส าหรับ   ส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู  สั่งใช้ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยา เพื่อเป็น  แนวทางให้บุคลากรและองค กรสาธารณสุขปฏิบัติหน าที่ดวยความ ซื่อสัตย
สุจริตเพิ่มความถูกตอง ท าเพ่ือประชาชน เปนแบบอยางที่ดีตอไปนั้น 
 เพ่ือใหน าเกณฑจริยธรรมฯดังกล าวไปสูการปฏิบัติ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา จึงก าหนดแนว ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหาและการส งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยาดังกลาวฯ ส าหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหนวยงาน ดังนี้ 
 ๑. วัฒนธรรมองค กรเก่ียวกับการจัดซื้อจัดหาและการส งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ ที่ มิใชยา
โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  จะด าเนินการตามประกาศฉบับนี้ด วยความ
เที่ยงตรงโปรงใสและยึดมั่นตาม  แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว าดวยเกณฑจริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส งเสริมการ  ขายยาและเวชภัณฑ ที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๖๔ โดย
เครง่ครัด 
 ๒. การรับประโยชนอันเปนทรัพยสิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาคและบริการใดๆ  
   ๒.๑ เปาหมาย  ๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯการ
จัดสรร และการคัดสรรผูรับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและ  
ตางประเทศ  
    ๒.๑.๒ มีเอกสารหลักเกณฑแสดงการรับ-จายสิ่งของที่ไดรับการ สนับสนุนฯ 
    ๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพประชาชน 
   ๒.๒ แนวทางปฏิบัติ  
    ๒.๒.๑ ผูบริหาร หัวหน ากลุ มงาน /ฝายที่เก่ียวข องกับการจัดซื้อจัดหา  
แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผู ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข องกับการการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ ที ่
มิใช ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือหรือฝ กปฏิบัติงาน ก าหนดให มีแนวทางปฏิบัติต อผู แทนยา หรือ  
พนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาใหปฏิบัติดังนี้  
    
         /…(๑) ไมพึงรับประโยชน ดังนี้ 



  (๑) ไมพึงรับประโยชน ดังนี้  
    (๑.๑) รับเงินไม ว ากรณีใดๆยกเว นกรณีรับค าตอบแทนจากการเป น 
วิทยากรการบรรยายทางวิชาการ เปนผูไดรับทุนวิจัยจากบริษัทยาหารือเวชภัณฑที่มิใชยา 
    (๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไมวากรณีใดๆ ยกเวน  
     (๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลคาไมเกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาส
พิเศษหรือวาระตาม ประเพณี เทานั้น  
     (๑.๒.๒) สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการท่ีส งผลถึงกา
รบริการทางการแพทย  และสาธารณสุขที่ยังประโยชน แกผูปวย โดยใหรับในนามของโรงพยาบาลภักดีชุมพล  
    (๑.๓) รับบริการอันเปนกิจสวนตัวใดๆ  
   (๒) ไมพึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ ที่มิใชยา
ใดๆตอ สาธารณชนในเชิงธุรกิจ  
   (๓) ไมพึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งใน และตางประเทศโดยตรง  
   (๔) พึงเปดเผยว าตนมีส วนเกี่ยวข องทางผลประโยชน กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ ที่
มิใชยานั้นใน สถานะใด เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เก่ียวของ
กับยาและ เวชภัณฑที่มิใชยาในทางวิชาการ  
   (๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งใน และตางประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้  
    (๕.๑) กิจกรรมดังกลาวจะตองกอประโยชนใหสถานพยาบาลหรือหนวยงาน
และไมมีเงื่อนไขขอ ผูกมัดเพ่ือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาใดๆทั้งสิ้น  
    (๕ .๒ ) การสนับสนุนให เป นไปในนามโรงพยาบาลภักดีชุมพล โดย
คณะกรรมการบริหาร จะ  พิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให ไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่ก าหนดไว ซึ่งประกอบ    
ดวยหลักการดังนี้  
     (๕.๒.๑) การคัดเลือก จะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ซ่ึง ตองประกอบด วยการมีส วนรวมระหวาง
แผนก และค านึงถึงประโยชน ที่โรงพยาบาลหรือหน วยงานจะไดรับ ที่ไมเกี่ยวของกับหนวยงาน องคกร หรือ
บริษัท ที่ใหการสนับสนุน  
     (๕.๒.๒) คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  จะก าหนดความถ่ีของผู ไดรับการ  คัดเลือกให ไดรับการสนับสนุน ซึ่งต องใหมี
ความเหมาะสม  
     (๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับการสนับสนุน ต องให
มีความเหมาะสม และ เปนธรรม โดยไมมีผลตอการสั่งใชยาหรือเวชภัณฑนั้นมากข้ึน  
      
 

/…(๕.๒.๔) ใหรับการสนับสนุน 



     (๕.๒.๔) ใหรับการสนับสนุนได เฉพาะค าเดินทาง ค าลงทะเบียน    
คาวิทยากร คาอาหาร และคาที่พัก ส าหรับตนเองเท านั้นและจ ากัดเฉพาะช วงเวลาและสถานที่ของก ารดูงาน 
การประชุม หรือการ บรรยายทางวิชาการ  
     (๕.๒.๕) ผูที่ไดรับการคัดเลือกให ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน 
หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ จะตองขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เก่ียวของ  
  (๖) การจัดกิจกรรมให ความรู ดานสุขภาพในบริเวณ โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล            
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ไมอนุญาตใหมีการจัด กิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล าวถึงชื่อทางการค าของยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยาแกผูปวยประชาชน และนิ สิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝ กปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือป องกันไมใหมี
โฆษณาแอบแฝงไปกับการใหความรู  
  (๗) การจัดประชุมวิชาการโดยไดรับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข อมูลวิชาการ 
จาก บริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา ให หนวยงานผูจัดการประชุม เป ดเผยการสนับสนุนดังกลาวใหผูเขารวม 
ประชุมรับทราบทุกครั้ง  
 ๓. การรับตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา  
  ๓.๑ เปาหมาย  
   ๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจายตัวอยางยาและ เวชภัณฑที่
มิใชยา  
   ๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสด งการรับ-จายตัวอยางยาและเวชภัณฑ ที่มิใชยา ๓.๒ 
แนวทางปฏิบัติ  
  ๓.๒.๑ ก าหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
   (๑) โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  จะรับสิ่ง
สนับสนุนหรือตัวอย าง จากบริษัท  ยาหรือเวชภัณฑ ที่มิใช ยา ในนาม โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุ กูล                    
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  หรือหนวยงานอย างเปนทางการ โดยต องมีเอกสาร  หรือหนังสือมอบให้ เป็น
หลักฐานอางอิงได  
   (๒) ก าหนดให หัวหน ากลุมงานเภสัชกรรมและคุ มครองผู บริโภค  โรงพยาบาล              
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เปนผูดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย าง โดยผู
ที่รับผิดชอบ ต องจัดท า  บัญชีรายการรับ- จายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู ให สิ่งที่
สนับสนุนหรือตัวอย าง จ านวน วันที่และเอก สารอางอิงได ผูเบิกจาย ผู รับ และจัดท าสรุปรายงานเพื่อการ
ตรวจสอบ เพื่อเปนขอมูล เบื้องตน  
   (๓) การจายตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยามาใหกับผูปวย ผูสั่งใช ผู จายและสง 
มอบพึงค านึงถึงประโยชน และความปลอดภัยของผู ปวยเปนส าคัญ ไมมุงหวังเพ่ือเปนการสงเสริม การขายยา
และเวชภัณฑที่มิใชยาหรือประโยชนสวนตน  
 ๔. การด าเนินการเก่ียวกับการสงเสริมการขาย  
   

/...๔.๑ เปาหมาย การก าหนดสถานที่ 



  ๔.๑ เปาหมาย การก าหนดสถานที่ รูปแบบและเวลาส าหรับการให ขอมูลเกี่ยวกับยาและเวช
ภัณฑที่มิใช ยาแกผูบริหาร หัวหนากลมุงาน/ฝายที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหา แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผู
ประกอบ วิชาชีพบุคลากรที่เก่ียวข องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ ที่มิใชยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษา
หรือฝก ปฏิบัติงาน  
  ๔.๒ แนวทางปฏิบัติ  
   ๔.๒.๑ ก าหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
    (๑) โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา           
ไมอนุญาตใหผูแทนหรือพนักงานขายยา  และเวชภัณฑที่มิใชยาเขาพบบุคลากรซึ่งอยู ระหวางปฏิบัติหนาที่ให
บริการผูปวย หรือเขาพบนิสิต นักศึกษา  ที่ศึกษาหรือฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล เพ่ือการโฆษณา
ยาและเวชภัณฑที่มิใชยาหรือการ สงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา  
    (๒) โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  ไดจัด
สถานที่ และก าหนดเวลาที่อนุญาตให  ผูแทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ ที่มิใชยาเขาพบบุคลากรหรือผู
เกี่ยวของในวันท าการ และ ก าหนดเวลาในชวงเวลาปฏิบัติงานเทานั้น เพ่ือน าเสนอข อมูลขาวสารและกิจกรรม
ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ได ทั้งนี้ ตองไมเปนการเขาพบเปนการสวนตัว  
    (๓) โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ขอใหผู
แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ ที่ มิใชยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข อก าหนดของโรงพยาบาลอย าง
เครงครัด  
 ๕. ระบบการคัดเลือก  
  ๕.๑ เปาหมาย  
   ๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ ที่มิใช ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู ผลิต
และผู จ าหนายในรูปแบบการท างานรวมกันจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของและด าเนินการอยางเปนระบบ  
   ๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ มิใชยา ซึ่งมุงเน
น ความโปร งใส เปนธรรม เพ่ือให ไดยาและเวชภัณฑ ที่มิใชยาที่มีประโยชน ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล  
ความคมุคา ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง  
  ๕.๒ แนวทางปฏิบัติ  
   ๕.๒.๑ ก าหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
    (๑) โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มุงเน้น
ใหมีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ที่มิใชยา การ คัดเลือกบริษัทผู ผลิตและผูจัดจ าหนายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 
รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑที่มิใชยามีความโปรงใส เปนธรรม ไมมุงหวังเพ่ือเปนการสงเส
ริมการขาย หรือกีดกันยาและ เวชภัณฑยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป องกันการมีส
วนไดเสียหรือมีประโยชน ทับ ซอนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ ที่มิใชยา โดยมุ งเนนเพื่อใหไดยาและเวชภัณฑที่
มิใชยาที่มีประโยชน ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุมคา ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง  
     
 

/…(๒) การจัดซื้อจัดหายา 



    (๒) การจัดซื้อจัดหายาและ เวชภัณฑ ที่มิใช ยา ตลอดกระบวนการให
ด าเนินการ  ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ             
60 พรรษา  ทั้งนี้การด าเนินการต างๆใหอยูในรูปของ  คณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการ /คณะท างานที่จะ
แต่งตั้งขึ้นประกอบด วยผู แทนจากหน วยงานที่เกี่ยวข อง และประกาศให ทราบโดยทั่วกัน โดยก าหนดให
กรรมการ/อนุกรรมการ/ผูท างานมีก าหนดวาระการท างาน  ครั้งละไมเกิน ๒ ป และไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน 
    (๓) คณะกรรมการ /คณะกรรมการ /คณะท างานจะประกาศผลการ
ด าเนินการ ตางๆเปนระยะๆ  
    (๔) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ /คณะท างาน พึงแสดงการมีส วนไดส
วนเสีย กับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑที่มิใชยา  
 ๖. ระบบการยกยองเชิดชูเกียรติและการลงโทษ  
  ๖.๑ เปาหมาย มีระบบการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม และการก าหนด  
บทลงโทษการไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการขาย  
  ๖.๒ แนวทางปฏิบัติ  
   ๖.๒.๑ ก าหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
    (๑) โรงพยาบาลภักดีชุมพล ก าหนดให มีการยกย องเชิดชูเกียรติ ผู บริหาร 
แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑที่มิใชยา
และ นิสิต นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑ จริยธรรม โดยมีการประกาศเชิดชูเกียรติและจัดท าเกียรติบัตรเพ่ือเป น 
แบบอยางที่ดี ไดทราบอยางทั่วถึงกัน  
    (๒) โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ก าหนด
ขั้นตอนในการลงโทษ ผูบริหาร แพทย ทันต แพทย เภสัชกร ผู ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข องกับการ
จัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑที่มิใชยา และนิสิต นักศึกษา ไมปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมที่เกี่ยวข องกับการสงเสริม
การขาย ตามระเบียบวินัยของขาราชการ และระเบียบทางราชการ เพื่อมิใหเปนแบบอยาง  
 ๗. ระบบการตรวจสอบ  
  ๗.๑ เปาหมาย มีระบบการตรวจสอบ ทั้งป จจุบัน และยอนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการ
ตรวจสอบ  
  ๗.๒ แนวทางปฏิบัติ  
   ๗.๒.๑ ก าหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
    (๑) โรงพยาบาลภักดีชุมพล ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการ
สนับสนุน จากบริษัท ผูแทนจ าหนาย โดยมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภักดีชุมพลใน
ทุกเดือน  
    (๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให มีการรายงานต อผู อ านวยการ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ทุกสิ้นปงบประมาณ 

   
 
 
 



         ประกาศ ณ วันที่   3   มกราคม พ.ศ. 2566  

 

     (นายจักร์ชัย ติตตะบุตร) 
         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
                   เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

 
 
 
 
 


