
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
ตามประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 
ส าหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

 
ชื่อหน่วยงาน    โรงพยาบาลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
วัน/เดือน/ปี    วันที่  5 มกราคม 2565 
หัวข้อ   ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                ตามท่ี โรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้มีการ จัดท าประกาศเจตจ านงของผู้บริหารสูงสุดประจ าปี
งบประมาณ  2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดต่อสาธารณชน
ของโรงพยาบาลคลองใหญ่ นั้น 
               เพ่ือให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ    
(integrity and Transparency Assessment:ITA)  โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงขออนุญาตน าเผยแพร่ 
ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดข้อมูลบนเว็บไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
Link  ภายนอก  : https:/www.klongyaihospital.net 
หมายเหตุ   :  เว็บไซต์ของ  โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
 
             
                  ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                           
               (นางสาวสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ)                            (นายประพนธ์ พันธุ์ประเสริฐ) 
      ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ              ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  
        วันที่   5 เดือน  มกราคม  พ.ศ.2565                           รักษาการในต าแหน่ง                             
                                                                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
                                                                       วันที่   5 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 
                                            ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                                                       
                                                 (นายกมัยเทพ   สุขสะอาด) 
                                                  ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
                                         วันที่  5   เดือน  มกราคม  พ.ศ.2565 
                                             

 



 
ประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา  
และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.2565 

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

  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2565 ส าหรับเป็นแนวทางให้
บุคลากรและองค์การสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น 
  เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 1.การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการอื่นๆ 
  ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิ
ชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา ให้ปฏิบัติต่อผู้แทนพนักงานขายจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้ 

1.1  ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทางวิชาการ หรือ
เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

1.2 ไม่รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น 
- สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณีเท่านั้น 
- สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานทางวิชาการ และส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
ประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 

   1.3 ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ 
   1.4 ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
   1.5 พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นทางวิชาการ

ที่เก่ียวข้องกับยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาต่อสาธารณะ โดยการพูด เขียน หรือวิธีการอ่ืน 
   1.6 ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงกับบริษัทยาและเวชภัณฑ์ ในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือ

บรรยายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
   1.7 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้รับในนามโรงพยาบาลเท่านั้น ทั้งการไป

ประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้ 
 1.7.1 กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้กับโรงพยาบาล โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริม

การขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น 
 1.7.2 การสนับสนุนให้เป็นไปในนามโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลคลองใหญ่ จะพิจารณา

บุคคลากรที่เหมาะสมให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้ 
   1) การคัดเลือกจะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลคลองใหญ่ ซึ่ง
คณะกรรมการดังกล่าวมีส่วนร่วมจากแผนกต่างๆ และค านึงถึงประโยชน์ของทางโรงพยาบาลหรือหน่วยงานจะได้รับเป็น
หลัก ไม่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน องค์กรหรือบริษัทที่ให้การสนับสนุน 
 
 



   2) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลคลองใหญ่ ก าหนดความถี่ที่เหมาะสมในการรับการ
สนับสนุน 
   3) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องเหมาะสม เป็นธรรมและไม่มีผลต่อ
การสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากข้ึน 
   4) ให้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหารและค่าที่พัก
ส าหรับตนเองเท่านั้น โดยจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ 
   5) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาขามล าดับขั้น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 
    1.8 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้า
ของยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้การโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้ 
    1.9 การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 
 2.การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท 
    2.1 โรงพยาบาลคลองใหญ่จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในนาม
โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการโดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิง 
    2.2 ก าหนดให้หน่วยงานจัดซื้อจัดหาตามประเภทดังนี้  
  -ยา รับผิดชอบโดยกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
  -เวชภัณฑ์มิใช่ยา รับผิดชอบโดยกลุ่มการพยาบาล 
  -วัสดุทันตกรรม รับผิดชอบโดยกลุ่มงานทันตกรรม 
  -วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับผิดชอบโดยกลุ่มงานเทคนิคบริการ 
จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุ
รายละเอียดของผู้ให้สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันที่ และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับและจัดท าสรุปรายงาน
เพ่ือการตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
    2.3 การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้กับผู้ป่วยนั้น ผู้สั่งใช้ ผู้จ่าย ผู้ส่งมอบ พึงค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา หรือประโยชน์ส่วนตน 
 3.การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
    3.1 โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ในระหว่าง
ให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลคลองใหญ่ เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยา 
    3.2 โรงพยาบาลได้จัดสถานที่ที่คลังยาและเวชภัณฑ์และก าหนดเวลาราชการที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือ
พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เข้าพบบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เข้าพบเป็นการส่วนตัว 
    3.3 โรงพยาบาลขอให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
 4.ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
    4.1 โรงพยาบาลมุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา มีความโปร่งใสเป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือ
ส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีประโยชน์ 
ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่าความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
 



       
   4.2 การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบ าบัด ทั้งนี้ การด าเนินการต่างๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานที่
แต่งตั้งข้ึน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   4.3 คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่
ยา 

5.ระบบการเชิดชูเกียรติ 
 โรงพยาบาลคลองใหญ่ ก าหนดให้มีการเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมโดยให้เป็นไปตาม

ของข้อก าหนดของแต่ละหน่วยงาน 
6.ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท 
   6.1 โรงพยาบาลคลองใหญ่ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจ าหน่าย

โดยระบบควบคุมภายใน 
   6.2 ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลคลองใหญ่ทุกเดือน 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่     1   มีนาคม พ.ศ.2565 
 

 
(นายสราวุฒิ  บุญฤทธิ์) 

 นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


