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รายงานการประชุม การทบทวนบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของ รพสต. 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมณัฐภพ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวดันครพนม 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นพ.โฆษิต ตั้งธ ำรงธนวัฒน์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร  โรงพยำบำลโพนสวรรค์ 
๒. ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร  โรงพยำบำลโพนสวรรค์ 
๓. ภญ.กมลชนก คะษำวงค์ เภสัชกรปฏิบัติกำร  โรงพยำบำลโพนสวรรค์ 
๔. ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร  โรงพยำบำลโพนสวรรค์ 
๕. ภก.ปิยะ  ไทยเหนือ เภสัชกรปฏิบัติกำร  โรงพยำบำลโพนสวรรค์ 
๖. นำงหน่อย รำโช  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพสต.ดอนยำง 
๗. นำงพิลัยพร อนุญำหงษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพสต.ขว้ำงคลี 
๘. นำยพิทักษ์ โพธิโชต ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพสต.ห้วยไห 
๙. นำงมำลัย อุนำพรม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพสต.บ้ำนต้ำย 
๑๐. นำงนุจรี  แมดม่ิงเหง้ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพสต.บ้ำนค้อ 
๑๑. นำงประคอง อุปสุ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพสต.ขำมเตี้ยใหญ่ 
๑๒. นำยยุทธนำ เดชขันธ์  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  รพสต.ขำมเตี้ยใหญ่ 
๑๓. น.ส.สุจิตรำ ติดหล้ำ  พยำบำลวิชำชีพ   รพสต.โพนบก 
๑๔. น.ส.ปริตรำ พันธุ์กำง  พยำบำลวิชำชีพ   รพสต.นำใน 
๑๕. น.ส.ศิริวรรณ วงค์แสงสอน พยำบำลวิชำชีพ   รพสต.โพนตูม 
๑๖. น.ส.ขวัญชนก แมดม่ิงเหง้ำ พยำบำลวิชำชีพ   รพสต.โพนจำน 

 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. น.ส.นพนิตย์ ไชยเทียมพล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพสต.นำหัวบ่อ 

 

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการลดต้นทุนค่ายาลง ร้อยละ ๑๐ / ภาพรวมต้นทุน
ค่ายาของจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมที่กระทรวง
สำธำรณสุขได้ก ำหนดตัวชี้วัด ให้หน่วยบริกำรลดต้นทุนค่ำยำลง ร้อยละ ๑๐ โดยในปีงบประมำณ ๒๕๕๖ (ระหว่ำง
วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๕ - ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๖) ต้นทุนค่ำยำในภำพรวมของจังหวัดนครพนม เพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณ 
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๒๕๕๕ เฉลี่ย ร้อยละ ๘ โดยหน่วยบริกำรที่มีต้นทุนค่ำยำสูงที่สุด คือ โรงพยำบำลบ้ำนแพง เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๓ และ
หน่วยบริกำรที่มีต้นทุนค่ำยำต่ ำที่สุด คือ โรงพยำบำลปลำปำก ลดลงร้อยละ ๑๖ ส่วนโรงพยำบำลโพนสวรรค์ มีต้นทุน
ค่ำยำ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑ 
   ส่วนมูลค่ำกำรใช้ยำ ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ (ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๕ - ๓๑ สิงหำคม 
๒๕๕๖) ในภำพรวมของจังหวัดนครพนม เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ ๒๕๕๕ เฉลี่ย ร้อยละ ๖.๖๕ โดยหน่วยบริกำรที่มี
มูลค่ำกำรใช้ยำสูงที่สุด คือ โรงพยำบำลบ้ำนแพง เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๒.๖๘ และหน่วยบริกำรที่มีมูลค่ำกำรใช้ยำต่ ำที่สุด 
คือ โรงพยำบำลปลำปำก ลดลงร้อยละ ๑๘.๖๖ ส่วนโรงพยำบำลโพนสวรรค์ มีมูลค่ำกำรใช้ยำลดลงร้อยละ ๖.๒๘ 
   โรงพยำบำลโพนสวรรค์ จึงขอควำมร่วมมือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้สั่งใช้ยำใน รพสต. มีควำมตระหนัก
ในเรื่องกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล เพ่ือลดต้นทุนกำรใช้ยำลงให้ได้ตำมเป้ำหมำย จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบแต่ละ รพสต. ประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดดังกล่าวให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการของตนทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ๑.๒ สรุปข้อมูลต้นทุนค่ายาต่อหน่วย (unit cost) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ จำกกำรวิเครำะห์
ข้อมูลต้นทุนค่ำยำต่อหน่วย (unit cost) ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ พบว่ำ ต้นทุนค่ำยำต่อหน่วยกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอก
ของโรงพยำบำล เท่ำกับ ๘๖ บำทต่อครั้ง (ลดลงร้อยละ ๗.๕๓ ; ปีงบประมำณ ๒๕๕๕ เท่ำกับ ๙๓ บำทต่อครั้ง) 
ต้นทุนค่ำยำต่อหน่วยกำรให้บริกำรผู้ป่วยใน เท่ำกับ ๔๔๓ บำทต่อครั้งกำรนอน (ลดลงร้อยละ ๔.๕๓ ; ปีงบประมำณ 
๒๕๕๕ เท่ำกับ ๔๖๔ บำทต่อครั้งกำรนอน) และต้นทุนค่ำยำต่อหน่วยกำรให้บริกำรผู้ป่วย รพสต. เท่ำกับ ๑๗ บำทต่อ
ครั้ง (ลดลงร้อยละ ๓๗.๐๔ ; ปีงบประมำณ ๒๕๕๕ เท่ำกับ ๒๗ บำทต่อครั้ง) 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๓ สรุปมูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ สรุปมูลค่ำกำรใช้
ยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ โรงพยำบำลโพนสวรรค์ ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ (ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๕ - ๓๑ สิงหำคม 
๒๕๕๖) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
   (๑) ยำ 
    ยอดยกมำจำกปีงบประมำณ ๒๕๕๕ มูลค่ำ ๒,๑๔๗,๕๙๔.๒๓ บำท 
    ซื้อยำเข้ำคลัง    มูลค่ำ ๕,๖๕๔,๗๓๕.๘๙ บำท 
    รับยำสนับสนุน-ยืมยำ   มูลค่ำ ๑,๒๔๓,๔๐๙.๕๑ บำท 
    จ่ำยยำจำกคลัง    มูลค่ำ ๖,๘๘๙,๖๗๖.๑๕ บำท 
   (๒) เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 
    ยอดยกมำจำกปีงบประมำณ ๒๕๕๕ มูลค่ำ ๑๕๕,๑๔๗.๓๘ บำท 
    ซื้อยำเข้ำคลัง    มูลค่ำ ๓๓๙,๑๐๔.๙๒ บำท 
    รับยำสนับสนุน-ยืมยำ   มูลค่ำ   ๔๔,๗๔๘.๓๔ บำท 
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    จ่ำยยำจำกคลัง    มูลค่ำ ๓๔๙,๑๔๖.๑๕ บำท 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๑.๔ สรุปมูลค่าการเบิกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของ รพสต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ สรุปมูลค่ำกำรเบิก
ยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำของ รพสต. ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ โดยมูลค่ำกำรเบิกยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำรวมทุก รพสต. 
เท่ำกับ ๒,๑๔๗,๘๘๔.๓๙ บำท โดยหน่วยบริกำรที่มีมูลค่ำกำรเบิกยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำสูงที่สุด คือ รพสต.ขว้ำงคลี 
เท่ำกับ ๒๗๙,๖๗๓.๔๖ บำท และหน่วยบริกำรที่มีมูลค่ำกำรเบิกยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำต่ ำที่สุด คือ รพสต.โพนตูม 
เท่ำกับ ๑๐๒,๑๐๘.๗๕ บำท รำยละเอียดต่ำงๆ ดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 
 

หน่วยบริกำร มูลค่ำกำรเบิกยำ (บำท) มูลค่ำกำรเบิกเวชภัณฑ์ (บำท) รวม (บำท) 
รพสต.บ้ำนค้อ ๒๕๐,๗๖๐.๖๕ ๒๗,๗๙๗.๐๕ ๒๗๘,๕๕๗.๗๐ 
รพสต.บ้ำนต้ำย ๑๑๐,๑๖๖.๘๒ ๑๓,๑๕๑.๐๖ ๑๒๓,๓๑๗.๘๘ 
รพสต.ขว้ำงคลี ๒๔๒,๘๕๐.๐๒ ๓๖,๘๒๓.๔๔ ๒๗๙,๖๗๓.๔๖ 
รพสต.ดอนยำง ๑๖๐,๕๑๒.๖๔ ๒๑,๙๕๓.๖๘ ๑๘๒,๔๖๖.๓๒ 
รพสต.ห้วยไห ๑๖๐,๗๗๓.๓๕ ๒๖,๖๕๕.๖๓ ๑๘๗,๔๒๘.๙๘ 
รพสต.ขำมเตี้ยใหญ่ ๑๗๒,๑๗๒.๓๕ ๔๕,๕๗๙.๒๖ ๒๑๗,๗๕๑.๖๑ 
รพสต.นำหัวบ่อ ๑๕๘,๖๒๐.๕๗ ๒๗,๑๗๖.๘๖ ๑๘๕,๗๙๗.๔๓ 
รพสต.นำใน ๑๖๕,๗๕๐.๗๐ ๓๒,๗๒๔.๘๘ ๑๙๘,๔๗๕.๕๘ 
รพสต.โพนบก ๑๖๙,๙๑๘.๑๒ ๒๒,๘๘๗.๒๙ ๑๙๒,๘๐๕.๔๑ 
รพสต.โพนจำน ๑๗๒,๖๙๖.๖๘ ๒๖,๘๐๔.๖๑ ๑๙๙,๕๐๑.๒๙ 
รพสต.โพนตูม ๘๓,๙๔๒.๘๑ ๑๘,๑๖๕.๙๔ ๑๐๒,๑๐๘.๗๕ 

รวม ๑,๘๔๘,๑๖๔.๖๙ ๒๙๙,๗๑๙.๗๐ ๒,๑๔๗,๘๘๔.๓๙ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๑.๕ การจัดสรรงบกองทุนตามเกณฑ์คุณภาพจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ตามผลงานคุณภาพการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน ๒ กลุ่มโรคเป้าหมาย (Antibiotics Smart Use) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมที่ส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ไดจ้ัดสรรงบกองทุนตำมเกณฑ์คุณภำพให้แก่หน่วยบริกำร ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ 
โดยผลงำนคุณภำพกำรสั่งใช้ยำปฏิชีวนะใน ๒ กลุ่มโรคเป้ำหมำย (Antibiotics Smart Use) ของโรงพยำบำลโพน
สวรรค์ ได้รับกำรจัดสรรงบ จ ำนวน ๓๘๓,๖๕๗ บำท โดยแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง คือ เกณฑ์ที่ ๒ (คุณภำพกำรสั่งใช้ยำ
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ปฏิชีวนะ กรณี Ac. Diarrhea) ได้รับกำรจัดสรรงบ จ ำนวน ๔๗,๘๗๓ บำท และเกณฑ์ที่ ๒ (คุณภำพกำรสั่งใช้ยำ
ปฏิชีวนะ กรณี URI) ได้รับกำรจัดสรรงบ จ ำนวน ๓๓๕,๗๘๔ บำท 
   โรงพยำบำลโพนสวรรค์ จึงขอควำมร่วมมือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้สั่งใช้ยำใน รพสต. มีควำมตระหนัก
ในเรื่องกำรสั่งใช้ยำปฏิชีวนะใน ๒ กลุ่มโรคเป้ำหมำย อย่ำงสมเหตุสมผล จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ สรุปรายการยาที่ถูกตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ สรุปรำยกำรยำที่
ถูกตัดออกจำกบัญชียำของโรงพยำบำล ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ จ ำนวน ๑๓ รำยกำร ดังนี้ 
    (๑) lincomycin injections (๖๐๐ มิลลิกรัม / ๒ มิลลิลิตร)  

(๒) penicillin v dry syrups (๑๒๕ มิลลิกรัม / ๕ มิลลิลิตร) 
(๓) penicillin v tablets (๒๕๐ มิลลิกรัม) 
(๔) antacid gels (๒๔๐ มิลลิลิตร)  
(๕) cinnarizine tablets (๒๕ มิลลิกรัม)  
(๖) mybacin lozenges 
(๗) paracetamol injections (๓๐๐ มิลลิกรัม / ๒ มิลลิลิตร) 
(๘) bisacodyl tablets (๕ มิลลิกรัม) 

  (๙) dextromethorphan syrups (๕ มิลลิกรัม/๕ มิลลิลิตร) 
  (๑๐) nystatin vagina tablets (๑๐๐,๐๐๐ ยูนิต) 
  (๑๑) manitol 
  (๑๒) oxymetazoline nasal drops (๐.๐๒๕ เปอร์เซ็นต)์ 
  (๑๓) brompheniramine (๔ มิลลิกรัม / ๕ มิลลิลิตร) + phenylephrine (๑๐ 

มิลลิกรัม / ๕ มิลลิลิตร) syrups 
   โดยมียำที่เป็นยำในบัญชีของ รพสต. จ ำนวน ๓ รำยกำร ที่ถูกตัดออก ดังนี้ 

(๑) antacid gels (๒๔๐ มิลลิลิตร)  
(๒) paracetamol injections (๓๐๐ มิลลิกรัม / ๒ มิลลิลิตร) 
(๓) bisacodyl tablets (๕ มิลลิกรัม) 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ ทบทวนรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของ รพสต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุม ตำมระเบียบกำรก ำหนด
กรอบรำยกำรยำในบัญชียำของ รพสต. ให้ก ำหนดจำกบัญชียำของโรงพยำบำล โดยให้มีได้ไม่เกิน ๑๐๐ รำยกำร และ
เป็นยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ โดยเจ้ำหน้ำที่ รพสต. ได้แจ้งควำมประสงค์เสนอรำยกำรยำเข้ำ-ออก จำกบัญชียำของ 
รพสต. ดังต่อไปนี้ 
   (๑) รำยกำรยำเสนอน ำเข้ำบัญชียำของ รพสต. จ ำนวน ๔ รำยกำร ได้แก่ 
    ๑.๑) hyoscine syrups (บัญชี ก) ใช้ส ำหรับบรรเทำอำกำรปวดเนื่องมำจำกกำร
หดเกร็งของกล้ำมเนื้อเรียบ 
    ๑.๒) hydroxyzine tablets (บัญชี ก) ใช้ส ำหรับรักษำอำกำรแพ้ต่ำงๆ เช่น แพ้
หญ้ำละอองฟำง แพ้เกษรดอกไม้ กำรแพ้ทำงผิวหนังและเยื่อจมูก ลมพิษ เป็นต้น 
    ๑.๓) ยำระบำยมะขำมแขกชนิดเม็ด (บัญชียำสมุนไพร) ใช้ส ำหรับรักษำอำกำร
ท้องผูก มีฤทธิ์เป็นยำระบำยอ่อนๆ 
    ๑.๔) ยำน้ ำแก้ไอมะขำมป้อม (บัญชียำสมุนไพร) ใช้บรรเทำอำกำรไอ ขับเสมหะ 
   (๒) รำยกำรยำเสนอตัดออกจำกบัญชียำของ รพสต. จ ำนวน ๑ รำยกำร ได้แก่ 
    ๒.๑) lactate ringer solutions เนื่องจำกไม่มีกำรสั่งใช้ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณายาเข้า-ออก จากบัญชียาของ รพสต. โดยรายการ
ยาที่มีการน าเข้า-ตัดออกจากบัญชียาของ รพสต. มีดังต่อไปนี้ 
   (๑) รายการยาที่น าเข้าบัญชียาของ รพสต. จ านวน ๓ รายการ ได้แก่ 
    ๑.๑) hyoscine syrups (บัญชี ก) ความแรง ๕ มิลลิกรัม / ๕ มิลลิลิตร โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ห้ามใช้ยาในเด็กที่มีอายุต่ ากว่า ๒ ปี 
    ๑.๒) ยาระบายมะขามแขกชนิดเม็ด (บัญชียาสมุนไพร) 

๑.๓) ยาน้ าแก้ไอมะขามป้อม (บัญชียาสมุนไพร) ขนาดบรรจุ ๖๐ มิลลิลิตร 
   (๒) รายการยาที่ไม่ได้น าเข้าบัญชียาของ รพสต. จ านวน ๑ รายการ ได้แก่ 
    ๒.๑) hydroxyzine tablets (บัญชี ก) โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ใน
ผู้ป่วยท่ีมีประวัติแพ้ส่วนประกอบยา chlorpheniramine tablets ให้ใช้ยา chlorpheniramine syrups แทน 
   (๓) รายการยาที่ถูกตัดออกจากบัญชียาของ รพสต. จ านวน ๑ รายการ ได้แก่ 
    ๓.๑) lactate ringer solutions ขนาดบรรจุ ๕๐๐ มิลลิลิตร 
 

   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุม ตำมที่องค์กำรเภสัชกรรม
แจ้งยกเลิกกำรผลิตและจ ำหน่ำยยำ calamine lotions ขนำดบรรจุ ๖๐ มิลลิลิตร (บัญชี ก) และไม่มีขนำดอ่ืน
จ ำหน่ำย รำยละเอียดตำมหนังสือเวียนองค์กำรเภสัชกรรม ที่ สธ ๕๑๐๒ / ตบ. / ร. / ว.๔๗ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ 
สิงหำคม ๒๕๕๖ โดยในปัจจุบัน โรงพยำบำลโพนสวรรค์ได้จัดซื้อยำ calamine lotions จำกบริษัทอ่ืนแทนกำรจัดซื้อ
จำกองค์กำรเภสัชกรรม ซึ่งเป็นยำสูตรผสม calamine + diphenhydramine lotions ขนำดบรรจุ ๖๐ มิลลิลิตร 
และเป็นยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติ 
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   โรงพยำบำลโพนสวรรค์  จึงขอเสนอที่ประชุม ก ำหนดให้ยำสูตรผสม calamine + 
diphenhydramine lotions ขนำดบรรจุ ๖๐ มิลลิลิตร ซึ่งเป็นยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติ เป็นรำยกำรยำในบัญชี
ยำ รพสต. แทนยำ calamine lotions เดิม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก าหนดยาสูตรผสม calamine + diphenhydramine 
lotions ขนาดบรรจุ ๖๐ มิลลิลิตร ซึ่งเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นรายการยาในบัญชียา รพสต. แทนยา 
calamine lotions เดิม 
 

   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุม เพ่ือทรำบ สรุปจ ำนวน
รำยกำรยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำในบัญชี รพสต. หลังจำกที่ได้มีกำรพิจำรณำน ำเข้ำ-ตัดออก จำกบัญชียำของ รพสต. 
เสร็จสิ้นแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ยำและเวชภัณฑ์ทั่วไป 
    รำยกำรยำ     จ ำนวน ๗๕ รำยกำร 
    รำยกำรยำสมุนไพร    จ ำนวน ๙ รำยกำร 
    รำยกำรเวชภัณฑ์มิใช่ยำ    จ ำนวน ๖๓ รำยกำร 
    สรุปรำยกำรยำทั้งหมด (ไม่เกิน ๑๐๐ รำยกำร) จ ำนวน ๘๔ รำยกำร 
   (๒) เวชภัณฑ์วำงแผนครอบครัว / งำนอนำมัยแม่และเด็ก 
    รำยกำรเวชภัณฑ์วำงแผนครอบครัว  จ ำนวน ๓ รำยกำร 
    รำยกำรยำงำนอนำมัยแม่และเด็ก   จ ำนวน ๒ รำยกำร 
   (๓) ยำโรคเรื้อรัง 
    รำยกำรยำโรคเรื้อรัง    จ ำนวน ๕๗ รำยกำร 
   (๔) วัคซีน 
    รำยกำรวัคซีน EPI routine   จ ำนวน ๑๐ รำยกำร 
    รำยกำรวัคซีน EPI นักเรียน (ป. ๑ และ ป. ๖) จ ำนวน ๕ รำยกำร 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๕.๑ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งสถานการณ์วัคซีนรวมป้องกันโรค
หัด คางทูม หัดเยอรมันสายพันธุ์ Jerrilyn ชนิด single dose ส าหรับเด็ก ๙ เดือน ขาดชั่วคราว ระหว่างวันที่ 
๑๕ กันยายน - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และแนวทางแก้ไข 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมที่ส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) แจ้งสถำนกำรณ์วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คำงทูม หัดเยอรมันสำยพันธุ์ Jerrilyn 
ชนิด single dose ส ำหรับเด็ก ๙ เดือน ขำดชั่วครำว ระหว่ำงวันที่ ๑๕ กันยำยน - ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๖ และแนวทำง
แก้ไข รำยละเอียดตำมหนังสือเวียนส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ด่วนที่สุด ที่ สปสช. ๓.๑๘.๑๑ / 
ว. ๐๐๑๓ ลงวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๖ ควำมทรำบแล้วนั้น 
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   ในกำรนี้เพ่ือให้ รพสต. สำมำรถวำงแผนกำรให้บริกำรกับเด็กกลุ่มเป้ำหมำยได้ โรงพยำบำล
โพนสวรรค์จึงขอแจ้งสถำนกำรณ์วัคซีนขำดดังกล่ำว โดยโรงพยำบำลจะเริ่มจ่ำยวัคซีนให้ รพสต. อีกครั้ง ในรอบกำรรับ
วัคซีนเดือนมกรำคม ๒๕๕๗ และในช่วงระหว่ำงรอวัคซีน ให้ รพสต. เบิกวัคซีนชนิดดังกล่ำวตำมปกติ ซึ่งโรงพยำบำล
จะจ่ำยให้ในปริมำณเท่ำกับปริมำณกำรใช้ต่อเดือนรวมกับปริมำณที่ค้ำงจ่ำยในช่วงกำรขำดชั่วครำว ทั้งนี้ให้ รพสต. 
พิจำรณำเลื่อนนัดเด็ก ๙ เดือน ที่ครบก ำหนดฉีดวัคซีนในช่วงที่วัคซีนขำดชั่วครำวออกไป โดยให้เริ่มนัดอีกครั้งในรอบ
กำรฉีดเดือนมกรำคม ๒๕๕๗ ซึ่งกำรเลื่อนนัดฉีดวัคซีนดังกล่ำว เด็กจะได้รับวัคซีนในช่วงอำยุไม่เกิน ๑๒ เดือน ซึ่งยัง
อยู่ในช่วงอำยุที่องค์กำรอนำมัยโลกแนะน ำให้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คำงทูม หัดเยอรมัน 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบแต่ละ รพสต. พิจารณาเลื่อนนัดเด็ก ๙ เดือน ที่ครบ
ก าหนดฉีดวัคซีนในช่วงท่ีวัคซีนขาดชั่วคราวออกไป โดยให้เริ่มนัดอีกครั้งในรอบการฉีดเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
 

  ๕.๒ ทบทวนรายการยาโรคเรื้อรังที่ใช้ใน รพสต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมมติที่ประชุม

คณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขระดับอ ำเภอ (คปสอ.) เมื่อวันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๕๖ มีนโยบำยให้ รพ.สต. 
ด ำเนินกำรเบิกยำโรคเรื้อรังจำกโรงพยำบำลโพนสวรรค์ เพ่ือน ำไปจัด / จ่ำย ให้กับผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตน 
ควำมทรำบแล้วนั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเบิกยำโรคเรื้อรังของ รพสต. เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โรงพยำบำล
โพนสวรรค์จึงขอทบทวนรำยกำรยำโรคเรื้อรังที่ใช้ใน รพสต. พร้อมขนำดบรรจุ ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มยำโรคเบำหวำน 
 ๑.๑) glibenclamide tablets (๕ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 

๑.๒) glipizide tablets (๕ มิลลิกรัม)    ๕๐๐'s 
๑.๓) metformin tablets (๕๐๐ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 
๑.๔) MIXTARD insulin (๓๐๐ ยูนิต / ๓ มิลลิลิตร)   ๕'s 
๑.๕) NPH insulin (๓๐๐ ยูนิต / ๓ มิลลิลิตร)   ๕'s 
๑.๖) insulin needles (เวชภัณฑ์มิใช่ยำ)    ๑๐๐'s 

(๒) กลุ่มยำลดควำมดันโลหิต / ขับปัสสำวะ 
 ๒.๑) amlodipine tablets (๕ มิลลิกรัม)    ๑๐๐'s 

๒.๒) atenolol tablets (๒๕ มิลลิกรัม)    ๕๐๐'s 
๒.๓) enalapril tablets (๕ มิลลิกรัม)    ๑๐๐๐'s 
๒.๔) furosemide tablets (๔๐ มิลลิกรัม)    ๕๐๐'s 
๒.๕) HCTZ tablets (๕๐ มิลลิกรัม)    ๕๐๐'s 
๒.๖) hydralazine tablets (๒๕ มิลลิกรัม)    ๕๐๐'s 
๒.๗) nifedipine SR capsules (๒๐ มิลลิกรัม)   ๓๐'s 
๒.๘) propranolol tablets (๑๐ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 

(๓) กลุ่มยำโรคหัวใจและหลอดเลือด 
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 ๓.๑) aspirin tablets (๓๐๐ มิลลิกรัม)    ๕๐๐'s 
๓.๒) aspirin tablets (๘๑ มิลลิกรัม)    ๑๐๐๐'s 
๓.๓) clopidogrel tablets (๗๕ มิลลิกรัม)    ๓๐'s 
๓.๔) digoxin tablets (๐.๒๕ มิลลิกรัม)    ๑๐๐๐'s 
๓.๕) isosorbide dinitrate SL tablets (๕ มิลลิกรัม)  ๕๐๐'s 
๓.๖) isosorbide dinitrate tablets (๑๐ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 

(๔) กลุ่มยำลดไขมันในเลือด 
 ๔.๑) gemfibrozil capsules (๓๐๐ มิลลิกรัม)   ๑๐๐'s 

๔.๒) simvastatin tablets (๑๐ มิลลิกรัม)    ๑๐๐'s 
(๕) กลุ่มยำโรคไตวำยเรื้อรัง 
 ๕.๑) calcium carbonate tablets (๑๐๐๐ มิลลิกรัม)  ๕๐๐'s 

๕.๒) F B C tablets      ๑๐๐๐'s 
๕.๓) folic acid tablets (๕ มิลลิกรัม)    ๑๐๐๐'s 
๕.๔) sodamint tablets (๓๐๐ มิลลิกรัม)    ๑๐๐๐'s 

(๖) กลุ่มยำโรคจิตเวช 
 ๖.๑) amitriptyline tablets (๑๐ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 

๖.๒) chlorpromazine tablets (๑๐๐ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 
๖.๓) chlorpromazine tablets (๕๐ มิลลิกรัม)   ๑๐๐๐'s 
๖.๔) clozapine tablets (๑๐๐ มิลลิกรัม)    ๕๐๐'s 
๖.๕) fluoxetine capsules (๒๐ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 
๖.๖) fluphenazine decanoate injections (๒๕ มิลลิกรัม) ๕'s 
๖.๗) haloperidol decanoate injections (๕๐ มิลลิกรัม)  ๕'s 
๖.๘) haloperidol tablets (๑๐ มิลลิกรัม)    ๑๐๐๐'s 
๖.๙) haloperidol tablets (๒ มิลลิกรัม)    ๑๐๐๐'s 
๖.๑๐) haloperidol tablets (๕ มิลลิกรัม)    ๑๐๐๐'s 
๖.๑๑) nortriptyline tablets (๑๐ มิลลิกรัม)   ๑๐๐๐'s 
๖.๑๒) perphenazine tablets (๘ มิลลิกรัม)   ๑๐๐๐'s 
๖.๑๓) trazodone tablets (๕๐ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 
๖.๑๔) trihexyphenidyl tablets (๒ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 
๖.๑๕) trihexyphenidyl tablets (๕ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 

   (๗) กลุ่มยำวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท 
    ๗.๑) clonazepam tablets (๐.๕ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 

๗.๒) clonazepam tablets (๒ มิลลิกรัม)    ๕๐๐'s 
๗.๓) clorazepate dipotassium tablets (๕ มิลลิกรัม)  ๕๐๐'s 
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๗.๔) dazepam tablets (๒ มิลลิกรัม)    ๕๐๐'s 
๗.๕) diazepam tablets (๕ มิลลิกรัม)    ๑๐๐๐'s 
๗.๖) lorazepam tablets (๐.๕ มิลลิกรัม)    ๑๐๐๐'s 
๗.๗) phenobarbital tablets (๖๐ มิลลิกรัม)   ๑๐๐๐'s 

 (๘) กลุ่มยำโรคเรื้อรังอ่ืนๆ 
 ๘.๑) allopurinol tablets (๑๐๐ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 

๘.๒) colchicine tablets (๐.๖ มิลลิกรัม)    ๕๐๐'s 
๘.๓) doxazosin tablets (๒ มิลลิกรัม)    ๑๐๐'s 
๘.๔) methimazole tablets (๕ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 
๘.๕) phenytoin capsules (๑๐๐ มิลลิกรัม)   ๑๐๐๐'s 
๘.๖) propylthiouracil tablets (๕๐ มิลลิกรัม)   ๕๐๐'s 
๘.๗) pyridostigmine tablets (๖๐ มิลลิกรัม)   ๕๐'s 
๘.๘) sodium valproate tablets (๒๐๐ มิลลิกรัม)   ๑๐๐'s 
๘.๙) thyroxine tablets (๑๐๐ mcg)    ๕๐๐'s 

   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๕.๓ ทบทวนแนวทางการเบิกยาโรคเรื้อรังที่ใช้ใน รพสต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขระดับอ ำเภอ (คปสอ.) เมื่อวันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๕๖ มีนโยบำยให้ รพ.สต. 
ด ำเนินกำรเบิกยำโรคเรื้อรังจำกโรงพยำบำลโพนสวรรค์ เพ่ือน ำไปจัด / จ่ำย ให้กับผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตน 
ควำมทรำบแล้วนั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเบิกยำโรคเรื้อรังของ รพสต. เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โรงพยำบำล
โพนสวรรค์จึงขอทบทวนแนวทำงกำรเบิกยำโรคเรื้อรังท่ีใช้ใน รพสต. ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้ำหน้ำที่ รพสต. รวบรวมรำยกำรยำโรคเรื้อรัง และจ ำนวนที่ใช้ในแต่ละครั้ง (visit) ลง
ในใบเบิกเวชภัณฑ์ยำโรคเรื้อรัง (กรณีที่เบิกกลุ่มยำวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท ให้แนบรำยชื่อผู้ป่วยที่ใช้ยำ พร้อม
กับระบุจ ำนวนยำที่ใช้จริงแต่ละรำยกำรให้ครบถ้วน) 

(๒) เจ้ำหน้ำที่ รพสต. ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ยำโรคเรื้อรัง ให้ฝ่ำยเภสัชกรรม โรงพยำบำลโพน
สวรรค์ ก่อนวันนัดผู้ป่วยครั้งต่อไป ๓ สัปดำห์ 

(๓) เจ้ำหน้ำที่คลังยำ โรงพยำบำลโพนสวรรค์ รับใบเบิกเวชภัณฑ์ยำโรคเรื้อรัง จำก รพสต. 
จัดยำโรคเรื้อรังตำมรำยกำรเบิก และแจ้งเจ้ำหน้ำที่ รพสต. รับยำโรคเรื้อรังท่ีเบิกเสร็จแล้ว 

(๔) เจ้ำหน้ำที่ รพสต. รับยำโรคเรื้อรังตำมรำยกำรที่เบิก ที่คลังยำ ฝ่ำยเภสัชกรรม 
โรงพยำบำลโพนสวรรค์ ก่อนวันนัดผู้ป่วยครั้งต่อไป ๒ สัปดำห์ 

(๕) เจ้ำหน้ำที่ รพสต. จัดยำโรคเรื้อรัง ตำมรำยกำร และจ ำนวนที่ใช้จริง ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่มำรับยำตำมวันนัดครั้งต่อไป 
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   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบแต่ละ รพสต. ปฏิบัติตามแนวทางการเบิกยา
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 

  ๕.๔ การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลการแพ้ยา จังหวัดนครพนม 
   ภญ.กมลชนก คะษำวงค์ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมที่โรงพยำบำล
นครพนมได้จัดท ำฐำนข้อมูลแพ้ยำระดับจังหวัด เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขแต่ละหน่วยบริกำรในเขตจังหวัดนครพนม
สำมำรถสืบค้นข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยำผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบกำรส่งต่อข้อมูลแพ้ยำที่เจ้ำหน้ำที่สำมำรถ
เข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ช่วยป้องกันกำรเกิดกำรแพ้ยำซ้ ำในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติแพ้ยำและไปรับกำรรักษำที่
สถำนบริกำรอ่ืนในเขตจังหวัดนครพนม 
   โรงพยำบำลโพนสวรรค์ จึงขอแจ้งแนวทำงปฏิบัติ กำรเข้ำใช้งำนระบบฐำนข้อมูลกำรแพ้ยำ 
จังหวัดนครพนม ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
   (๑) เข้ำไปที่เว็บไซต์ “โรงพยำบำลโพนสวรรค์” (http://www.pswhospital.net) 
   (๒) คลิกเข้ำไปที่ “ฐำนข้อมูลกำรแพ้ยำ” (แถบเมนดู้ำนซ้ำยของเว็บไซต์) 
   (๓) เข้ำระบบโดยใช้ “ชื่อเข้ำใช้ = รหัส รพสต.” และ “รหัสผ่ำน = Bตำมด้วยรหัส รพสต.” 
   (๔) เข้ำเมนูค้นหำข้อมูล โดยเลือกข้อมูลในเขตรับผิดชอบของตน แล้วกด “ค้นหำ” 
   (๕) พิมพ์รำยละเอียดกำรแพ้ยำเป็นรำยบุคคล ติดในแฟ้มประวัติครอบครัว (family folder) 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
    

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบแต่ละ รพสต. ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

 
 

..........................................................   .......................................................... 
                  (นายสมผล สังขะวรรณ)           (นายปัญญา ธีระก าจาย) 

 เภสัชกรปฏิบัติการ     เภสัชกรช านาญการ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 

 
 

.......................................................... 
(นายวิรัช ชีวเรืองโรจน์) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 

http://www.pswhospital.net/

