
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลกระสัง   โทร.๐ ๔๔๖๙ ๑๕๐๙  ต่อ  ๑๐๐                                         .                                            

ที ่ บร ๐๐๓๒.๓๐๑/๑/                          วันที ่     5   มีนาคม   ๒๕๖๒                      . 

เรื่อง  การก าหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

  ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกระสัง  จัดท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน ในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หัวข้อ     
EB ๑๗  ก าหนดให้หน่วยงานก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการการรับสินบน  
ดังนั้น จึงขอส่งเอกสารกรอบแนวทาง ประกาศโรงพยาบาลกระสัง คู่มือ และแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตของหน่วยงานประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี้   
  ๑. เรื่องกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกระสัง 
    ๒. เรื่องแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน 
  ๓. เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน              
  ๔. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
  ๕. คู่มือมาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ มาตรการการ
เบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม และมาตรการการจัดหาพัสดุ 
  ๖. ขั้นตอนปฏิบัติการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่ 
  ๗. คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 



  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ต่อไป  
 
                                  (นายดนัย  แป้นทอง) 
                               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
                     อนุญาต 
 
                 (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
       นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานโรงพยาบาลกระสัง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกระสัง 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 

ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกระสัง 

วันเดือนปี: ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

หัวข้อ : หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน(EB17) 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1.ประกาศ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล-ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลกระสัง 

2. ประกาศเจตจ านงสุจริต 

3.ประกาศ (มาตรการป้องกันรับสินบ) 

4.แผนปฏิบัติการป้องกัน-ปราบปรามทุจริต รพ กระสัง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

5.คูคู่่มือมาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 

มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม และมาตรการการจัดหาพัสดุ  

6. ขั้นตอนปฏิบัติการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่ 

7. คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 Linkภายนอก: ไม่มี  

หมายเหตุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ผู้อนุมัติรับรอง 

          พิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล 

     (นางพิมพ์วดี  จิระวิกรานต์กุล)   

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                ชัยยงค์  บุญสอน 

             (นายชัยยงค์  บุญสอน)   

        ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                  ดนัย   แป้นทอง 

               (นายดนัย  แป้นทอง)   

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 









 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เร่ือง  แสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน 
 ____________________________________  

  เพื่อให้การบริหารราชการโรงพยาบาลกระสัง  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงาน โดยยึดมั่น
ในประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ด าเนินงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกการตอบสนองความต้องการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มุ่งให้ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงตนอยู่ด้วยความมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการ กล้ายืนหยัดท าสิ่งที่ถูกต้อง เน้นการพัฒนาและยกระดับการท างานของบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดถือเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลกระสัง เพื่อการบริหาราชการและการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส  มีดังต่อไปนี ้
 ๑. มุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด 
 ๒. มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรทุกระดับ มีคุณธรรมอันพึ่งประสงค์ ๔ ประการ คือ พอเพียง     มีวินัย สุจริต 
จิตอาสา ท างานบนพ้ืนฐานคุณภาพคู่คุณธรรม สร้างวัฒนธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส่และตรวจสอบได้  
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายรัฐบาล 
 ๔. ปลุกจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์
ส่วนรวม ออกจากกันได้ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ และมีการลงโทษผู้กระท าความผิดอย่างเคร่งครัด บนพื้นฐาน
หลักนิติธรรม 
 ๖. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  
            /๗. มุ่งมั่นบริหาร... 
 



 
 
 
 
 
 

๗. มุ่งมั่นบริหารงานและปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด
ไว้ในพันธะกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 
         
    ประกาศ   ณ  วันท่ี          เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
          
 

          (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กลุ) 
      นายแพทย์ช านาญการ  ปฏิบัตหิน้าท่ี 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

 















  
ประกาศโรพยาบาลกระสัง 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
-------------------------------------- 

  โรงพยาบาลกระสัง ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับ มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ จึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันและ
การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง  หรือบุคคลใดซึ่ง
กระท าการเพื่อหรือในนามของโรงพยาบาลกระสัง ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ยึดถือเป็นบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

๑. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุกจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง กฎ  
ระเบียบ และข้อบงัคับของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึง การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ 
สอบการปฏิบัติหน้าที่จากผูบ้ังคบับัญชา หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องตลอดเวลา 

๓. ไม่กระท าการใดๆ ที่เปน็การแสดงถึงเจตนาวา่เป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วน 
เก่ียวข้องในเร่ืองที่ตนมีหน้าที่รบัผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชนแ์ก่โรงพยาบาลกระสงั 
ตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

๔. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริต และคอร์รัปชั่น ที่เก่ียวข้องกับโรงพยาบาล 
กระสัง โดยถือเป็นหนา้ที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ 

๕. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เอกชน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการได้ๆ 
อันเป็นการผิดกฎหมาย เปน็การกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมี
การกระท าดังกลา่วด้วย 

๖. การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอื่นซึง่มิใช่ญาติ เนื่องในโอกาสตา่งๆ โดยปกติตามขนบธรรม 
เนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏบิัติในสงัคม เท่านั้น และต้องมีมุลคา่ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่
ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๗. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สนิให้โรงพยาบาลกระสงั ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงิน 
บริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทน 

ประกาศ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

                (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
           นายแพทยช์ านาญการ ปฏิบัติหน้าที ่
                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสงั 























    

คู่มือ 
 

ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน 

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของโรงพยาบาลกระสัง 

  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 













































บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลกระสัง   โทร.๐ ๔๔๖๙ ๑๕๐๙  ต่อ  ๑๐๐                                         .                                            

ที ่ บร ๐๐๓๒.๓๐๑/๑/                          วันที ่       5  มีนาคม   ๒๕๖๒                      . 

เรื่อง  ประกาศมาตรการตามกระบวนงาน ITA 

เรียน    หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานทุกงาน 

  ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกระสัง  จัดท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน ในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หัวข้อ     
EB ๑๗  ก าหนดให้หน่วยงานต้องแจ้งเวียนประกาศ ค าสั่งต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต การรับ
สินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรม ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  ดังนั้น จึงขอส่ง
เอกสารประกาศโรงพยาบาลกระสัง คู่มือ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี้   
  ๑. เรื่องกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกระสัง 
    ๒. เรื่องแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน 
  ๓. เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน              
  ๔. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
  ๕. คู่มือมาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ มาตรการการ
เบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม และมาตรการการจัดหาพัสดุ 

๖. ขั้นตอนปฏิบัติการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่ 
  ๗. คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งบุคลากรในกลุ่มงาน/งานของท่านทราบ ถือปฏิบัติตาม
ประกาศ คู่มือ แผนปฏิบัติการ แนวทางอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการและเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
 
 
                                   (นายดนัย  แป้นทอง) 
                               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

                  



































 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 

โรงพยาบาลกระสัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  ด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม และการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยาเกินจ าเป็น ราคาแพงเกินควรเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของการเข้าถึงยาที่จ าเป็น
ของผู้ป่วย และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการขายที่
ขาดจริยธรรมได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทยา ทั้งที่
เป็นผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์แอบแฝง การส่งเสริมการขายในกระบวนการจัดซื้อจัดหาตลอดจน
การใช้ยาในลักษณะดังกล่าว ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ปกติของสังคมไทย ท าให้บุคลากร
สาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิดและเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้เป็นสิทธิที่พึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้ โดยมิได้
ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อระบบสุขภาพ 

  กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายและแผนในการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของกระทรวง
สาธารณสุข โดยระบบบริหารยาจัดเป็นส่วนส าคัญในนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบหลัก ๖ 
ด้านคือ นิติธรรม(rule of law) คุณธรรม(ethics) ความโปร่งใส(transparency) ความส านึกรับผิดชอบ
(accountability) ความคุ้มค่า(value for money) และการมีส่วนร่วม(participation)เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย (ฉบับมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕) โดยคณะท างาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ประกอบกับ
เกณฑ์จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ (code of conduct) เรื่องการปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับผู้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งอ้างอิงหลักการจากข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของแพทยสภาที่มี
เจตนารมณ์ให้เกณฑ์จริยธรรมนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับสถานพยาบาลและหน่วยงาน ของกระทรวง
สาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการ
จัดซื้อจัดหา จนกระทั่งถึงการใช้ยา เพ่ือให้องค์กรสาธารณสุขเป็นแนวหน้า กล้ายืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ท างานเพ่ือประชาชน และเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป 

  โรงพยาบาลกระสัง ได้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา ส าหรับโรงพยาบาลกระสังและในหน่วยงาน
ในสังกัด ดังนี้ 

 
 
 

          /เกณฑ์จริยธรรมนี้… 
 



เกณฑ์จริยธรรมนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๖ หมวด 
 หมวดที่ ๑ บททั่วไป 
 หมวดที่ ๒ ผู้สั่งใช้ 
 หมวดที่ ๓ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
 หมวดที่ ๔เภสัชกรหรือผู้ประกอบการวิชาชีพอ่ืน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาการจ่าย
  และส่งมอบยา 
 หมวดที่ ๕บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา 
 หมวดที่ ๖สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน โรงพยาบาลกระสัง และสถานพยาบาลในสังกัด  
 โรงพยาบาลกระสัง 

หมวดที่ ๑ บททั่วไป 

 ยา หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
 การส่งเสริมการขายยา หมายความว่า การให้ข้อมูล ข้อความ การชักชวน จูงใจ หรือการกระท าด้วย
วิธีอ่ืนใดที่มุ่งหมายให้มีการสั่งใช้ การสั่งซื้อ หรือการใช้ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
 การโฆษณา หมายความว่า การกระท าไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเกี่ยวกับ
ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
 ข้อความ หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง  ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข 
ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอ่ืนใด ที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน
วิธีการ หรือสื่อใดๆ 
 ของขวัญ หมายความว่า ประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน สิ่งของ ของช าร่วย ที่บริษัทยา มอบให้แก่บุคคล 
เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 
 ของบริจาค หมายความว่า สิ่งของที่บริษัทยา มอบให้แก่โรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลใน
สังกัดโรงพยาบาลกระสัง 
 ตัวอย่างยา หมายความว่า ตัวอย่างยาที่แจกแก่บุคคลหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกับ
รูปแบบและลักษณะของยา หรือเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การใช้ทางคลินิก โดยยกเว้นเพ่ือการศึกษาหรือวิจัย 
 ผู้สั่งใช้ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ , ทันตแพทย์, แพทย์ลูกจ้างชั่วคราวหรือ
บุคคลากรทางสาธารณสุขอ่ืนที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัด
โรงพยาบาลกระสัง 
 ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล 
เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด การแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืน
ตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
 ผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา หมายความว่า ตัวแทนของบริษัทยา ที่มีหน้าที่ เข้าพบผู้ประกอบ
วิชาชีพเพ่ือน าเสนอข้อมูลยา 
 บริษัทยา หมายความว่า บริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต น าเข้าและจ าหน่ายยาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 



 ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้มีอ านาจตัดสินใจลงนามหรือมีอ านาจสั่งการในการคัดเลือก จัดซื้อจัดหายา
ของโรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 
 ผู้มีอ านาจ หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือด าเนินการสั่งซื้อ
ยาในโรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 
 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา หมายความว่า เจ้าหน้าที่โดยต าแหน่งหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาของโรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 
 นักศึกษา หมายความว่า ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับก่อนปริญญา ในสถานศึกษา 
 สถานพยาบาล หมายความว่า โรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 

หมวดที่ ๒ผู้สั่งใช้ 

 ๒.๑ ผู้สั่งใช้ไม่พึงรับประโยชน์จากบริษัทยา ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยาย
ทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยา 
  ๒.๑.๒ รับของขวัญหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆยกเว้น 
   (๑) ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี 

    (๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของโรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัด
โรงพยาบาลกระสัง 
  ๒.๑.๓ รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆจากบริษัทยาและผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา 
 ๒.๒ ผู้สั่งใช้ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใดๆต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
 ๒.๓ ผู้สั่งใช้ไม่พึงรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยตรง  
 ๒.๔ ผู้สั่งใช้พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาในสถานะใด เมื่อแสดงความ
คิดเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับยาในทางวิชาการ 
 ๒.๕ ผู้สั่งใช้สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสนับสนุนและการก ากับดูแลของ
โรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 
 ๒.๖ ในการน าตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงานในโรงพยาบาลกระสัง ผู้สั่งใช้พึงค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยา หรือประโยชน์ส่วน
ตน โดยผ่านระบบก ากับดูแลการรับการจ่ายตัวอย่างยาของโรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัด
โรงพยาบาลกระสังให้เป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 
 ๒.๗ ผู้สั่งใช้พึงสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา 

หมวดที่ ๓ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 

 ๓.๑ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
โดยเชื่อมโยงถึงชื่อการค้าของยาหรือการอ่ืนใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง ภายในโรงพยาบาลกระสังและ
สถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 



 ๓.๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ มีนโยบายจัดให้มีระบบการคัดเลือกยา การจัดซื้อยา การคัดเลือก
บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาที่โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและที่มี
คุณภาพสูง และเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยา ดัง
แนวทางการเสนอรายการยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาลกระสัง (PTC-SP-005-01) 
 ๓.๓ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ มีนโยบายจัดระบบการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาให้เป็นไปอย่าง
เปิดเผยและไม่เจาะจงบุคคล รวมทั้งจัดระบบในการก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่โรงพยาบาลกระสังและ 
สถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสังอย่างแท้จริง โดยการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาให้มีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
  ๓.๓.๑สิ่งสนับสนุนที่มีคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา การบริการ การดูแลรักษาผู้ป่วยและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 
  ๓.๓.๒ วิธีการรับสิ่งสนับสนุนให้รับในนามของหน่วยงานเท่านั้น มิให้รับโดยเจาะจงบุคคล 
โดยมีเอกสารตอบรับการสนับสนุนที่ออกโดยโรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 
เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นหลักฐานที่อ้างอิงได้ 
 ๓.๓.๓ สิ่งสนับสนุนเป็นครุภัณฑ์ให้มีการลงทะเบียนไว้กับงานพัสดุโรงพยาบาลกระสัง 
  ๓.๓.๔ สิ่งสนับสนุนเป็นการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการให้ใช้
แนวปฏิบัติตาม หมวด ๖ ข้อ ๖.๔ 
  ๓.๓.๕ สิ่งสนับสนุนเป็นการสนับสนุนเพ่ือการศึกษาและการประชุมวิชาการในหน่วยงานให้
เป็นการสนับสนุนค่าอาหาร (แบบประหยัด) โดยมิให้มีการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆในเชิงธุรกิจ 
  ๓.๓.๖ การสนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้แก่หน่วยงานฯให้เป็นหัวข้อบรรยายที่เป็นวิชาการ
โดยตรง และการสนับสนุนระหว่างการบรรยายให้สนับสนุนเป็นค่าอาหาร (แบบประหยัด) และมิให้มีการ
โฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆในเชิงธุรกิจ 
  ๓.๓.๗ การสนับสนุนในหัวข้อ ๓.๓.๕ และ ๓.๓.๖ ให้หน่วยงานรวบรวมส่งรายงานต่อ
ผู้อ านวยการเป็นรายปี 
 ๓.๔ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ก าหนดกฎระเบียบเพ่ือควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาใน
โรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัดในสังกัดโรงพยาบาลกระสังเช่น การก าหนดบริเวณหรือ
ก าหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาเข้ามาท ากิจกรรมได้ ดังนี้ 
  ๓.๔.๑ ผู้อ านวยการ/คณะผู้บริหาร/ตัวแทนมีหน้าที่ก าหนดพ้ืนที่การท ากิจกรรมส่งเสริมการ
ขายยาโดยผู้จัดกิจกรรมต้องท าเรื่องขออนุมัติ เช่น การขอจัดกิจกรรมในงานประชุมวิชาการ 
  ๓.๔.๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยาต้องอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ โดยห้ามมิให้โฆษณาอวดสรรพคุณเกินจริง 
  ๓.๔.๓ การจัดกิจกรรมฯต้องไม่รบกวนต่อการท างานของแพทย์ ทันตแพทย์ตลอดจนบุคลากร
ที่มีอ านาจสั่งใช้ยาโดยเฉพาะการตรวจรักษาผู้ป่วย 

   ๓.๔.๔ ผู้แทนยา ห้ามเข้าพบขณะที่แพทย์ ทันตแพทย์ตลอดจนบุคลากรที่มีอ านาจสั่งใช้ยาท า
การรักษาผู้ป่วย 
  ๓.๔.๕ ในกรณีที่มีการสนับสนุนตัวอย่างของอาหารเสริมเช่น นมผงในผู้ป่วยที่มีภาวะขาด
อาหาร ควรแจ้งต่อผู้อ านวยการ/คณะผู้บริหารและน าเสนอในพ้ืนที่ที่ทางโรงพยาบาลก าหนด 



  ๓.๔.๖ ผู้แทนยาไม่ควรเข้าพบนักศึกษาแพทย์,นักศึกษาที่มาฝึกงาน เพ่ือท าการโฆษณาและ
กิจกรรมส่งเสริมการขายยา 
 ๓.๕ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้ยาในโรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลใน
สังกัดโรงพยาบาลกระสัง ทั้งนี้ต้องค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่าและความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนี้ 
  ๓.๕.๑ก าหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดของโรงพยาบาล (PTC) 
แสดงการมีส่วนได้เสียกับภาคธุรกิจยาในทุกครั้งที่มีการประชุมตามเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อ จัดหายา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ โดย
ตระหนักถึงสิทธิผู้ป่วย และความเหมาะสมตามเศรษฐานะของโรงพยาบาล 

- จักท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest : COI) เพ่ือให้การจัดท าบัญชียาโรงพยาบาลกระสังเป็นไปอย่างชอบธรรมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

- ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง ซึ่งได้แก่ การที่คณะกรรมการหรือคู่สมรสเป็น
เจ้าของ หุ้นส่วน ผู้บริหาร ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาในธุรกิจน าเข้า ผลิต หรือตัวแทนจ าหน่ายยาแผนปัจจุบันและ
ยาสมุนไพร 

- กรณีที่กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม ต้องเปิดเผยแก่คณะกรรมการฯ ถึง
ความเกี่ยวพันกับธุรกิจดังกล่าว โดยให้เลขานุการแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนมีการ
พิจารณายานั้นๆเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรม ซึ่ง
การมีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม เช่น การวิจัยหรือท าการทดลองทางคลินิก หรือร่วมท าวิจัยกับธุรกิจยาที่
เกี่ยวข้องกับรายการยาที่ก าลังพิจารณา เคยได้รับหรือคาดว่าจะได้รับเงินสนับสนุนหรือผลตอบแทนจากธุรกิจ
ยาที่เกี่ยวเนื่องกับยาที่ก าลังพิจารณา ยกเว้นการได้รับการสนับสนุนผ่านหน่วยงานหรือสถาบันเป็นทุน ดูงาน 
ประชุม หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ของ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ในธุรกิจยานั้น เป็นต้น 

- กรณีที่กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม แสดงตนไม่ร่วมในการพิจารณา
ตัดสินคัดเลือกรายการยาเฉพาะกรณีในช่วงเวลาที่คณะกรรมการพิจารณายานั้นๆเว้นเสียแต่การให้ข้อมูลทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับยาที่พิจารณา และละเว้นการปฏิบัติใดๆในลักษณะชักจูงหรือกดดันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพิจารณายา มีการตัดสินใจที่อาจให้คุณหรือโทษต่อการพิจารณายา  

- คณะกรรมการ จักลงนามแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดท าบัญชียาโรงพยาบาล
กระสัง โดยลงนามในแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลก าหนด 
  ๓.๕.๒การพิจารณาเสนอน ายาเข้าบัญชีโรงพยาบาล ให้ด าเนินการตามระเบียบ และมี
คณะกรรมการ PTC พิจารณา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล พิจารณา
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัยของผู้ป่วย และความเป็นธรรมในการเข้าถึงยา โดยพิจารณาตามหลัก
วิชาการ หลักฐานเชิงประจักษ์ และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

   ๓.๕.๓แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบริษัทในการจัดซื้อยา ด้วยวิธีตกลงราคาให้เป็นไปตาม
แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารเวชภัณฑ์ยา (PHA-WI-005-00) 



  ๓.๕.๔สนับสนุนให้ แพทย์พิจารณาสั่งใช้ยาที่มีอยู่ในบัญชีของโรงพยาบาล (Hospital Drug 
List) หากจ าเป็นต้องใช้ยาที่ไม่อยู่ในบัญชีของโรงพยาบาล ต้องขออนุมัติจากผู้อ านวยการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม โดยแพทย์ที่สั่งใช้ยาต้องแสดงเหตุผล และความจ าเป็นตามหลัก
วิชาการ 
 ๓.๕.๕ แพทย์ควรพิจารณาเลือกใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) เป็นล าดับแรกเสมอ 
  ๓.๕.๖ การสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) แพทย์ต้องบันทึกเหตุผลในการใช้ยาลง
ในเวชระเบียน และเขียนหนังสือรับรองเพ่ือการเบิกจ่ายตามเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  ๓.๕.๗การสั่งใช้ยาในกลุ่มที่ควบคุม ได้แก่ ยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ประเภท ๒ ต้องมีลายมือแพทย์ผู้มีสิทธิ์สั่งก ากับทุกครั้ง 
  ๓.๕.๘ ให้ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลในการสั่งยาที่ควบคุมพิเศษ ได้แก่ ยาที่
คณะกรรมการ PTC ก าหนดให้มีการท า Drug Use Evaluation (DUE) ซึ่งจะคัดเลือกจากรายการยาดังต่อไปนี้  
ยาบัญชี จ๒ ยาเคมีบ าบัด ยาปฏิชีวนะที่ต้องควบคุม ยาที่มีราคาแพง และรายการเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ชนิดรุนแรง 
 ๓.๕.๙ ให้ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs)  
  ๓.๕.๑๐ ค าสั่งการใช้ยาและการใช้ค าย่อ ต้องเป็นตามมาตรฐานสากล หรือตามท่ีโรงพยาบาล
ก าหนด 

   ๓.๕.๑๑ แพทย์ผู้สั่งยาต้องเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลใน
สังกัด หรือผู้ที่ได้รับหมายเท่านั้น 
  ๓.๕.๑๒ การสั่งใช้ยาของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาฝึกงาน ต้องมีลายมือชื่อ ผู้ประกอบวิชาชีพ
และรหัสใบประกอบวิชาชีพก ากับทุกครั้ง 
 ๓.๖ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ก าหนดนโยบายการรับตัวอย่างยาและยินยอมให้สั่งใช้ตัวอย่างยาและได้
เฉพาะที่มกีารผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ PTC โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 

หมวดที่ ๔ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่ง
มอบยา 
 ๔.๑ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่ง
มอบยาในโรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสังไม่พึงเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ 
แผ่นป้าย หรือสื่อชนิดอื่นใดท่ีมีเนื้อหาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน 
 ๔.๒ ในการน าตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วย เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายยาและส่งมอบยาในโรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัด
โรงพยาบาลกระสัง พึงค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริม
การขายยา หรือประโยชน์ส่วนตน 
 ๔.๓ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่ง
มอบยาในโรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสังพึงเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทาง
วิชาการที่เชื่อถือได้เพ่ือประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาของโรงพยาบาลกระสัง โดยไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีด
กันยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 



 ๔.๔ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่ง
มอบยาในโรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสังปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
เช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในข้อ ๒.๑ ถึง ๒.๖ 
หมวดที่ ๕ บริษัทยา และผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา 

 ๕.๑ โรงพยาบาลกระสังและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง สนับสนุนให้บริษัทยาและ
ผู้แทนยา หรือพนักงานขายยาตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประกาศ 
 ๕.๒ บริษัทยาพึงสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาให้ความร่วมมือเพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ 
 ๕.๓ ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา ผู้แทนยาหรือ
พนักงานขายยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงพยาบาลกระสัง และสถานพยาบาลในสังกัด
โรงพยาบาลกระสัง อย่างเคร่งครัด 

หมวดที่ ๖ โรงพยาบาลกระสัง และสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 

 ๖.๑ โรงพยาบาลกระสัง และสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง มีแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่
ละประเภท ดังนี้  
 ๖.๑.๑ ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและ
ส่งมอบยา ไม่พึงรับประโยชน์จากบริษัทยา ดังนี้ 

(๑) การรับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยาย
ทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยา 

  (๒) การรับของขวัญหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆยกเว้น 
   (๒.๑) ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี 
  (๒.๒) สิ่งที่ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทาง

การแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของโรงพยาบาล
ห้วยราชและสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 

  (๓) การรับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆจากบริษัทยาและผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา 
  (๔) ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การ
จ่ายและส่งมอบยา ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใดๆต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
  (๕) ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การ
จ่ายและส่งมอบยา ไม่พึงรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยตรง  

   (๖) การน าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายหรือใช้กับผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามนโยบายการ
รับตัวอย่างยาของโรงพยาบาลกระสัง 



  (๗) การเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้ายเพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ป่วยให้ปฏิบัติตาม
หลักวิชาการอย่างเคร่งครัด โดยมิให้ใส่ข้อความ เนื้อหาเป็นโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาแก่
ผู้ป่วยและประชาชน 
  (๘) การน าเสนอข้อมูลเพ่ือการคัดเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมบ าบัด ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาโรงพยาบาลกระสัง และสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง ให้เสนอข้อมูล
ตามหลักวิชาการ และตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based) 
   ๖.๑.๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
  (๑) ไม่พึงรับประโยชน์จากบริษัทยา ดังนี้ 

   (๑.๑) การรับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การ
บรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยา 

   (๑.๒) การรับของขวัญหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆยกเว้น 
     (๑.๒.๑) ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตาม

ประเพณ ี
     (๑.๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของโรงพยาบาลกระสัง และ
สถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 

    (๑.๓) การรับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ จากบริษัทยาและผู้แทนยา หรือพนักงาน
ขายยา 

   (๒) การจัดกิจกรรมในโรงพยาบาลกระสัง และสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง ที่
ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพให้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิชาการโดยตรง โดยหากจ าเป็นต้องใช้ชื่อยา ให้
ใช้ชื่อสามัญ มิให้ใช้ชื่อทางการค้า และชื่อบริษัทยา เพ่ือป้องกันการโฆษณาแอบแฝง 

 ๖.๒ โรงพยาบาลกระสัง และสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง มีระบบและด าเนินการ
ติดตามก ากับดูแล เพ่ือให้บุคลากรแต่ละประเภทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในข้อ ๖.๑ ดังนี้ 
  ๖.๒.๑ คณะกรรมการ PTC ด้านยาของโรงพยาบาลกระสังเป็นผู้ด าเนินการดูแลการวาง
ตัวอย่างยา 
  ๖.๒.๒บริษัทยาต้องจัดท าเอกสารระบุรายละเอียดสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยา แจ้ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง ผ่านคณะกรรมการตามข้อ ๖.๒.๑ 
  ๖.๒.๓ บุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับสิ่งสนับสนุน จัดท ารายการสิ่งสนับสนุนที่ได้รับและ
เหตุผล หรือประโยชน์ของสิ่งสนับสนุนแก่หัวหน้ากลุ่มงานฯ และกลุ่มงานฯ ท ารายงานสรุปเสนอต่อ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง ผ่านคณะกรรมการตามข้อ ๖.๒.๑ ทุกปีงบประมาณ 
 ๖.๓ กรณีที่หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลกระสัง และสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง มี
การจัดประชุมโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการวิทยากรหรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยา พึงเปิดเผยการ
สนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 
 ๖.๔ การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ อันก่อประโยชน์ให้โรงพยาบาลกระสัง และสถานพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาล
กระสัง และไม่มีเงื่อนไขผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาใดๆทั้งสิ้น โดยมีระบบการสนับสนุน คือ 



  ๖.๔.๑ให้บริษัทยา ให้การสนับสนุนผ่านโรงพยาบาลกระสัง และสถานพยาบาลในสังกัด
โรงพยาบาลกระสัง โดยระบุกลุ่มงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยายทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นๆ บุคลากรที่สมควรให้ไปประชุมฯ นั้น ให้ขึ้นกับ
พิจารณาของหน่วยงาน โดยพึงรับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และ
ค่าที่พักส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยาย
ทางวิชาการกรณีการได้รับการสนับสนุนให้ไปดูงานในต่างประเทศจะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้น 
  ๖.๔.๒การประชุมหรือสัมมนาในต่างจังหวัดที่มีการค้างคืนหรือประชุมต่างประเทศให้ท าเรื่อง
ขออนุมัติ โดยมีหนังสือเชิญจากบริษัทถึงผู้อ านวยการ 
 - การประชุมต่างประเทศ 
   ให้สามารถประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ ปีละ 2 ครั้ง ยกเว้นกรณีที่ไปเสนอผลงาน 
หรือได้รับเชิญไปเสนอผลงาน/เป็นวิทยากร/กรรมการของการประชุม 
  ๖.๔.๓ แนวปฏิบัติในการจัดประชุมวิชาการท่ีสนับสนุนโดยบริษัทยา 

   การจัดประชุมวิชาการของหน่วยงานหรือโรงพยาบาลกระสัง และสถานพยาบาลในสังกัด
โรงพยาบาลกระสัง ที่มีบริษัทยาสนับสนุนนั้นให้มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

- การสนับสนุนให้ท าผ่านกลุ่มงานและเสนอต่อผู้อ านวยการ 
- การสนับสนุนของการประชุมวิชาการโดยบริษัทยา ผู้แทนยาสามารถตั้งโต๊ะแสดงผลิตภัณฑ์
ได ้
- การบรรยายทางวิชาการให้ใช้ชื่อยาเป็นชื่อสามัญและยึดหลักในการให้ความรู้ด้านการรักษา
โรคโดยรวม ไม่เจาะจงเฉพาะยาใดยาหนึ่ง 
- เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นให้ผู้รับผิดชอบการประชุมสรุปผลของการประชุม , ค่าใช้จ่ายและค่า
สนับสนุนทั้งหมดเสนอต่อผู้อ านวยการ 

  ทั้งนี้  จึงประกาศเพ่ือรับทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่       เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
      (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
     นายแพทย์ช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 
 
 
 
 
 
 


