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เรื่อง 
  

  โปรดลงนามแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา และขออนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่ฯ 
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

  ความเป็นมา 
  อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม  มาตรการ ๓ ป ๑ ค                         
(ปลูก/ ปลุกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม และ เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกัน  
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  

  

  ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้การด าเนินการด้าน ITA ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของการ
ประเมินตามตัวชี้วัดของแบบวัด (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  ตามแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข จึงได้จัดท าประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  โดยเห็นควรแจ้งเวียนให้ทุก
หน่ ว ย ง าน ถื อ เป็ นแนวทางปฏิ บั ติ ง านต่ อ ไป  และขออนุ ญาตน า เผยแพร่ บนเว็ บ ไซต์ ของหน่ วยงาน 
http://nwshospital.com/2018 โรงพยาบาลหนองวัวซอ องค์กรคุณธรรม (ITA) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ/ไฟล์ที่
แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม และอนุญาตเผยแพร่ต่อไป จะเป็นพระคุณ 

 
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

   เห็นชอบ 
   อนุญาตเผยแพร่            

 

 
 

        
 (นายปกรณ์  จารักษ)์ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 
 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 

http://nwshospital.com/2018


 
ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย เกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมี
ธรรมาภิบาลส าหรับส่วนราชการ  หน่วยงาน  และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้สั่งใช้ยา  
ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึงการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์เพ่ิมความ
ถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไปนั้น 

  เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัช
และคุ้มครองผู้บริโภค จึงก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาดังกล่าวฯ ส าหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ 

๑. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ทีมิ่ใช่ยา 
โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค จะด าเนินการตามประกาศฉบับนี้ 

ด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์  โดย
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เคร่งครัด 

๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ 
๒.๑ เป้าหมาย 

๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร
ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิซาการ ทั้งในและต่างประเทศ 

๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ - จ่าย สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ 
๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

๒.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๒.๒.๑ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย ์

เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิตนักศึกษา 
ที่ศึกษาดูงาน หรือฝึกปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้ 
(๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็น

วิทยากรการบรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 
 

2/(๑.๒) รับสิ่งของ... 
 



-2- 
 

(๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น  
- สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษ

หรือวาระตามประเพณีเท่านั้น 
- สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการ

ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ยังมีประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
(๑.๓) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 

(๒) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

(๓) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย
ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศโดยตรง 

(๔) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใด
ทีเ่กี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 

(๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย 
ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้ 

(๕.๑) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือ
หน่วยงานและไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ทั้งสิ้น 

(๕.๒) การสนับสนุนให้เป็นไปในนาม โรงพยาบาลหนองวัวซอ โดย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองวัวซอ จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้ 

(๕.๒.๑) การคัดเลือก จะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลหนองวัวซอ (ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างแผนก และค านึงถึงประโยชน์ที่
โรงพยาบาลหรือหน่วยงานจะได้รับ ที่ไม่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน) 

(๕.๒.๒) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองวัวซอ จะก าหนด
ความถีข่องผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมะสมความเหมาะสมและเป็นธรรม โด
ไม่มีผลต่อการสั่งจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากข้ึน 

(๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มี 
(๕.๒.๔) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนค่า

วิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พัก ส ารับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงานการ
ประชุมหรือการบรรยายทางวิชาการ 

(๕.๒.๕) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน 
หรือบรรยายทางวิซาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๖) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไมให้มี
โฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้ 
 

3/(๗) การจัดประชุม... 
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 (7) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยาการ 
หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับหน่วยงานผู้จัดประชุมทุกครั้งโดยมีการเปิดเผยการ
สนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
3.๑ เป้าหมาย 

๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ - การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ - จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

๓.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๓.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค จะรับสิ่ง
สนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ในนามโรงพยาบาลหนองวัวซอ หรือหน่วยงานอย่าง
เป็นทางการโดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 

(๒) ก าหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลทราย
มูล เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบต้องจัดท าบัญชีรายการ รับ - จ่าย
สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันที่และเอกสารอ้างอิง
ได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท าสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องตัน 

(๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและ
ส่งมอบพึงค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

๔. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
๔.๑ เป้าหมาย 

การก าหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้บริหาร หัวหน้า
กลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษา หรือฝึกปฏิบัติงาน 

๔.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๔.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ไม่อนุญาต
ให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย
หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองวัวซอ เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา
หรือการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

(๒) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัด
สถานที่เข้าพบภายในกลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค และก าหนดเวลาในช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น ที่
อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือ ผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมที่เก่ียวข้องผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว 
 
 
 

4/(๓) โรงพยาบาล... 
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(๓) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ขอให้ผู้แทน
ยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงพยาบาลอย่าง
เคร่งครัด 

๕. ระบบการคัดเลือก 
๕.๑ เป้าหมาย 

๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและ
ผู้จ าหน่วยในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่ง
มุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล
ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

๕.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๕.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นให้
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่วยยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้ง
การตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมีใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย
หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ท่ีมีใช่ยาของบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ ทับช้อน
กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพ่ือได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยค านึงถึง
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

(๒) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้
ด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดโรงพยาบาลหนองวัวซอ ทั้งนี้ การ
ด าเนินการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ ที่จะแต่งตั้งข้ึนประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้องและ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยก าหนดให้กรรมการมีก าหนดวาระการท างานครั้งละไม่เกิน ๔ ปี และไม่เกิน ๒ วาระ 
ติดต่อกัน 

(๓) คณะกรรมการจะประกาศผลการด าเนินการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ 
(๔) คณะกรรมการ พึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

๖. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
๖.๑ เป้าหมาย 

มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการก าหนดบทลงโทษ
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 

๖.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๖.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนดให้มี 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยจัดท าประกาศของ
โรงพยาบาลหนองวัวซอ โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้ทราบอย่างทั่วถึง 
 
 

(๒) โรงพยาบาล... 
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(๒) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนด
ขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการขายโดยมีมาตรการให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้พ้นจากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อยา  
และเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

7. ระบบการตรวจสอบ 
๗.๑ เป้าหมาย 

มีระบบในการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

๗.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๗.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนด
แนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจ าหน่าย โดยมีการตรวจสอบโดยผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลหนองวัวซอ ในทุกเดือน 

(๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงานทุกสิ้นปีงบประมาณ
ทางราชการ ต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  2๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

 
(นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

วัน/เดือน/ป :  24  มิถุนายน  ๒๕๖4 
 

หัวข้อ : MOIT 14 : หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยา 
                         ตามสิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความโปรดลงนาม และแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม

การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
- ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
- หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
- ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
- ภาพกิจกรรมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

 

Link ภายนอก : http://www.nwshospital.com/2018/announce.php 
 

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนังกานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  24  มิถุนายน  ๒๕๖4 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  24  มิถุนายน  ๒๕๖4 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  24  มิถุนายน  ๒๕๖4 
 
 


