
 

     

                                                  

ประกาศโรงพยาบาลจะนะ 

ว่าด้วย  มาตรการการป้องกันการรบัสนิบน โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

  มาตรการน้ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการรับสินบน จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจา้งทุกระดับ 
สังกัดโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา 

๒. ที่สร้างความโปร่งใส มมีาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ เป็นสากล 

๓. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างทุกระดับ สังกัดโรงพยาบาลจะนะและเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางาน      
ด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม    อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔. ทําให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ือความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจ           แก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการให้บริการ
ทุกระดับ 

๕. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างทุก
ระดับ สังกัดโรงพยาบาลจะนะ   ให้ใช้อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง          
ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อหน่วยงาน ต่อประชาชน และสังคม ตามลาํดับ   

๖. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งน้ี รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับหน่วยงานและ
ข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังน้ี           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดที่ ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๑ ประกาศโรงพยาบาลจะนะ น้ี เรียกว่า “ ประกาศโรงพยาบาลจะนะ ว่าด้วยมาตรการการป้องกันการรับ
สินบน โรงพยาบาลจะนะ พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ประกาศโรงพยาบาลจะนะ ว่าด้วยมาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 
๒๕๖๕ น้ี 

สินบน ( Bride ) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคาํนวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้น้ัน
กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง ไม่ว่าการน้ันชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ กล่าวคือ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดในที่น้ี 

- ทรัพย์สิน หมายถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้เช่น เงิน บ้าน รถ 

- ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคาํนวณเป็นเงินได้ หมายความรวมถึง 

๑) การปลดหน้ีหรือการลดหน้ีใหเ้ปล่า 

๒) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย 

๓) การเข้าค้ําประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

๔) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 

๕) การขายหรือการใช้เช่าทรัพย์สินตํ่ากว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏในทอ้งตลาด 

๖) การซื้อหรือการเช่าทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด 

๗) การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยคิดค่าเช่าหรือค่าบริการ หรือ      คิดคา่
เช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 

๘) การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดคา่บริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืน      โดย
ปกติทางการค้า 

๙) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จําหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่า ที่ให้แก่บุคคลอ่ืน
โดยปกติทางการค้า 

๑๐)  การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดว่าใช้จ่ายน้อย
กว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 

๑๑)  การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอ่ืนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือ          คิด
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิด แก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 

๑๒)  การให้บริการทางวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร 
กฎหมาย หรือบัญชี โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดย
ปกติทางการค้า 

๑๓)  การให้รางวัล 

๑๔)  การชําระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ภายหลัง 



๑๕)  การอ่ืนใดซึ่งการกระทํา ที่ทาํให้ผู้น้ันได้รับประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นเงินได้ หรือไม่ต้อง
ออกค่าใช้จ่าย ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกําหนด 

 วัตถุประสงค์ในการให้สนิบน เพ่ือจูงใจใหก้ระทําการหรือประวิงเวลาการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ 

 “ คณะกรรมการจัดวางมาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา ” หมายถึง
คณะกรรมการจัดวางมาตรการการป้องกันการรับสินบนประจําโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา 

 ข้อ ๓ ใหผู้้อํานวยการโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา เป็นผู้รักษาการตามประกาศมาตรการการป้องกัน
การรับสินบนน้ี 

หมวดที่ ๒ 

มาตรการการป้องกันการรบัสินบน 

           ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา ทุกคน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทกุรูปแบบ 

กําหนดใหข้้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการรบัสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา 

    ในเทศกาลปีใหม่ 

 ห้ามข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา รับหรือถามนําถึงการรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับ ทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบ้ียเลี้ยง
เดินทางไปราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็น
สวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร หรือค่าอาหารในระว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปน้ี  

 ๑.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จาก ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน 
เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของช้ันต่างๆในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน การรับทรัพย์สินในกรณีน้ี จึงไม่สามารถนําไปใช้ 
ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ สามารถรับได้โดยไม่จํากัดจํานวนในการรับ ทั้งน้ีจะรับได้ในจํานวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของ
ญาติที่ เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ  

 ๑.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช่ญาติเน่ืองในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

 ๑.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบบัตรกํานัล
ของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเน่ืองในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทสังคมเท่าน้ัน และมูลค่าของการรับรองและของขวัญน้ันต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

 ๑.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  



 - หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ (ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลสองแคว) มาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย  

 - ห้ามข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้
ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมน้ัน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลสองแคว จะให้ของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้  

 - ห้ามข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล
ในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จากผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้น
แต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้ตามปกติ ประเพณีนิยมและของขวัญน้ันมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาท  

 ๑.๕ ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพ่ือเป็น
การป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติ  ในการประหยัดให้แก่ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา 

 ๑.๖ ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
โรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา   มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับน้ี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา ผู้รับฯ จะต้อง
แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์น้ันต่อผู้อํานวยการโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัด
สงขลา   ในทันทีที่สามารถกระทําได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น ความ
เหมาะสม และสมควรที่จะให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา ผู้น้ันรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์น้ันไว้ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์น้ันแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา โดยเร็ว การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  

 

๒. มาตรการป้องกันการรบัสินบนในกระบานการเบิกจ่ายยาตามสิทธสิวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   

    ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กําหนด 

ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา ทุกระดับ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง และมีส่วนได้ส่วน
เสียกับการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กําหนด โดยเคร่งครัด ดังน้ี 

 ห้ามหน่วยบริการหรือหน่วยงานทําการจัดซื้อ ทําการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยา หรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยบริการน้ัน 

 

 

 

 

 



 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสรมิการขายยาและเวชภัณฑ์ทีมิ่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

คํานยิาม 

 ยา หมายถึง ยาตามกฎหมายว่าด้วย ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออก
ฤทธ์ิตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 

 การส่งเสริมการขายยา หมายถึง การให้ขอ้มูล ข้อความ การชักชวน จูงใจ หรือการกระทําด้วยวิธีอ่ืนใดที่
มุ่งหมายให้มีการส่ังใช้ การสัง่ซื้อ หรือการใช้ยา เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

 การโฆษณา หมายถึง การกระทําไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเก่ียวกับยาเพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้า 

 ข้อความ หมายถึง เรื่องราวหรือข้อเท็จจรงิ ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ ภาพยนตร์ 
แสง เสียง เครือ่งหมายหรือรูปแบบอ่ืนใด ทีส่ื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งของน้ันเองหรือโดยผ่านวิธีการ หรือสื่อ
ใด ๆ 

 ของขวัญ หมายถึง สิ่งของ หรือผลประโยชน์ที่บริษัทยามอบให้แก่บุคคล เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

 ของบริจาค หมายถึง สิ่งของที่บริษัทยามอบให้แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

 ตัวอย่างยา หมายถึง ตัวอย่างยาที่แจกแก่บุคคล หรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและ
ลักษณะยา หรอืเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ใช้ทางคลินิก 

 ผู้สั่งใช้ยา หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือบุคลากรทางการสาธารณสุขอ่ืนที่มีสิทธิหรือหน้าที่ใน
การสั่งใช้ยาได้ ทั้งน้ี ใหห้มายความรวมถึงผู้ประกอบการท่ีใช้ยา กรณีที่เป็นยาสัตว์ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม   การสัตวแพทย์ การ
พยาบาล ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือ          ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 ผู้แทนบริษัทยา หมายถึง บรษิัทยาหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการผลิต นําเข้า และจําหน่าย ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจลงนามหรือมีอํานาจสั่งการในการคัดเลือก จัดหา จัดซื้อยาของ
สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

 ผู้มีอํานาจ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทําหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือดําเนินการสั่งซื้อยาใน
สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

 สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ รวมทั้งสถานพยาบาลสัตว์ 

 สถานบริการเภสัชกรรม หมายถึง สถานทีซ่ึ่งจัดไว้เพ่ือให้บริการเภสัชกรรม โดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม เพ่ือทําหน้าที่ให้บริการเภสัชกรรมตามกฎหมายยา 

 

 



 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการจัดซื้อยาของสถานพยาบาล 

 

หมวด ๒ ผู้สั่งใช้ยา 

๑) ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงรับประโยชน์อันเป็นส่วนตัว ซึ่งทรัพย์สินจากผู้แทนบรษิัทยาหรือบริษัท
ยา และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสภาวิชาชีพหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เช่นของขวัญ ตัวอย่างยา เงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการจัดอาหารและ
เครื่องด่ืม ที่บริษัทยาให้แก่ผู้สัง่ใช้ยาเป็นส่วนตัว ที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนวิทยากร 

๒) ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงรับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ จากบริษทัยาและผูแ้ทนบริษัทยา 

๓) ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใด ๆ ต่อสาธารณชน
ในเชิงธุรกิจ 

๔) ผู้สั่งใช้ยาสามารถแสดงความเห็นต่อสาธารณโดยการดูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องกับยาในทางวิชากร โดยผู้สั่งใช้ยาพึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเก่ียวข้องทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทยานั้นในสถานะใด 

๕) ผู้สั่งใช้ยาสามารถรับการสนับสนุนจากบริษทัยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยาย ทั้งในและต่างประเทศ อันก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และ
ไม่มีเง่ือนไขข้อมูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ซึง่พึงรับการ
สนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และ
ค่าที่พัก สําหรบัตนเองเท่าน้ัน และจํากัดเฉพาะช่วงเวลาของการดูงาน การประชุม 
หรือการบรรยาย ทั้งน้ีการรับการสนับสนุนดังกล่าวพึงผ่านระบบการการรับสิ่ง
สนับสนุนและกํากับดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

๖) ผู้สั่งใช้ยาสามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการ
กํากับดูแลของสถานพยาบาลและหน่วยงาน 

๗) ในการนําตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยและสัตว์ป่วย ผู้สั่งใช้ยาพึงคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ป่วยและสัตว์ป่วยเป็นสําคัญ ไม่มุง่หวังเพ่ือเป็นการส่งเสริม
การขายยาหรือประโยชน์ส่วนตน โดยผ่านระบบกํากับดูแลการรับและการจ่าย
ตัวอย่างยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน  ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 

๘) ผู้สั่งใช้ยาพึงสั่งใช้ยาด้วยช่ือสามัญทางยา 

ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจ 

๑) ผู้บริหารหรือผูม้ีอํานาจ ไม่พึงรับประโยชน์อ่ืนใดซึ่งเป็นทรพัย์สินและบรกิารจาก
บริษัทยาหรือผูแ้ทนบริษัทยา อันนํามาซึ่งประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน เพ่ือแลกเปลี่ยน
กับการตัดสินใจสั่งซื้อยาน้ัน เช่น ของขวัญ เงิน สิ่งของ ตัวอย่างยา การจัดอาการและ
เครื่องด่ืม 

๒) ผู้บริหารหรือผูม้ีอํานาจ ไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมทีมุ่่งให้ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่ประชาชน โดยเช่ือมโยงถึงช่ือทางการค้าของยาหรือการอ่ืนใดที่เป็นการโฆษณา
แอบแฝง ภายในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานน้ัน 



๓) ผู้บริการหรือผูม้ีอํานาจ พึงจัดให้มีระบบการคัดเลือกยา การจัดซื้อยา ระบบการ
คัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและจัดจาํหน่ายยา รวมทั้งระบบการตรวจสอบการจัดซื้อยาที่
โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาที่มีคุณภาพสูง และเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้บรหิารหรือผู้มี
อํานาจน้ัน มีสว่นได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยา 

๔) ผู้บริหารหรือผูม้ีอํานาจ พึงจัดระบบการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาอย่างเปิดเผย 
โดนเป็นการรับไม่มีการเจาะจงบุคคล รวมทั้งพึงจัดระบบในการกํากับดูแลให้เกิด
ประโยชน์แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างแท้จริง 

๕) ผู้บริหารหรือผูม้ีอํานาจ พึงกําหนดนโยบายหรือกฎระเบียบเพ่ือควบคุมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานน้ัน เช่น การกําหนดบริเวณหรือ
กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยาเขา้มาทํากิจกรรมได้ 

๖) ผู้บริหารหรือผูม้ีอํานาจ พึงกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ยาในสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงานโดยเน้นการใช้ยาช่ือสามัญ ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและสัตว์ป่วย 

๗) ผู้บริหารหรือผูม้ีอํานาจ พึงกําหนดนโยบายการรับตัวอย่างยาและยินยอมให้สั่งใช้
ตัวอย่างยาได้เฉพาะยาที่มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติไว้ในสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงานน้ัน 

เภสัชกร 

๑) เภสัชกรในสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน ไม่พึงเผยแพร่
เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้ายที่มเีน้ือหาเชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการ
ขายยาแก่ผู้ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วยและประชาชน 

๒) ในการนําตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยและสัตว์ป่วย เภสัชกรในสถานพยาบาล 
สถานบริการเภสัชกรรม หรอืหน่วยงาน พึงคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและสัตว์ป่วยเป็นสําคัญไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาหรือ
ประโยชน์ส่วนตน และพึงจัดให้มีระบบกํากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยา
ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 

๓) เภสัชกรในสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึงเสนอข้อมูล
ที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เช่ือถือได้ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาของ
สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน โดยไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาของ
บริษัทใดบริษทัหน่ึงหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน 

๑) สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน พึงกําหนดแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสม
กับบุคลากรแต่ละประเภท ดังน้ี 

๑.๑) การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค หรือบริการจากบริษัทยา หรือผู้แทน
จําหน่าย 

 



๑.๒) การแสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ และการแสดงความคิดเห็น
ทางวิชากรของผู้สั่งใช้ยาต่อสาธารณะ ในกรณีที่มีความสมัพันธ์กับบริษัทยา 

๑.๓) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายทั้งในและต่างประเทศ 

๑.๔) การนําตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยและสัตว์ป่วย 

๑.๕) การเผยแพร่เอกสาร แผน่พับ แผ่นป้ายเพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ป่วยและเจา้ของสัตว์ป่วย 

๑.๖) การนําเสนอข้อมูลเพ่ือการคัดเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดหรือคณะกรรมการที่มีช่ือ
เรียกอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาของสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน 

๑.๗) การจัดกิจกรรมในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพที่เช่ือมโยงถึงช่ือการค้า 
หรือช่ือบริษัทยา เพ่ือป้องกันการโฆษณาแอบแฝง 

๒) สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรอืหน่วยงาน พึงจัดระบบและ
ดําเนินการติดตาม กํากับดูแล เพ่ือให้บุคลากรแต่ละประเภทสามารถปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติในข้อ ๑) 

๓) กรณีสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน มีการจัดประชุม
วิชาการ โดยได้รับการสนับสนุนงบดําเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชากร จาก
บริษัทยา พึงเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกคร้ัง 

๔) สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรอืหน่วยงาน พึงจัดระบบการสนับสนุน
จากบริษัทยาอย่างเปิดเผย โดยเป็นการรับที่ไม่มีการเจาะจงบุคคล รวมทัง้พึง
จัดระบบในการกํากับดูแลให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างแท้จริง 

๓. มาตรการป้องกันการรบัสินบนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 โดยที่โรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา มคีวามมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรร
มาภิบาล เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคม และให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่า มีการทุจริตโดยการรับสินบนหรือไม่ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้กําหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจะนะ เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจรติ ตรวจสอบได้ โดยมี
มาตรการกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 ข้อ ๑. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๒. วางตัวเป็นกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 

 ข้อ ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสํานึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผูม้ีสว่นเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

 ข้อ ๔.  คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวม ของทางราชการเป็นหลัก  และความ  ถูกต้องยุติธรรม 
ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 

 ข้อ ๕. ดําเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค่าเกิด ประโยชน์สูงสุด 

 ข้อ ๖.  ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย    ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง/ผู้อ่ืน โดยมิชอบ 

 ข้อ ๗. ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 

 



 ข้อ ๘. ไมใ่ช้ขอ้มูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง/พวกพ้องของตน 

 ข้อ ๙. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุ ผู้ร้องเรียน
ร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีนํ้าใจแต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

 ข้อ ๑๐. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กําชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้
รายงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอําเภอ และผู้อํานวยการโรงพยาบาล   ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันโดยทันที เพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดําเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็น
ธรรม 

 ข้อ ๑๑. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบดําเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทํารายงานเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอําเภอ และ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันขึ้นไป เพ่ือดําเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือดําเนินการทาง
วินัยโดยทันที 

 ข้อ ๑๒. ให้งานควบคุมและตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประเมินความเสี่ยงเพ่ือคัดเลือกโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างมาตรวจสอบตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานการดําเนินการงาน ITA เพ่ือพิจารณาเป็นประจําทุกปี 
อย่างน้อยปีละ ๒ โครงการ / เรื่อง 

 

๔. มาตรการป้องกันการรบัสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรพัย์สินบริจาค 

 ให้ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับเงิน/ทรัพย์สินบริจาค ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด ดังน้ี 

 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการรับเงินหรือทรพัย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ 
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบไว้ ดังน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ี เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินทีม่ีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ”  

ข้อ ๒ ระเบียบน้ี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบน้ี เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอ่ืนใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อกําหนดแห่ง
ระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี “ ส่วนราชการ ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ
และจังหวัด แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น 

 

 

 



 

หมวดที่ ๑ 

การรับเงินหรอืทรัพย์สิน 

ข้อ ๕ ในการรบัเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ราชการ ให้ส่วนราชการเป็นผู้รับบริจาคตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 

(๑) การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ส่วนราชการผู้รับบริจาคคํานึงถึงผลได้ผลเสีย และ
ประโยชน์ที่ทางราชการจะพึงได้รับ และจะพึงต้องให้ตอบแทนทั้งในปัจจบัุนและอนาคตเป็นสําคัญ 

(๒) การรับบริจาคที่มีเง่ือนไขเป็นการผูกพันจะต้องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ 

(๓) การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีภาระติดพัน หรือมีภาระต้องเรียกร้องหรือซ่อมบํารุงรักษาส่วนราชการ
ผู้รับบริจาคจะต้องพิจารณาว่าผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องเสียไปหรือไม่ 

(๔) ในกรณีทีส่่วนราชการได้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่ไมต่รงกับอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการน้ัน ใหส้่วน
ราชการที่ได้รับการบริจาคมาส่งมอบให้แก่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลและบริหาร
ทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไป ในกรณีที่มผีู้บรจิาคเงินหรือทรัพย์สินให้ทางราชการทุกกรณีให้มีการรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ และให้ถือว่าเป็นการรับบริจาคในนามของส่วน
ราชการ 

  (๕) หัวหน้าส่วนราชการอาจต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นในการรับบริจาคเงิน หรือ
ทรัพย์สินก่อนได้ 

ข้อ ๖ ในการรบับริจาคทรัพย์สินอ่ืนนอกจากเงิน ให้ส่วนราชการผู้รับบริจาคตรวจสอบเสียก่อนว่าทรัพย์สินที่จะรับ
บริจาคมีเอกสารสิทธ์ิสมบูรณ์ ทั้งน้ี เพ่ือมิให้ต้องเกิดคดีฟ้องร้องกันภายหลัง 

 

ข้อ ๗ ห้ามมใิห้ส่วนราชการกําหนดเง่ือนไขในการประมลูซื้อทรัพย์สิน จ้างทําหรือให้เช่าทรัพย์สิน โดยระบุให้ผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง ผู้เช่าทรัพย์สิน หรือผู้ที่เป็นคู่สญัญากับทางราชการต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ส่วนราชการน้ัน 

 ส่วนราชการจะกําหนดเง่ือนไขในการประมลูตามวรรคแรก ให้มกีารบริจาคทรัพย์สินประเภท
อสังหาริมทรัพย์รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นส่วนประกอบของอสังหาริมทรัพย์น้ันก็ได้ แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังก่อน 

 

หมวดที่ ๒ 

การจ่ายเงิน 

ข้อ ๘ เงินบริจาคหรือดอกผลท่ีเกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้บรจิาค ส่วนราชการจะนําไปจ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันได้เฉพาะใน
กิจการที่ผู้บริจาคระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ไว้เท่าน้ัน 

 ในกรณีทีผู่้บรจิาคไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือระบุวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดแจ้ง ให้ส่วนราชการนําไปจ่ายหรือก่อ
หน้ีผู้พันได้ ในกิจการของส่วนราชการน้ัน หรือในทางที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยส่วนรวมตามระเบียบที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ทั้งน้ีกระทรวงการคลังอาจพิจารณาให้นําเงินบริจาคในกรณีดังกล่าวส่งเป็น
รายได้แผ่นดินตามจํานวนที่เห็นสมควรก็ได้ 

 



ข้อ ๙ ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติในการจ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันเงินบริจาคหรือดอกผลซึ่งเกิดจาก
ทรัพย์สินที่มผีูบ้ริจาคตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี 

 

หมวดที่ ๓ 

การเก็บรักษาและการตรวจสอบ 

ข้อ ๑๐ ใหส้่วนราชการเก็บรักษาเงินสดไว้เพ่ือสํารองจ่ายได้ภายในวงเงินที่กําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังนอกน้ันให้นําฝากกระทรวงการคลัง สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังอําเภอ แล้วแต่กรณ ี
หรือนําฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ 

 การนําฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบจะต้องไม่
เกินวงเงินที่ได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๑๑ การปฏิบัติเก่ียวกับบัญชี วิธีการจ่าย และหลักฐานการรับจ่ายเงินบริจาคให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืนและให้รวบรวมหลักฐานการรับ
จ่ายให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณ ีตรวจสอบได้ทุกขณะ 

ข้อ ๑๒ วิธีปฏิบัติอ่ืนใดซึ่งมิได้กําหนดไว้ในระเบียบน้ีให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย 

 

๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทําผิดวินยัของเจ้าหนา้ที่รัฐในสังกัดสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

๕.๑ มาตรการการใชร้ถราชการ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา และผู้เก่ียวข้อง ทราบขั้นตอนในการดําเนินการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลาง สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน   ส่งผลให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการของ
โรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ขอบเขต 

 เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง โรงพยาบาลจะนะ รับใบคําขอจากผู้ขอใช้บริการรถยนต์  จากน้ันจึงลง
บันทึกทะเบียนการใช้รถ  ตรวจสอบและจัดรถยนต์ตามความเหมาะสมในการใช้งาน กรณีมีรถ เสนอผู้บริหารลงนาม
อนุมัติใช้รถและเบิกจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง  แจ้งผู้ขอใช้รถและพนักงานขับรถ พนักงานขับรถนํารถยนต์ออกไป
ปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จภารกิจพนักงานขับรถตรวจสอบสภาพรถเพ่ือให้พร้อมใช้งานในคร้ังต่อไป  นํารถไปจอดในที่เก็บ
รถและคืนกุญแจให้กับผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง   จนกระทั่งพนักงานขับรถลงบันทึกการใช้รถในแบบรายงาน กรณี
ไม่มีรถแจ้งผู้ขอใช้รถทราบเพ่ือขอความอนุเคราะห์รถยนต์จากหน่วยงานอ่ืน หรือจ้างเหมารถยนต์เอกชนตาม
ระเบียบราชการต่อไป  

ความรับผิดชอบ 

 ๑. ผู้อํานวยการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ มีหน้าที่  

๑.๑ พิจารณาอนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ 

๑.๒ อนุมัติการเบิกจ่ายนํ้ามันเชิงเพลิง , ค่าทางด่วน 



 ๒.  ผูข้อใช้บริการรถยนต์ราชการ  มีหน้าที ่

  ๒.๑  ตรวจสอบความของการใช้รถส่วนกลางของตนเองและหน่วยงาน ตรวจสอบตารางการใช้รถ
และบันทึกแบบคําขอใช้รถยนต์ราชการ ตามแบบฟอร์มรายงาน 

  ๒.๒  ขออนุมติัเดินทางไปราชการ 

 ๓. ผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง โรงพยาบาลจะนะ มีหน้าที ่ 

  ๓.๑ ควบคุมกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติ 

  ๓.๒ จัดเก็บใบขอใช้รถยนต์เพ่ือประกอบการตรวจสอบ 

  ๓.๓ ควบคุมการเบิกจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง, ค่าทางด่วน, การซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ราชการ 

 ๔. พนักงานขับรถ มีหน้าที ่ 

๔.๑ ดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยและพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา 

๔.๒ ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนที่บกพร่อง   และอยู่ในวิสัยที่พนักงานขับรถยนต์สามารถจะแก้ไขได้ให้
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

๔.๓ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความสุภาพ  มีนํ้าใจ 

  ๔.๔ บันทึกรายงานการใช้รถยนต์ราชการตามแบบฟอร์มรายงานไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

คําจํากัดความ 

  “ รถยนต์ส่วนกลาง ” หมายถึง รถยนต์ที่จัดไว้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของทางราชการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๑. ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางย่ืนคําขอใช้รถตามแบบรายงาน ( แบบคําขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง )   

  ๑.๑ เดินทางไปราชการในเขตจังหวัด ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องย่ืนใบคําขอล่วงหน้าอย่างน้อย  
๒ วัน ยกเว้นกรณีเป็นงานราชการเร่งด่วน 

  ๑.๒ เดินทางไปราชการต่างจังหวัด  ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องย่ืนใบคําขอล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ 
วัน 

๒. ผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง โรงพยาบาลจะนะ รับใบขออนุญาตใช้รถจากผู้ขอใช้บริการและลงบันทึก
ทะเบียนการใช้รถ  

๓. ผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง โรงพยาบาลจะนะ ตรวจเช็คจํานวนรถว่ามีหรือไม่ 

                (กรณีมีรถ ดําเนินการตามข้อ ๔.๑ ต่อไป / กรณีไม่มีรถ ดําเนินการตามข้อ ๔.๒ หรือ ๔.๓ ต่อไป ) 

๔. ผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง โรงพยาบาลจะนะ ดําเนินการจัดรถยนต์เพ่ือใช้ไปราชการตามความ
เหมาะสม 

๔.๑ กรณมีีรถ เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติใช้รถและอนุมัติการเบิกจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง 

๔.๒ กรณีไมม่รีถจะแจ้งใหผู้ข้อใช้รถยนต์ทราบ เพ่ือหาแนวทางอ่ืนต่อไป 

 



๔.๒ กรณีไมส่ามารถจัดรถยนต์ให้ผู้ขอได้  แจ้งให้ผู้ขอใช้รถยนต์ทราบเพ่ือดําเนินการจ้างเหมา 

รถยนต์เอกชนตามระเบียบราชการต่อไป 

๕. กรณีมีรถ ใหแ้จ้งผู้ขอใช้รถเพ่ือขออนุมัติเดินทางไปราชการ และแจ้งพนักงานขับรถตรวจสอบ 

รายละเอียดของผู้ขอใช้รถก่อนการปฏิบัติงาน ดังน้ี ช่ือผู้ขอใช้บริการ , สถานที่ , เวลาไป-กลับ , เลขระยะทางไป-
กลับ 

๖. ดูแลความสะอาดตัวรถและตรวจเช็คสภาพเคร่ืองยนต์ และนํ้ามันเช้ือเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

๗. พนักงานขับรถนํารถยนต์ส่วนกลางออกปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  ในการปฏิบัติงานทุกคร้ัง
พนักงานขับรถจะต้องนําแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถยนต์สว่นกลาง ให้กับผู้ใช้บริการ
เพ่ือประเมินและนําส่งคืนที่ผูค้วบคุมรถยนต์ส่วนกลาง 

๘. เมื่อเสร็จภารกิจ พนักงานขับรถตรวจสภาพความเรียบร้อยของรถยนต์อีกคร้ัง นํารถไปจอดไว้ในที่เก็บ
รถพร้อมคืนกุญแจให้กับผู้ควบคุมรถยนต์สว่นกลาง 

๙. พนักงานขับรถลงบันทึกการใช้รถในแบบฟอร์มรายงาน ( แบบบันทึกการใช้รถยนต์ )   

 

กฎหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

          พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

 

๕.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 

๕.๒.๑ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสําหรบัตําแหน่งที่มีคุณสมบัติพเิศษของผูป้ฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสขุ (พ.ต.ส.) 

คําอธบิายประกอบการจ่ายคา่ตอบแทน 

สําหรบักําลังคนด้านสาธารณสุข 

--------------------------- 

๑. เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘   อนุมัติงบประมาณ จํานวน 
๒,๘๗๕ ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายย้อนหลังต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

๒. ระเบียบการเบิกจ่าย สําหรับค่าตอบแทน พ.ต.ส.   ออกโดยมาตรา ๓๓  แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบการบริหาร
ข้าราชการพลเรือน หรือตามมาตราต่าง ๆ ของ พ.ร.บ. ข้าราชการแต่ละประเภท 

๓. ระเบียบค่าตอบแทนเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายสําหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ        ออกโดยกระทรวงการคลัง  

๔. คุณสมบัติ 

๔.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เก่ียวข้อง    จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือองค์กรวิชาชีพ  

 



๔.๒ เป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ หรือใบประกอบโรคศิลปะ  ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ถูกพักใช้หรือเพิกถอน 
หรือหมดอายุ 

๔.๓ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานให้บริการด้านสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม หรือด้านใดด้านหน่ึง ได้แก่ งานรักษาพยาบาล 
งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรค (รวมงานคุ้มครองผู้บริโภค) งานฟ้ืนฟูสภาพ  ตามวุฒิการศึกษาและ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะ 

๔.๔  เป็นผูท้ี่ดํารงตําแหน่งตรง หรือตําแหน่งอ่ืนตามการบริหารข้าราชการแต่ละประเภท 

๔.๕ กรณีได้รบัวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ต้องเป็นวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ จากสภา
วิชาชีพของประเทศไทย   และต้องปฏิบัติงานจริงตามสาขาที่เสนอขอรับค่าตอบแทน 

 ๔.๖ งบประมาณ ๒,๘๗๕ ลา้นบาท ครอบคลุมเฉพาะข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ  ทีไ่ด้รับเงินเดือนอัตราปกติจาก
งบบุคลากร  สว่นเจ้าหน้าที่รัฐประเภทอ่ืน ๆ ส่วนราชการสามารถประยุกต์หลักการของค่าตอบแทนประเภทน้ีไป
ใช้ได้ โดยใช้งบประมาณของส่วนราชการ 

๔.๗ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานในสังกัดกระทรวง/กรม/สํานัก/กอง มหาวิทยาลัย องค์การมหาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  

๔.๘ ผูท้ี่ปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ เช่น การสอน การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาวิชาการ หรืองานอ่ืน ๆ   จะเข้าข่ายมี
สิทธ์ิได้รับค่าตอบแทน จะต้องร่วมปฏิบัติงานบริการสุขภาพแบบองค์รวม หรือด้านใดด้านหน่ึงด้วย   

๑. การจัดกลุม่ของแพทย์ 

กลุ่ม รหัส คุณลักษณะประกอบการจัดกลุ่ม 

๑ นพ๑๑ แพทย์ทั่วไป หมายถึงแพทย์ทีส่ําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบั์ณฑิต   

๒ นพ๒๑ แพทย์เฉพาะทาง ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ เฉพาะทางจากแพทยสภา  โดยต้อง
ปฏิบัติงานตามวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติน้ัน ๆ  ใหร้ะบุสาขาหลักที่ใช้ปฏิบัติงานจริง 

๒ นพ๒๒ แพทย์ทั่วไปที่ได้รับปริญญาโท/เอก ด้านแพทย์หรือสาธารณสุข  ที่เก่ียวข้อง จากสถาบันที่ ก.พ. 
หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืนรับรอง 

๒ นพ๒๓ แพทย์ทั่วไปที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รบัผดิชอบหลักในการดําเนินการพัฒนาระบบคุณภาพ  
โดยให้ผู้บริหารหน่วยบริการ หรือหน่วยงานเป็นผู้รับรอง  จํานวน เปน็ไปตามท่ีสาํนักงาน ก.พ. 
และกระทรวงการคลังกําหนด (รพ.ขนาดเล็ก ๑ คน รพ.ขนาดใหญ่ ๒ คน) 

๒ นพ๒๔ แพทย์ทั่วไปทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานบริการระดับอําเภอ ที่ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ือง  ซึ่งมีผลการประเมนิการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี   ติดต่อกันมากกว่า ๔ ปี   โดยให้การ
ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะเป็นปีที่ ๑    ใหผู้้มอํีานาจเป็นผู้รับรองผลการปฏิบัติงาน 

๓  แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ แพทย์เฉพาะทาง ซึ่งต้องใช้ความสามารถตามวุฒิบัตร
หรือหนังสืออนุมัติน้ัน ๆ  ในการปฏิบัติงาน ดังน้ี ให้ระบุสาขาหลักที่ใช้ปฏิบัติงานจริง 

๓ นพ๓๑ สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป 

๓ นพ๓๒ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 

๓ นพ๓๓ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 

๓ นพ๓๔ สาขานิติเวชศาสตร์ 



๓ นพ๓๕ สาขาจิตเวชศาสตร์   

๓ นพ๓๖ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น   

๓ นพ๓๗ สาขาประสาทศัลยศาสตร ์

๓ นพ๓๘ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

๓ นพ๓๙ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา   

 

 

๒. การจัดกลุม่ของทันตแพทย์ 

กลุ่ม รหัส คุณลักษณะประกอบการจัดกลุ่ม 

๑ ทพ๑๑ ทันตแพทย์ทั่วไป หมายถึงแพทย์ที่สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต   

๒ ทพ๒๑ ทันตแพทย์ทั่วไปท่ีได้รับปริญญาโท/เอก ด้านแพทย์หรือสาธารณสุข ที่เก่ียวข้อง จากสถาบันที่ 
ก.พ. หรือองคก์รกลางบริหารงานบุคคลอ่ืนรับรอง 

๓ ทพ๓๑ ทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร แพทย์เฉพาะทาง ซึ่งต้องใช้
ความสามารถตามวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติน้ัน ๆ  ในการปฏิบัติงาน  

๓. การจัดกลุม่ของเภสัชกร 

กลุ่ม รหัส คุณลักษณะประกอบการจัดกลุ่ม 

๑ ภก๑๑ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในงานทั่วไป นอกเหนือจากกลุ่ม ๒  เช่น   งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน งานบริหารเวชภัณฑ์และคลังเวชภัณฑ์ งานผลิตยาทั่วไปและยาปราศจากเช้ือ งาน
เตรียมยาและสารอาหารท่ีปราศจากเช้ือสําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย งานเภสัชกรรมคลินิก งาน
บริบาลทางเภสัชกรรม งานบริการข้อมูลขา่วสารด้านยา (งานเภสัชสนเทศ) งานเภสัชกรรม
ชุมชน  งานการแพทย์แผนไทย  งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  ฯลฯ  

๒  เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ
และเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อผู้ปฏิบัติงาน และเป็นผู้รบัผิดชอบหลัก  ดังน้ี 

๒ ภก๒๑ งานตรวจวิเคราะห์หรือเตรียมผสมยาเคมีบําบัด  (เฉพาะกรณีที่เภสัชกรเป็นผู้ตรวจวิเคราะห์หรือ
เตรียมผสมยาเคมีบําบัดโดยตรง) ทั้งน้ี กําหนดให้มีได้เฉพาะ ใน รพท./รพศ./รพ. มหาวิทยาลัย/
สถาบันเฉพาะด้าน 

๒ ภก๒๒ งานให้คําปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยในคลินิกเฉพาะในกลุ่มโรคติดต่อร้ายแรง เช่น ผู้ป่วยเอดส์   
ผู้ป่วยวัณโรค เป็นต้น โดยต้องมีการจัดหน่วยบริการ หรือจุดบริการเป็นการเฉพาะ กําหนดให้มี
ได้ใน รพ. ทุกระดับ แต่ต้องจัดเป็นโครงการคลินิก/พ้ืนที่เฉพาะ 

๒ ภก๒๓ งานคุ้มครองผู้บริโภค เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการตรวจจับและการดําเนินคดี  กําหนดให้มีได้เฉพาะ
เภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน สสจ. แต่เฉพาะผู้รับผิดชอบหลักเท่าน้ัน  

๔. การจัดกลุม่ของพยาบาลวิชาชีพ 

กลุ่ม รหัส คุณลักษณะประกอบการจัดกลุ่ม 



๑ พว๑๑ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและสถานบริการทุกระดับ และ
หมายรวมถึงพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินในกรณีที่โรงพยาบาลหรือสถาน
บริการไม่ได้แยกทีมให้บริการพยาบาลระหว่างแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วย
นอก  

๑ พว๑๒ พยาบาลวิชาชีพในงานการพยาบาลครอบครัวและชุมชน หมายถึง    พยาบาลวิชาชีพที่
ให้บริการพยาบาลดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แก่ครอบครัวที่บ้านและในชุมชน 

๑ พว๑๓ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการในงานอนามัยชุมชน/อนามัยโรงเรียน/อาชีวอนามัย หมายถึง 
พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการพยาบาลด้านการส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟ้ืนฟูสขุภาพ  ในชุมชน/โรงเรียน/สถานประกอบการต่าง ๆ 

๑ พว๑๔ อาจารย์พยาบาลที่สอนและคมุการฝึกปฏิบัติงานและร่วมให้บริการในกลุม่น้ี หมายถึง  อาจารย์
พยาบาล   ทีส่อนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในหน่วยบริการหรืองานบริการ
ในกลุ่ม ๑  และร่วมบริการไม่น้อยกว่า ๘ ชม./สัปดาห์ 

๒ พว๒๑ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการใน ER หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ   ทีใ่ห้บริการพยาบาลประจําหน่วย
หรือแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  รวมทั้งการให้การพยาบาลในห้องฉุกเฉิน การให้การพยาบาล 
ณ จุดเกิดเหตุ และการพยาบาลในห้องสังเกตอาการ 

๒ พว๒๒ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการใน LR  หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการพยาบาลการเฝ้าคลอด 
การคลอด และการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด ในห้องคลอด 

๒ พว๒๓ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการใน OR หมายถงึ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการผ่าตัดประจําห้องผ่าตัด
ทั้งในระยะก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด 

๒ พว๒๔ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการใน IPD หมายถงึ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการพยาบาลในหอผู้ป่วยใน
ทุกหอผู้ป่วย   รวมทั้งพยาบาลวิชาชพีที่ปฏิบัติงานใน ICU, CCU หรือหอผู้ป่วยหนกั/ผู้ป่วย
วิกฤต ซ่ึงยังไม่ผ่านการ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยหนัก/ผูป้่วยวิกฤต 

กลุ่ม รหัส คุณลักษณะประกอบการจัดกลุ่ม 

๒ พว๒๕ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการในงาน  IC  หมายถึง พยาบาลวิชาชีพผู้ทําหน้าที่พยาบาลควบคุมการ
ติดเช้ือในโรงพยาบาลซึ่งต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรทีส่ภาการพยาบาลประกาศให้การ
รับรอง 

๒ พว๒๖ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการในงานตรวจบําบัดพิเศษต่าง ๆ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม และปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานตรวจและบําบัดพิเศษ เช่น เคมีบําบัด รังสีรักษา 
ตรวจรักษาผ่านกล้องหรือเคร่ืองมือพิเศษ  การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การตรวจสวนหัวใจ ตรวจ
สมรรถภาพหัวใจและปอด การดูแลผู้ป่วยทีใ่ช้ปอดและหัวใจเทียม ไตเทียม การปลูกถา่ยอวัยวะ 
การบําบัดสารเสพติด  การบําบัดทางจิต-ประสาท การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วย/ผู้พิการ งาน
บริการปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย (Counseling) งานตรวจรักษาข้ันต้นโดยพยาบาลท่ีได้รับ
อนุมัติบัตรพยาบาลเวชปฏิบติัทั่วไป ซึ่งจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสตูรที่สภาการพยาบาล
ประกาศให้การรับรอง 

๒ พว๒๗ อาจารย์พยาบาลที่สอนและคมุการฝึกปฏิบัติงานให้บริการในกลุ่มน้ี หมายถึง อาจารย์พยาบาล   
ที่สอนและคมุการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในหน่วยบริการหรืองานบริการในกลุ่ม ๒  
และร่วมบริการไม่น้อยกว่า ๘ ชม./สัปดาห์ 



๓ พว๓๑ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการในงานพยาบาลวิสัญญ ี หมายถึง วิสัญญีพยาบาลที่ผ่านการอบรมใน
หลักสูตรวิสญัญีพยาบาล   ที่มีระยะเวลาต้ังแต่ ๑ ปีขึ้นไป  ที่ได้รับการรับรองจากสภาการ
พยาบาลแห่งประเทศไทย  หรือจากต่างประเทศที่สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยให้การ
รับรอง  และปฏิบัติงานบริการวิสัญญทีั้งในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการระงับความรู้สึก 

๓ พว๓๒ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการในงานพยาบาลเวชปฏิบัติ (NP)  หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่เป็น
พยาบาลเวชปฏิบัติ (NP) ซึ่งได้รับวุฒิบัตรจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย หรือวุฒิบัตร
จากต่างประเทศที่สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยให้การรับรอง และปฏิบัติงานการตรวจ
รักษาขั้นต้นในโรงพยาบาล/สถานบริการหรือในชุมชน 

๓ พว๓๓ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการในงานการพยาบาลใน  ICU ,CCU  หรือผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต  
หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการพยาบาลใน  ICU, CCU หรือผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต  
ซ่ึงเปน็พยาบาลท่ีผา่นการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ปว่ยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤต ที่
สภาการพยาบาลให้การรับรอง ซึ่งหลักสตูรตามท่ีสภาการพยาบาลประกาศให้การรับรอง 

๓ พว๓๔ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการในงานการพยาบาล  ผู้ป่วยติดเช้ือรุนแรง/อันตราย มายถึง พยาบาล
วิชาชีพ   ที่ใหบ้ริการพยาบาลในหอผู้ป่วยติดเช้ือรุนแรง/อันตราย (โรคติดเชื้อรนุแรง/อันตราย 
เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) 

๓ พว๓๕ พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการในงานการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ ที่
ให้บริการในงานการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงหรือการผดุงครรภ์ขั้นสูง   ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รบัวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพฯ  (APN)  จากสภาการพยาบาลหรือเป็นผู้ที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปทางการพยาบาลทางคลินิก  และปฏิบัติงานการพยาบาล
ขั้นสูงตรงตามสาขา  รวมทั้งมีคุณสมบัติสมคัรสอบ APN 

๓ พว๓๖ หัวหน้าทีมควบคุมคุณภาพการบริการทางการพยาบาล หมายถึง เฉพาะหัวหน้าพยาบาลใน
โรงพยาบาล หรือสถาบันเฉพาะทาง หรือหน่วยบริการช่ืออ่ืนที่เทียบเท่า จํานวนเป็นไปตาม ที่
สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังเห็นชอบ (เฉพาะโรงพยาบาลมีแห่งละ ๑ คน) 

๓ พว๓๗ อาจารย์พยาบาลที่สอนและคมุการฝึกปฏิบัติงานให้บริการในกลุ่มน้ี หมายถึง  อาจารย์พยาบาล 
ที่สอนและคมุการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในหน่วยบริการหรืองานบริการในกลุ่ม ๓  
และร่วมบริการไม่น้อยกว่า ๘ ชม./สัปดาห์ 

๕. การจัดกลุม่ของสหสาขาวิชาชพี 

กลุ่ม รหัส คุณลักษณะประกอบการจัดกลุ่ม 

๑ สว๑๑-
สว๗๑ 

สหสาขา ประกอบด้วย เทคนิคการแพทย์ กายภาพบําบัด รังสีการแพทย์ กิจกรรมบําบัด แก้ไข
ความผิดปกติการสื่อความหมาย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และจิตวิทยาคลินิก 

 

 

 

 

 



๕.๒.๒ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ให้ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที ่สธ 
๐๒๐๒.๓.๑/๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายช่ือสาขาวิชาชีพ และรายช่ือสายงานที่
สามารถรับระยะเวลาต่อเน่ืองได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบทา้ยข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ในภาคผนวก ข ) 

 

๕.๓ มาตรการการทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 ให้ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด ( ใน
ภาคผนวก ข ) 

 

๕.๓ มาตรการการจัดหาพัสดุ 

 ให้ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด  

   และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

- แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) 
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) 

- กฎกระทรวง กําหนดพัสดุรัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- กฎกระทรวง กําหนดเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สทิธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

- กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินที่ไม่ทําข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- กฎกระทรวง วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

-  

 



กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผูบ้ังคบับัญชาใน
เทศกาลปใีหม่ 

- โรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สนิหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง ให้สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่าง
ระหว่างสินนํ้าใจและสินบน และจะแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสีย่งต่อการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม ่   การ
ดําเนินการรับสมัครบุคลากรใหม่ในแผนกต่างๆ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสําคัญ
และมีจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน รวมท้ังจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบนในทุกรปูแบบ  

- แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหา
หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏิบัติงานการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะสื่อสาร ทําความเข้าใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนําไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ในความรบัผิดชอบ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติน้ี  

- คณะกรรมการจัดวางมาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา จะ
สุ่มตรวจสอบการดําเนินการรับสมัครเพ่ือบรรจุแต่งต้ังเข้ารับการบรรจุงานใหม่ ในแผนกต่าง ๆ 
ของโรงพยาบาลจะนะ และเรง่รัดประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เก่ียวข้องทุก
ระดับ ประชาชนรวมทั้งข้าราชการในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกําหนดโทษกรณีการ
เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้ารับการบรรจุ
ทํางาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีของกระบวนการจัดซื้อ  จดัจ้างและเงินบริจาค ทั้งนี้ การ
กระทําดังกล่าว ไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับ
สินบนกับผู้ใหส้ินบน ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.  

- การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรบัของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลบ่อเกลือ ผู้น้ัน
เป็นผู้กระทําความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา น้ัน  

- ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา ที่ได้มีการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตามท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในมาตร ๑๐๓ จะต้องได้รับโทษตาม กฎหมาย 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๒ ได้แก่โทษจําคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ  

 

- ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลจะนะรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือจากการใช้อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่น้ันๆ การรับทรัพย์สินในกรณีน้ีจึง
เป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด



โรงพยาบาลจะนะผู้น้ันจะมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ ต้องระวาง
โทษจําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาท ถึงสี่หมื่นบาท  

- คณะกรรมการจัดวางมาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา จะ
สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การติดตามประเมินผล ให้
ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทําข้อมลูสถิติการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด พร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา 
ทราบ ทุกไตรมาส หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบ
รายงานฯ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และรายงานข้อมูลใหผู้้อํานวยการโรงพยาบาล
จะนะ  จังหวัดสงขลา ทราบ 

 

จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑   เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

(นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ) 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจะนะ 
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ประกาศโรงพยาบาลจะนะ 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซ้ือจัดหา 

และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

   ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กร
สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือความถูกต้อง ทําเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปน้ัน 

  เพ่ือให้นําเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลจะนะ จึงกําหนดแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาพ.ศ.2564        สําหรับการ
ปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังน้ี 

 1. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

  หน่วยงานหรือบุคลากรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
โรงพยาบาลจะนะ จะดําเนินการตามเจตนารมณ์เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยากระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ด้วยหลักธรรมาภิบาลอันมีองค์ประกอบ 6 ด้านคือ หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) คุณธรรม (Ethics) ความโปร่งใส (Transparency) ความสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) ความ
คุ้มค่า (Value of money) และการมีส่วนร่วม (Participation) 

 2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ 

     2.1 เป้าหมาย 

   2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุน    

  2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ – จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุน 

  2.1.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ความรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กรหรือให้
ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

     2.2 แนวทางปฏิบัติ 

  2.2.1 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้
ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อ
ผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติดังน้ี 



   (1) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังน้ี 

    (1.1) รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การ
บรรยายทางวิชาการ   

    (1.2) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น 

            (1.2.1) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเน่ืองในโอกาสพิเศษ
หรือวาระตามประเพณี เท่าน้ัน 

            (1.2.2) สิ่งที่ก่อให้เกินประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

    (1.3) ไม่รับบริการ  สิ่งของอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 

   (2) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ใด ๆ ต่อ
สาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

   (3) ไม่รับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศโดยตรง 

   (4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
น้ันในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 

   (5) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลจะนะ  ไม่อนุญาตให้มีการ
จัดกิจกรรม  ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงซื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน นิสิต นักศึกษาที่
ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้ 

 3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

  3.1 เป้าหมาย 

   3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ–การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

   3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ–จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

  3.2 แนวทางปฏิบัติ 

   3.2.1 กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

    (1) โรงพยาบาลจะนะจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาในนามหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 

    (2) กําหนดให้ หน่วยจัดซื้อเป็นตัวแทนผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือ
ตัวอย่าง โดยผู้รับผิดชอบต้องจัดทําบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้สิ่งที่
สนับสนุน หรือตัวอย่าง จํานวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทําสรุปรายงานเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือ
เป็นข้อมูลเบ้ืองต้น 



    (3) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ยา       ผู้จ่าย
และส่ง มอบพึงคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสําคัญไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน  

4. การดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 

  4.1 เป้าหมาย 

   การกําหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสําหรับการให้ข้อมูลเก่ียวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ 
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 

  4.2 แนวทางปฏิบัติ 

   4.2.1 กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

    (1) โรงพยาบาลจะนะ ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลจะนะ เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา 

    (2) โรงพยาบาลจะนะ ได้จัดสถานที่หน่วยงานหรือบุคลากรที่มีหน้าที่และ
รับผิดชอบจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลจะนะ และกําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือ
พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือผู้เก่ียวข้อง เพ่ีอนําเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว 

    (3) โรงพยาบาลจะนะ ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกําหนดของโรงพยาบาลจะนะอย่างเคร่งครัด 

 5. ระบบการคัดเลือก 

  5.1 เป้าหมาย 

   5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและ  ผู้
จําหน่ายในรูปแบบการทํางานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องและดําเนินการอย่างเป็นระบบ 

   5.1.2 มีนโยบายและหลักการเก่ียวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้น
ความโปร่ง เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คํานึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า 
ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

  5.2 แนวทางปฏิบัติ 

   5.2.1 กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

    (1) โรงพยาบาลจะนะ มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การคัดเลือก
บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใด
บริษัทหน่ึง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้น



เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คํานึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมี
คุณภาพสูง 

    (2) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ดําเนินการ
ตามนโยบาย   ทั้งน้ีการดําเนินการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่จะแต่งต้ัง
ขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการประชุมเพ่ือทบทวนและพิจารณาตามแนวทางที่กําหนด  

 6. ระบบการลงโทษ 

  6.1 เป้าหมาย 

   มีการกําหนดบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่กําหนด 

  6.2 แนวทางปฏิบัติ 

   กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

   โรงพยาบาลจะนะ กําหนดขั้นตอนในการลงโทษ   บุคลากรที่เก่ียวข้อง กับการจัดซื้อจัดหา
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการขายโดยดําเนินการลงโทษ
ตามระเบียบวินัยทางราชการกําหนด 

 7. ระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบ 

  7.1 เป้าหมาย 

   มีระบบการตรวจสอบ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 

  7.2 แนวทางปฏิบัติ 

   7.2.1 กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

    (1) โรงพยาบาลจะนะ กําหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจาก
บริษัท ผู้แทนจําหน่ายโดยให้ผู้รับผิดชอบในการจัดหาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภท เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูล 

    (2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ มอบให้ผู้รับผิดชอบในการจัดหาจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภท  เป็นผู้รวบรวมและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   9  เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  

 

(นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ) 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจะนะ 
      

  


