
 

ประกาศโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 
เร่ือง การจัดท ามาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖3 
………………………………………………………………… 

 

  ด้วยโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ได้จัดท ามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ เพ่ือให้การด าเนินงาน
สอดคล้องตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา               
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ                     
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12  กันยายน  2557                  
ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษา               
ความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จึงได้จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ ของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง และเพ่ือให้ทุกหน่วยงาน                        
ในโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                   
ของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง  ต่อไป 
  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์ 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ของโรงพยาบาลทุ่ ง เขาหลวง                        
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.25๖2 

           
                  (นายชาญชัย  วันทอง) 

                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                            ประกาศโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 

และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
………………………………………………………. 

 

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม              
การขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น 
 เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ   โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง  จึงก าหนดแนวปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาดังนี้ 
 

วัฒนธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย” 
 

๑. การรับประโยชน์จากบริษัทยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากร                 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา ให้ปฏิบัติต่อผู้แทน พนักงานขาย จากบริษัทยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้ 
  ๑.๑) ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยาย
ทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
  ๑.๒) ไม่รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นสิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
ในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี หรือสิ่งที่มีประโยชน์ทางวิชาการ และส่งผลถึงการให้บริการผู้ป่วย                  
โดยให้รับในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
  ๑.๓) ไม่รับบริการอันเป็นกจิส่วนตัวใด ๆ 
  ๑.๔) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยาต่อสาธารณชน              
ในเชิงธุรกิจ 
  ๑.๕) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทในสถานะใดเมื่อแสดง
ความเห็นทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาต่อสาธารณะโดยการพูดเขียนหรือวิธีการอ่ืน 
  ๑.๖) ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ในการไปประชุม สัมมนา 
อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
  ๑.๗) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้รับในนามโรงพยาบาลเท่านั้น
ทั้งการไปประชุมสัมมนาอบรมดูงานหรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และต้องก่อประโยชน์                 
ให้โรงพยาบาล โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใด ๆทั้งสิ้นและ                          
มีคณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักการต่อไปนี้ 
 
 
 



- 2 - 
 
   -  คณะกรรมการมีส่วนร่วมจากแผนกต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของโรงพยาบาล  
เป็นหลัก และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ให้การสนับสนุน 
   -  คณะกรรมการก าหนดความถี่ที่เหมาะสมในการรับการสนับสนุน 
   -  การคัดเลือกต้องเหมาะสม เป็นธรรม และไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้น               
มากขึ้น 
   -  ให้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าเดินทางค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากรค่าอาหาร และค่าที่พัก
ส าหรับตนเองเท่านั้นโดยจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงานประชุมหรือบรรยายทางวิชาการ 
   -  ผู้ ที่ ได้ รั บคัด เลื อกเข้ าร่ วมกิจกรรมทั้ ง ในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติ                           
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ .ศ. ๒๕๕๕ 
และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๑.๘) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาล ไม่อนุญาตให้ระบุหรือ
กล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือ                      
ฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้การโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้ 

  ๑.๙) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการวิทยากรหรือข้อมูลวิชาการ
จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบทุกครั้ง 

๒. การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท 
  ๒.๑) โรงพยาบาลจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ในนาม
โรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้  
  ๒.๒) โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยต้องจัดท า
บัญชีรับ - จ่าย ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจ านวน วันที่ เอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ 
และจัดท าสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบด้วย 
  ๒.๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้กับผู้ป่วยนั้น ผู้สั่งใช้ ผู้จ่าย ผู้ส่งมอบ                   
พึงค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขายหรือประโยชน์  
ส่วนตน 
 

๓. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
  ๓.๑) โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขายเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างให้บริการ
ผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเพ่ือการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย 
  ๓.๒) โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงได้จัดสถานที่และก าหนดเวลา ซึ่งอนุญาตให้ผู้แทน พนักงาน
ขายเข้าพบบุคลากรเพ่ือน าเสนอข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เข้าพบ                     
เป็นการส่วนตัว 
  ๓.๓) โรงพยาบาลขอให้ผู้แทน พนักงานขาย พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
โรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
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๔. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
  ๔.๑) โรงพยาบาลมุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา                
การจัดซื้อ รวมทั้งการตรวจสอบโดยไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขาย ไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ป้องกัน                
การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีคุณภาพสูง                  
มีประสิทธิผล ปลอดภัย และคุ้มค่า 
  ๔.๒) การจัดซื้อจัดหาตลอดกระบวนการให้ด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะท างานที่จะแต่งตั้งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศ               
ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีก าหนดวาระครั้งละไม่เกิน ....ปี และไมเ่กิน ๒ วาระติดต่อกัน 
   -  คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างานพึงประกาศผลการด าเนินงาน เป็นระยะ 
   -  คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
๕. ระบบการยกย่อง เชิดชูเกียรติและการลงโทษ 
  ๕.๑) โรงพยาบาลก าหนดให้มีการเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ดังนี้  
   - มอบเกียรติบัตร 
   -  รางวัลบุคลากรดีเด่น 
  ๕.๒) โรงพยาบาลก าหนดวิธีการ ส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ดังนี้  
   - ก าหนดขั้นตอนในการลงโทษ 
   -  มีบทลงโทษ   
๖. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท 
  ๖.๑)  โรงพยาบาลก าหนดแนวทางตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ดังนี้ 
   - ใช้ระบบควบคุมภายใน 
   -  ใช้โปรแกรมความเสี่ยง 
  ๖.๒)   ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้รายงานต่อคณะกรรมการทุก ๖ เดือน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. 25๖2 
  

                                                                
             (นายชาญชัย  วันทอง) 

           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 
 
 
 
 



 

                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง   โทร. ๐๔๓ ๕๕๗๑๗๗ 
ที่  รอ  ๐๐๓๒.๓๐๑ /พิเศษ                       วันที ่   ๑๑    ตุลาคม   ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แจ้งประกาศโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงให้ถือปฏิบัติ 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานฯ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ทุกท่าน 
 

 ด้วย โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ได้จัดท าประกาศ  เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  เพ่ือให้การน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จึงแจ้งแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 

       จึงเรียนมาเพ่ือถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดต่อไป   

                                                                      

                                                                  (นายชาญชัย  วันทอง)                               
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 

 
        

 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง   โทร. ๐๔๓ ๕๕๗๑๗๗ 
ที่  รอ  ๐๐๓๒.๓๐๑ /พิเศษ                                วันที ่   ๑๑    ตุลาคม   ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แจ้งประกาศโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงให้ถือปฏิบัติ 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานฯ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ทุกท่าน 

 ด้วย โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ได้จัดท าประกาศ  เรื่อง การจัดท ามาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้การด าเนินงาน  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา               
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ                        
แนวทางการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการทุจริ ตประพฤติมิ ชอบในส่วนราชการและหน่ วยงาน                           
ของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน                    
ในการตรวจสอบสอดคล้องตามค าสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ    
 

       จึงเรียนมาเพ่ือถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดต่อไป   

                                                                    
    

                                  (นายชาญชัย  วันทอง) 
                                ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 

 
        

 
 

 
        
 
 


