
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โทร. ๐ ๕๕๓๘ ๙๐๖๐ ตอ 201 

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/159   วันท่ี      1  กรกฎาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   การกำหนดมาตรการและระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการ 

การรักษาพยาบาลขาราชการ และขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA ) กำหนดใหหนวยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบใน
การปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการอยางเปน
ทางการโดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน  นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารงานท่ัวไป พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( integrity & Transparency Assessment : ITA )   
จึงขอความเห็นชอบในการอนุมัติกำหนดมาตรการ และระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการ
เบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ และหากเห็นชอบขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของ
หนวยงานตามแบบฟอรมท่ีแนบทาย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  
 
 
    (นายอวบ  มีแดนไผ) 

หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
                     อนมัุติ / อนุญาต 
 
 
 

                             (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  :  กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :       1  กรกฎาคม  2564 
หัวขอ  :  การกำหนดมาตรการและระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการ และขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             การกำหนดมาตรการและระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการ และขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน 
 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                  ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                   ( นายอวบ  มีแดนไผ )                              ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ ) 
      ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป     ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
    วันท่ี  1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4                  วันท่ี  1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                       วันท่ี  1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 



 

 

  
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม วาดวยการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

................................................... 

  ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรม 
วาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติอยางมีธรรมาภิบาลสำหรับสวนราชการ หนวยงาน และหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน 
ผูสั่งใชยา ผูประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา จนกระทั่งถึงการใช
ยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เพื่อเปนแนวทางใหบุคลากรและองคกรสาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 
เพ่ิมความถูกตอง ทำเพ่ือประชาชน เปนแบบอยางท่ีดีตอไป  นั้น 

เพื่อใหนำเกณฑจริยธรรมฯ ดังกลาวไปสูการปฏิบัติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
จึงกำหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม วาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑ 
ท่ีมิใชยา ดังกลาวฯ สำหรับการปฏิบัติของบุคคลากรและหนวยงาน ดังนี้ 

 ๑. วัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสรมิากรขายยาและเวชภณัฑท่ีมิใชยา 
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จะดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ ดวยความเที่ยงตรง

โปรงใส และยึดม่ันตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเกณฑจริยธรรม วาดวยการจัดซ้ือ
จัดหา และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเครงครัด 
  ๒. การรับประโยชนอันเปนทรัพยสิน เงิน ส่ิงของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ 
 ๒.๑ เปาหมาย 
  ๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร
ผูรับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ังในและตางประเทศ 
  ๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จาย สิ่งของท่ีไดรับการสนับสนุนฯ 
  ๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพแกประชาชน 
 ๒.๒ แนวทางปฏิบัติ 
  ๒.๒.๑ ผูบริหาร หัวหนากลุมงาน/ฝายท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดหา แพทย ทันตแพทย 
เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา และนิสิต นักศึกษา
ที่ศึกษาดูงาน หรือฝกปฏิบัติงาน กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติตอผูแทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาใหปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑) ไมพึงรับประโยชน ดังนี้                     
    (๑.๑) รับเงินไมวากรณีใดๆ ยกเวนกรณีรับคาตอบแทนจากการเปนวิทยากร
การบรรยายทางวิชาการ เปนผูไดรับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมีใชยา 
 (๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไมวากรณีใดๆ ยกเวน 
   (1.2.๑) สิ่งของท่ีมีมูลคาไมเกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาส
พิเศษหรือวาระตามประเพณีเทานั้น 
 

(1.2.๒) สิ่งท่ีกอ... 
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(1.2.๒) สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึง
การบริการทางการแพทย และสาธารณสุขที่ยังประโยชนแกผูปวย โดยใหรับในนามของสถานพยาบาลหรือ
หนวยงาน 
 (๑.๓) รับบริการอันเปนกิจสวนตัวใดๆ 
 (๒) ไมพึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑ 
ท่ีมิใชยาใดๆ ตอสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
 (๓) ไมพึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย
ทางวิชาการ ท้ังในและตางประเทศโดยตรง 
 (๔) พึงเปดเผยวาตนมีสวนเก่ียวของทางผลประโยชนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ
ที่มิใชยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาในทางวิชาการ 
 (๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย
ทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ กำหนดแนวทางดังนี้ 
 (๕.๑) กิจกรรมดังกลาวจะตองกอประโยชนใหสถานพยาบาลหรือหนวยงาน
และไมมีเง่ือนไขขอผูมัดเพ่ือสงเสริมการขายและเวชภัณฑท่ีมีใชยาใดๆ ท้ังสิ้น 
 (๕.๒) การสนับใหเปนไปในนาม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
โดยคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจะพิจารณาบุคลากรท่ีเหมาะสมใหไปเขารวม
กิจกรรมตางๆ ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกำหนดไว ซ่ึงประกอบดวยหลักการดังนี้ 
 (๕.๒.๑) การคัดเลือก จะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (ซ่ึงตองประกอบดวยการมีสวนรวมระหวางแผนก และคำนึงถึงประโยชน
ท่ีโรงพยาบาลหรือหนวยงานจะไดรับ ท่ีไมเก่ียวของกับหนวยงาน องคกร หรือบริษัท ท่ีใหการสนับสนุน) 
 (๕.๒.๒) คณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทยจะกำหนดความถ่ีของผูไดรับการคัดเลือกใหไดรับการสนับสนุน ซ่ึงตองใหมีความเหมาะสม 
 (๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับการสนับสนุน ตองใหมี
ความเหมาะสมและเปนธรรม โดยไมมีผลตอการสั่งจายยาหรือเวชภัณฑนั้นมากข้ึน 
 (๕.๒.๔) ใหรับการสนับสนุนไดเฉพาะคาเดินทาง คาลงทะเบียน 
คาวิทยากร คาอาหารและคาที่พัก สำหรับตนเองเทานั้นและจำกัดเฉพาะชวงเวลาและสถานที่ของการดูงาน 
การประชุมหรือการบรรยายทางวิชาการ 
 (๕.๒.๕) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน 
หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ จะตองขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  (๖) การจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย โดยไมอนุญาตใหมีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกลาวถึงชื่อทางการคาของยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 
แกผูปวย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหมีโฆษณาแอบแฝงไปกับ
การใหความรู 
 (๗) การจัดประชุมวิชาการโดยไดรับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยาการ 
หรือขอมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา ใหกับหนวยงานผูจัดประชุมทุกครั้งโดยมีการเปดเผย 
การสนับสนุนดังกลาวใหผูเขารวมประชุมรับทราบทุกครั้ง 
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 ๓. การรับตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
 ๓.๑ เปาหมาย 

 ๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจายตัวอยางยาและเวชภัณฑ 
ท่ีมิใชยา 
 ๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จาย ตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
  ๓.๒ แนวทางปฏิบัติ 
 ๓.๒.๑ กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) การจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง จากบริษัทหรือเวชภัณฑที่มิใชยา  
ใหรับในนามโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยหรือหนวยงานอยางเปนทางการ โดยตองมีเอกสารหรือ
หนังสือมอบใหเปนหลักฐานอางอิงได 
 (๒) กำหนดใหหัวหนากลุมงาน เปนผูดูแลควบคุมการรับสิ่งสนับสนุนหรือ
ตัวอยาง โดยตองจัดทำบัญชีรายการรับ-จาย สิ่งสนับสนุนหรือตัวอยาง ซึ่งระบุรายละเอียดของผูให สิ่งสนับสนุน
หรือตัวอยาง จำนวน วันที่และเอกสารอางอิงได ผูเบิกจาย ผูรับ และจัดทำสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ  
เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตน 
 (๓) การจายตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยามาใหกับผูปวย ผูสั่งใช ผูจายและ
ผูสงมอบ พึงคำนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญ ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือประโยชนสวนตน 
 ๔. การดำเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย 
 ๔.๑ เปาหมาย 
 การกำหนดสถานท่ี รูปแบบ และเวลา สำหรับการใหขอมูลเก่ียวกับยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา
แกผูบริหาร หัวหนากลุมงาน/ฝายท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดหา แพทย ทันตแพทย เภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ 
บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา และนิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝกปฏิบัติงาน 
 ๔.๒ แนวทางปฏิบัติ 
 ๔.๒.๑ กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไมอนุญาตใหผูแทนหรือพนักงาน
ขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา เขาพบบุคลากรซ่ึงอยูระหวางปฏิบัติหนาท่ีใหบริการผูปวย หรือเขาพบนิสิต นักศึกษา
หรือฝกปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑที่มิใชยา หรือ 
การสงเสริมการขายและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

 (๒) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย กำหนดสถานท่ีใหเขาพบภายใน
โรงพยาบาล และกำหนดเวลาในชวงเวลาปฏิบัติงานเทานั้น ที่อนุญาตใหผูแทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ 
ท่ีมีใชยา เขาพบบุคลากรหรือผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำเสนอขอมูลขาวสารและกิจกรรมท่ีเก่ียวของผลิตภัณฑได ท้ังนี้
ตองไมเปนการเขาพบเปนการสวนตัว 

 (๓) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอใหผูแทนยาหรือพนักงานขาย
ยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา พึงเคารพและปฏิบัติตามขอกำหนดของโรงพยาบาลอยางเครงครัด 
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 ๕. ระบบการคัดเลือก 
 ๕.๑ เปาหมาย 
 ๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผูผลิตและ 
ผูจำหนายในรูปแบบการทำงานรวมกันจากทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของและดำเนินการอยางเปนระบบ 
 ๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ซึ่งมุงเนน
ความโปรงใสเปนธรรม เพ่ือใหไดยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาท่ีมีประโยชน ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุมคา 
ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
 ๕.๒ แนวทางปฏิบัติ 
 ๕.๒.๑ กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มุงเนนใหการจัดซื ้อยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยา การคัดเลือกบริษัทผูผลิตและผูจัดจำหนายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทั้ง การตรวจสอบ
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา มีความโปรงใส เปนธรรม ไมมุงหวังเพื่อเปนการสงเสริมการขาย หรือกีดกัน 
ยาและเวชภัณฑยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และปองกันการมีสวนไดสวนเสีย หรือ 
มีผลประโยชนทับซอนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา โดยมุงเนนเพ่ือไดยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาท่ีมีประโยชน 
ปลอดภัยคำนึงถึงประสิทธิผล ความคุมคา ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
 (๒) การจัดซ้ือหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ตลอดจนกระบวนการใหดำเนินการ
ตามนโยบายของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบดัโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ท้ังนี้ การดำเนินการ
ตางๆ ใหอยูในรูปของคณะกรรมการ ที่จะแตงตั้งขึ้นประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและประกาศ
ใหทราบโดยทั่วกัน โดยกำหนดใหกรรมการมีกำหนดวาระการทำงานครั้งละไมเกิน ๔ ป และไมเกิน ๒ วาระ
ติดตอกัน 
 (๓) คณะกรรมการจะประกาศผลการดำเนินการตางๆ เปนระยะๆ 
 (๔) คณะกรรมการ พึงแสดงการมีสวนไดเสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ
ท่ีมิใชยา 
 6. ระบบการตรวจสอบ 
 6.๑ เปาหมาย 
  มีระบบในการตรวจสอบ ท้ังปจจุบัน และยอนหลัง รวมท้ังการรายงานผลการตรวจสอบ 
 6.๒ แนวทางปฏิบัติ 
 6.๒.๑ กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย กำหนดแนวทางการตรวจสอบ
การรับการสนับสนุนจากบริษัท ผูแทนจำหนาย โดยมีการตรวจสอบโดยผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชนครไทยในทุกเดือน 
 (๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ใหมีการรายงาน ทุกสิ้นปงบประมาณราชการ 
ตอผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
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 จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 

 
   

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
 ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โทร. ๐ ๕๕๓๘ ๙๐๖๐ ตอ 201 

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/74   วันท่ี       4  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง   แจงเวยีนมาตรการการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวสัดิการการรักษาพยาบาล 

ขาราชการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

เรียน  หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน ทุกงาน 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดใหหนวยงาน 
มีการกำหนดมาตรการ และระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการ 
การรักษาพยาบาลขาราชการ ซ่ึงจะตองประกอบดวย คำสั่ง หรือ ประกาศอยางเปนทางการโดยผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT ) MOIT 14 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดจัดทำมาตรการการปองกัน 
การรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการเสร็จสิ้นแลว เพ่ือใช
เปนกลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพ่ือปองกันการรับสินบน สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุกระดับ 
เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น  

ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอแจงใหบุคลากรในกลุมงาน/งานของทานทราบ 
และถือปฏิบัติตามมาตรการ และระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลขาราชการท่ีกำหนดอยางเครงครัด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติราชการ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ในดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานตอไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ และสามารถดาวนโหลดไดท่ีในเว็บไซต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจงผูเก่ียวของถือปฏิบัติ  
 
 
                               (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  



 
 

 

 
 

ประกาศเจตนารมณ 
การปองกันการทุจริตตามเกณฑจริยธรรมการจดัซื้อจดัหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑทีไ่มใชยา 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
-------------------------------------- 

ขาพเจา นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
พรอมคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย ขอแสดงเจตนารมณรวมกันที่จะปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรม
วาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำมาใชเปน
แนวทางปฏิบัติอยางมีธรรมาภิบาลสำหรับหนวยงาน ผูส่ังใชยา ผูประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุข 
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อ จัดหา จนกระทั่งถึงการใชยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เพื่อเปนแนวทางให
บุคลากรและองคกรสาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ถูกตอง เปนแบบอยางที่ดีตอไป   

 เพื่อใหเกณฑจริยธรรมฯ ดังกลาว เกิดผลไปสูการปฏิบัติของบุคลากรภายในหนวยงาน จึงวาง
แนวทางดำเนินการไว ดังตอไปนี้ 

 ๑. สรางคานิยมวัฒนธรรมองคกรแหงความซื่อสัตยสุจริต ในดานการจัดซื้อ จัดหา และการ
สงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ใหเกิดขึ้นภายในหนวยงาน  
  ๒. กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติในการรับหรือไมรับประโยชนอันเปนทรัพยสิน เงิน สิ่งของ 
ของขวัญ ของบริจาค และบริการอื่นใด ใหมีความถูกตอง เปนไปตามหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 ๓. กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติในการรับตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาจากบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑที่มิใชยา  
 ๔. กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ
ที่มิใชยา   
 ๕. กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติในระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทั้งการ
คัดเลือกบริษัทผู ผลิตและผูจำหนาย ในรูปแบบการทำงานรวมกันจากทุกหนวยงานที่เกี ่ยวของและ
ดำเนินการอยางเปนระบบ มุงเนนความโปรงใส เปนธรรม เพื่อใหไดยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ที่มีประโยชน 
ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุมคา ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
 6. กำหนดใหมีแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัทและผูแทนจำหนาย 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จะดำเนินการในเรื่องทั้งหมดที่กลาวมา ดวยความ
เที่ยงตรง โปรงใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ โดยเครงครัด  

            ประกาศ ณ วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



หลักฐานเชิงประจักษ MOIT 14 
ภาพถายการประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหารสูงสุด 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณการปองกันการทุจริตตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหา 
และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยา ประจำปงบประมาณ 256๕ 

วันท่ี 3 มีนาคม 256๕ เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุมรวงผ้ึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  :  กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :       4  มีนาคม  2565 
หัวขอ  :   มาตรการและระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการ 
    การรักษาพยาบาลขาราชการ และขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             มาตรการและระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการ 
การรักษาพยาบาลขาราชการ และขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน 
  
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                     ( นายอวบ  มีแดนไผ )                              ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ ) 
      ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป     ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
      วันท่ี  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5                    วันท่ี  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                           วันท่ี  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
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