
 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๓๑๓๖           

ที ่ สท  ๐๐33.๓๐1.1/058                         วันที ่   14  กันยายน   2565                

เรื่อง    รายงานผลการก ากับ ติดตาม เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม   
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.2564 ดังนั้น โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย   
จึงได้ก าหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 5 เรื่องการรับสินบน ข้อ MOIT 14 เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้แก่เจ้าหน้าทีทุ่กคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี นั้น 

 

ในการนี้ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ขอรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565     
ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

 
   

 

 

 

(นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการก ากับ ติดตาม เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยาโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มิใช่ยาพ.ศ.2564 ส าหรับเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กร
สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างท่ีดีนั้น 
 เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลศรีสชนาลัย จึงก าหนดแนวปฏิบัติกรเกณฑ์
จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมกรขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาดังนี้ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและมีการ
รายงานผลการก ากับ ติดตาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. วัฒนธรรมองค์กร  “ซื่อสัตย์ ท างานเป็นทีม โปร่งใส ตรวจสอบได้”  
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มีการด าเนินการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2564 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และได้รับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายในจากกลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวง
สาธารณสุข คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย และมีการประเมินระบบควบคุม
ภายในผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านที่ 4 มิติการบริหารพัสดุ รวมถึงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล (MOIT1 – MOIT2) การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ (MOIT3 – MOIT5) 
 

2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาคและบริการใดๆ 
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยไม่ร่วมรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาคและ
บริการใดๆ อันไม่สอดคล้องกับมาตรการที่โรงพยาบาล ได้ก าหนดและบังคับใช้ เช่น (1) มาตรการป้องกันการ
รับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปี ใหม่ (2) มาตรการ
ป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (3) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาค (4) มาตรการรับของแถม และการก ากับ ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ
อย่างต่อเนื่อง  
 

3. ระบบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท  
 กรณีมีความจ าเป็นและเหมาะสมในการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยจะด าเนินการในนามโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการตามแนวทางของคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) โดยต้องมีการจัดท าบัญชีรับ-จ่าย ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้ สิ่งสนับสนุน  หรือ
ตัวอย่างจ านวน วันที่ เอกสารอ้าอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท าสรุปรายงานเพ่ือการตรวจสอบ และต้อง
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขายหรือประโยชน์ส่วนตน 
 

4. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จะอนุญาตให้ผู้แทน/พนักงานขายเข้าพบบุคลากรการแพทย์เพ่ือน าเสนอ
ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ แต่งทั้งนี้ต้องไม่พบเป็นกรส่วนตัว และต้องถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
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5. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยมุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกยาเวชภัณฑ์มิใช่ยาทุกวิธีการ
จัดซื้อจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และนโยบายของ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด(PTC) และคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 

6.ระบบการเชิดชูเกียรติและการลงโทษ 
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยให้ความส าคัญกับบุคลากรหรือกลุ่มงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ 
แนวทางการปฏิบัติ  และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องต่างๆ โดยการมอบเกียรติบัตรเชิดชู เกียรติจากคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาลตามความเหมาะสม จากการน าเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบาย และตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) เป็นต้น 
 

7. ระบบการตรวจสอบและควบคุมก ากับการรับการสนับสนุนจากบริษัท 
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยเน้นระบบการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้ตรวจสอบกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายตรวจสอบภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง (1) การรับ
สนับสนุนจากบริษัทต้องจัดให้มีการรายงานการรับการสนับสนุนจากบริษัทต้องท ารายงานต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุและรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯรับทราบต่อไป (2) กรณีไม่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุให้แต่ละหน่วยท า
การตรวจสอบ และรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ รับทราบต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลรีสัชนาลัย 
 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
วัน/เดือน/ปี   14  กันยายน  2565 
  หัวข้อ : ผลการก ากับ ติดตาม เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
รายละเอียด (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
  รายงานผลการก ากับ ติดตาม เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 

Link/ภายนอก: .......-.......................................................................................................... ......................... 
 

หมายเหตุ. : .......-..........................................................................................................................................      
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
..............................................................................                .................................................................. ..... 
              (นางภัทรพร   ปิลาผล)                                             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
         วันที ่ 14  กันยายน  2565                                   วันที่  14  กันยายน  2565 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันทื่  14  กันยายน  2565 

                  
 

 


