
 
 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
“โรงพยาบาลจุน ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” 

--------------------- 
  ข้าพเจ้า นายสุชาญ  ปริญญา ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลจุน ในฐานะผู้บริหารสูงสุด            
ของโรงพยาบาลจุน ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทําหน้าที่นําบุคลากรโรงพยาบาลจุนให้ยึดมั่น           
ในสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นหลักสําคัญมั่งคง ดํารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสํานึกที่ดี รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ     
ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่กระทําการโกงแผ่นดิน    
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ
ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ 
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใน มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
รวมถึง การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

  และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราช 
ปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่งคง มั่งค่ัง ยั่นยืน ของ ราชอาณาจักรไทยสืบไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 ( นายสุชาญ  ปริญญา )  
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุน 

 
 



 
 

ประกาศเจตจ านงสุจรติ 
 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ถือเป็นนโยบายสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี     
(พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์     
การพัฒนาประเทศ ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล     
ในสังคมไทย ให้มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุม
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม ต่อต้าน   
การทุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพ่ือนํานโยบายสู่การปฏิบัติและเป็นแบบอย่างในการทํางาน โรงพยาบาลจุนขอให้คํามั่นในการ
บริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมตามรอยเบื้อง      
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มาเป็น
แนวทาง โดยจะนําพาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุนน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณยึดถือปฏิบัติ
ตามคําสอน และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญ ดังนี้ 

1. ด้านความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ 
และการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจุนอย่างทั่วถึง โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมและตรวจสอบการดําเนินงาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. ด้านความพร้อมรับผิด มีการบริหารและปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมรับผิดชอบ 
ต่อผลการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ 
ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดํารงรักษาวัฒนธรรม
สุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดํา เนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง            
การดําเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน สร้างแนวทางและกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงาน 
โดยเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบภายใน กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 



ในการบริหารงานบุคคล การมอบหมายงาน บริหารงบประมาณ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน มุ่งเน้นการสื่อสารทําความเข้าใจให้ความรู้แก่กันอย่างสม่ําเสมอ 
ทําให้เกิดการท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความโปร่งใสและเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 ( นายสุชาญ  ปริญญา )  
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
ประกาศเจตนารมณ์ 

เรื่อง การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน 

............................. 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม                  

การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ . ๒๕๖๔           
เพ่ือเป็นแนวทางให้ บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือความถูกต้อง           
ทําเพ่ือประชาชน เป็น แบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น เพ่ือให้นําเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาล
จุน   จึงกําหนดแนว ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาดังกล่าวสําหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงานดังนี้  

๑. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา โรงพยาบาลจุน จะดําเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์ 
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๖๔  

๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ  

๒.๑ เป้าหมาย  
๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัด

สรร ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ  
๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ - จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ  

  ๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน  
  ๒.๒ แนวทางปฏิบัติ  

  ๒.๒.๑ ผู้บริหาร หวัหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันต 
แพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
กําหนดให้มี แนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติดังนี้  

(๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้  
(๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร     

การบรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
(๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น  

(๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาส
พิเศษ หรือวาระตามประเพณี เท่านั้น  

(๑.๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชากรที่ส่งผลถึงการ
บริการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของหน่วยงาน  

(๑.๓) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ  
(๒) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ     

ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ  



(๓) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง 
วิชาการท้ังในและต่างประเทศโดยตรง   

(๔) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่
ยานั้น ในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ  

(๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุมสัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ กําหนดแนวทางดังนี้  

(๕.๑) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้หน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไขข้อ 
ผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น  

(๕.๒) การสนับสนุนให้เป็นไปในนามโรงพยาบาลดอยหลวง โดย
คณะกรรมการ จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของ
โรงพยาบาลจุน จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย
หลักการดังนี้  

(๕.๒.๑)การคัดเลือก จะดําเนินการโดยคณะกรรมการจริยธรรมว่า
ด้วยการ จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลจุน  

(๕.๒.๒)คณะกรรมการว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ
ขายยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลจุน จะกําหนดความถี่ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการ
สนับสนุนซึ่ง ต้องให้มีความเหมาะสม  

(๕.๒.๓)การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มี
ความ เหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น  

(๕.๒.๔)ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พัก สําหรับตนเองเท่านั้นและจํากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน 
การประชุม หรือ การบรรยายทางวิชาการ  

(๕.๒.๕) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ 
บรรยายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตามระเบียบ
สํานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

(๖) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลจุน ไม่อนุญาตให้ มี
การ    จัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน ทั้งนี้
เพ่ือ ป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้  

(๗) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดําเนินการ วิทยากร หรือข้อมูล 
วิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้โรงพยาบาลจุน เปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วม 
ประชุมรับทราบทุกครั้ง  

๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา  
๓.๑ เป้าหมาย  

๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา  

  ๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา                           
        ๓.๒ แนวทางปฏิบัติ  

๓.๒.๑ กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  



(๑) โรงพยาบาลจุน จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่ มิใช่
ยา ในนามโรงพยาบาลจุน อย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้  

(๒) กําหนดให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจุน เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ
การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดทําบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือ 
ตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้ สิ่งที่สนับสนุนหรือตัวอย่าง จํานวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้
เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทําสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น  

(๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้กับผู้ป่วย ผู้สัง่ใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบพึง 
คํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสําคัญ ให้มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์  
มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน  

๔. การดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย  
๔.๑ เป้าหมาย  

การกําหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสําหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้
ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

๔.๒ แนวทางปฏิบัติ  
๔.๒.๑ กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(๑) โรงพยาบาลดอยหลวง ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาเข้าพบบุคลากร           
ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ณ โรงพยาบาลจุน เพ่ือการโฆษณายาและ เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา
หรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

(๒) โรงพยาบาลจุน ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาพึง 
เคารพและปฏิบัติตามข้อกําหนดของโรงพยาบาลจุนอย่างเคร่งครัด  

๕. ระบบการคัดเลือก  
  ๕.๑ เป้าหมาย  
๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและ

ผู้ จําหน่ายในรูปแบบการทํางานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดําเนินการอย่างเป็นระบบ  
๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซ่ึง

มุ่งเน้น ความโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คํานึงถึงประสิทธิ์
ผล ความ คุ้มค่า ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง  

๕.๒ แนวทางปฏิบัติ  
๕.๒.๑ กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(๑) โรงพยาบาลจุน มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การคัดเลือก 
บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท
ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คํานึงถึง
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความ ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง  

(๒) การจัดซื้อหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ดําเนินการตาม
นโยบาย ของคณะกรรมการจริยธรรมวาด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา



ของ โรงพยาบาลจุน ทั้งนี้การดําเนินการต่างๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ /คณะทํางาน
ที ่ 

จะแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยกําหนดให้
กรรมการ/ อนุกรรมการ/ผู้ทํางานมีกําหนดหมดวาระการทํางานครั้งละไม่เกิน ๒ ปี และไม่เกิน ๒ วาระ
ติดต่อกัน  

(๓) คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทํางานจะประกาศผลการดําเนินการ
ต่างๆ เป็นระยะๆ  

(๔) คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทํางาน ซึ่งแสดงว่าการมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับ บริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

5. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ  
๖.๑ เป้าหมาย  

มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการกําหนด
บทลงโทษการ ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย  

๖.๒ แนวทางปฏิบัติ  
๖.๒.๑ กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

                                  (๑) โรงพยาบาลจุน กําหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร แพทย์ ทันต 
แพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ปฏิบัติตาม          
เกณฑ์จริยธรรม โดย ทําการประเมินและคัดเลือกเพ่ือประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและหรือบุคคลที่มี 
ผลงานดีเด่นในการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ           
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีละ ๑ ครั้ง  

   (๒) โรงพยาบาลจุน กําหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ที่ไม่ปฏิบัติตาม
เกณฑจ์ริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดยการใช้มาตรการการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
มาตรการ ทางการปกครอง มาตรการทางวินัย และมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องตามลําดับ  

๗. ระบบการตรวจสอบ ๗.๑ เป้าหมาย มีระบบการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบันและ
ย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ ๗.๒ แนวทางปฏิบัติ  

๗.๒.๑ กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) โรงพยาบาลจุน กําหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัทผู้แทน

จําหน่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลจุน เป็นผู้ดําเนินการ  

(๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงานทุก ๔ เดือน ต่อผู้อํานวยการ  

โรงพยาบาลจุน  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                ประกาศ ณ วันที่  24  มีนาคม  2566  

 (นายชาญ  ปริญญา) 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุน 



 
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลจุน 
เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเทศในการท างาน 

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

  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกท่านของโรงพยาบาลจุน           
มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคลากร และสร้างองค์กรที่มีปราศจาก            
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกัน                
และกัน และไม่กระทําการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางการเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดําเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลจุน 

  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางการ
ในการทํางานดังกล่าว โรงพยาบาลจุนจะดําเนินการ ดังนี้ 

1. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาคให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพ 
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทําการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อบุคลากรด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทําการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทํางาน 

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง  
พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลจุน ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพ    ใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

3. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัย 
ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ
บุคลากรทุกคน และบุคลากรที่เก่ียวข้องหรือดําเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลจุน 

4. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทํางานเพ่ือมิให้มีการคุกคามทางเพศในการทํางาน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  27 มีนาคม พ.ศ. 25๖6 

      
(นายสุชาญ  ปริญญา) 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุน 

 


