รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC) โรงพยาบาลโพนสวรรค์
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมณัฐภพ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ผู้มาประชุม
๑. นพ.โฆษิต
๒. ภก.ปัญญำ
๓. ภญ.กมลชนก
๔. ภก.สมผล
๕. ภก.ปิยะ

ตั้งธำรงธนวัฒน์
ธีระกำจำย
คะษำวงค์
สังขะวรรณ
ไทยเหนือ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นำงสุพิศ
๒. นำงบุษรินทร์
๓. น.ส.สไบทิพย์
๔. นำงสำยสมร
๕. น.ส.สุภำพร
๖. น.ส.รัฐดำ
๗. นำยพิศิษฐ์
๘. นำงอรอนงค์
๙. นำยชัยสิทธิ์
๑๐. นำยมังกร

ยอแสง
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
สุวรรณมำโจ พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
บุญทศ
พยำบำลวิชำชีพ
สมเทพ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
ต่อพันธ์
นักเทคนิคกำรแพทย์
วันนำพ่อ
จพง.ทันตสำธำรณสุขปฏิบัติงำน
เสรีธรรมะพิทักษ์ พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
ใจตรง
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
สุนิกร
แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร
นครังสุ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ
กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน
กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้คลอด
กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์
กลุ่มงำนทันตกรรม
กลุ่มงำนเวชศำสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงำนเวชศำสตร์ครอบครัวฯ
งำนกำรแพทย์แผนไทยฯ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. นำงกุลธินี

บัวเผื่อน

กรรมกำร

นำยแพทย์ปฏิบัติกำร
เภสัชกรชำนำญกำร
เภสัชกรชำนำญกำร
เภสัชกรปฏิบัติกำร
เภสัชกรปฏิบัติกำร

พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

(ติดภำรกิจ)

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นพ.โฆษิต ตั้ งธ ารงธนวัฒน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ ประธานที่ประชุม กล่า วเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ ปัญหาการจัดส่งยาขององค์การเภสัชกรรม
ภก.ปัญญำ ธีระกำจำย เภสัชกรชำนำญกำร นำเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ ตำมที่โรงพยำบำล
โพนสวรรค์ ได้รับแจ้งจำกองค์กำรเภสัชกรรม เรื่อง องค์กำรเภสัชกรรมได้รับผลกระทบจำกภำวะน้ำทะเลหนุนสูงขึ้น
กว่ำปกติต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำประปำมีค่ำกำรนำไฟฟ้ำสูงขึ้นกว่ำปกติเป็นอย่ำงมำก ทำให้ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ซึ่งใช้ใน
-๑-

กำรผลิตยำขององค์กำรเภสัชกรรม ผลิตน้ำบริสุทธิ์ลดลงประมำณ ๓ เท่ำ ของกำลังกำรผลิตปกติ จึงส่งผลกระทบต่อ
กำรผลิตยำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มยำน้ำและยำฉีดซึ่งอำจขำดจำหน่ำยชั่วครำว ประมำณ ๓๐ – ๖๐ วัน และหำกมียำ
พร้อมจำหน่ำยจะแจ้งให้ทำงโรงพยำบำลทรำบต่อไป รำยละเอียดตำมหนังสือเวียนองค์กำรเภสัชกรรม ที่ สธ ๕๑๐๒/
ตบ./ร./ว.๒๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๕๗ นั้น
กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ เกี่ยวกับ ปัญหำ
กำรจัดส่งยำขององค์กำรเภสัชกรรม โดยรำยกำรยำในบัญชียำโรงพยำบำลบำงรำยกำรที่ได้จัด ซื้อจำกองค์กำรเภสัช
กรรม อำจขำดคลัง (Stock) ชั่วครำว โดยทำงกลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจะได้แจ้ งแพทย์ผู้สั่งใช้ยำกรณี
ยำขำดคลัง (Stock) เป็นกรณีๆ ไป และหำกมีบริษัท ผู้จัดจำหน่ำยอื่นจำหน่ำยยำในรำยกำรที่ขำดดังกล่ำว ก็จะได้
ดำเนินกำรจัดซื้อจำกบริษัทผู้จัดจำหน่ำยอื่น เพื่อให้มีรำยกำรยำเพียงพอสำหรับใช้ในโรงพยำบำล ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบ นพ.โฆษิต ตั้งธารงธนวัฒน์ แจ้งแพทย์ทุกท่านให้

ทราบโดยทั่วกัน
๑.๑.๒ การยุติการชดเชยยาขององค์การเภสัชกรรม (กรณียาต้านไวรัส Oseltamivir)
ภก.ปัญญำ ธีระกำจำย เภสัชกรชำนำญกำร นำเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ ตำมที่ กระทรวง
สำธำรณสุขได้แจ้งมติจำกกำรประชุม เรื่อง สถำนกำรณ์กำรระบำดโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๕๗ ให้
โรงพยำบำลทุกแห่งเป็นผู้จัดซื้อจัดหำยำต้ำนไวรัส Oseltamivir เอง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดย
สำมำรถติดต่อได้โดยตรงกับองค์กำรเภสัชกรรม หรือบริษัทผู้จัดจำหน่ำยอื่น และกรณีที่โรงพยำบำลมีปัญหำเรื่องยำไม่
เพียงพอ ให้ประสำนขอรับยำฉุกเฉินกับสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ควำมทรำบแล้วนั้น
กลุ่ ม งำนเภสั ช กรรมและคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทรำบ โดยจะได้
ดำเนินกำรจัดซื้อยำต้ำนไวรัส Oseltamivir จำกองค์กำรเภสัชกรรมต่อไป และเนื่องจำกในปีงบประมำณ ๒๕๕๗
(ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ – ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๗) พบว่ำ ยำต้ำนไวรัส Oseltamivir มีมูลค่ำกำรใช้ค่อนข้ำงสูง
คื อ ๑๓๕,๗๙๙ บำท (Oseltamivir capsules ๗๕ mg เท่ ำ กั บ ๕๙,๗๓๒ บำท Oseltamivir capsules ๔๕ mg
เท่ำกับ ๗,๑๔๐ บำท Oseltamivir capsules ๓๐ mg เท่ำกับ ๑๓,๔๒๔ บำท และ Oseltamivir syrups (๕ mg/๑
mL) เท่ำกับ ๕๕,๕๐๓ บำท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ ๒๕๕๖ (ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๕ – ๓๑ สิงหำคม
๒๕๕๖) ที่มีมูลค่ำกำรใช้ เท่ำกับ ๑๓๐,๕๐๘ บำท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๙๐) จึงขอควำมร่วมมือให้แต่ละหน่วยงำน มี
ควำมตระหนักในเรื่องกำรใช้ยำต้ำนไวรัสดังกล่ำวอย่ำงสมเหตุผล เพื่อลดมูลค่ำกำรใช้ยำลง
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานการแพทย์ และกลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค หาแนวทางในการใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir เพื่อควบคุมให้การใช้ยาต้านไวรัสดังกล่าว
เป็นไปอย่างสมเหตุผล
๑.๑.๓ ภาพรวมมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
/ สรุปมูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลโพนสวรรค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ใน
เครือข่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ / สถานะคลังยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ภก.ปัญญำ ธีระกำจำย เภสัชกรชำนำญกำร นำเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ เกี่ยวกับมูลค่ำกำร
จัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ของจังหวัดนครพนม ในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ (ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ – ๓๐ มิถุนำยน
-๒-

๒๕๕๗) โดยมูลค่ำกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ในภำพรวมของจังหวัดนครพนม เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ ๒๕๕๖ เฉลี่ย
ร้อยละ ๕.๑๑ ซึ่งหน่วยบริกำรที่มีมูลค่ำกำรจัดซื้อเพิ่มขึ้นมำกที่สุด คือ โรงพยำบำลปลำปำก เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๒.๕๙
และหน่วยบริกำรที่มีมูลค่ำกำรจัดซื้อลดลงมำกที่สุด คือ โรงพยำบำลเรณูนคร ลดลงร้อยละ ๘.๙๗ ส่วนโรงพยำบำล
โพนสวรรค์ มีมูลค่ำกำรจัดซื้อ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒.๖๑
ส่วนมูลค่ำกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ โรงพยำบำลโพนสวรรค์ ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ (ระหว่ำง
วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ – ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๗) มีมูลค่ำกำรใช้ทั้งสิ้น ๗,๘๖๓,๔๗๕.๕๓ บำท เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ
๒๕๕๖ ร้อยละ ๑.๙๗ ซึ่งเมื่อพิจำรณำตำมหน่วยงำนที่ใช้ พบว่ำ หน่วยงำนที่มีมูลค่ำกำรใช้เพิ่มขึ้นมำกที่สุด คือ กลุ่ม
งำนรังสีวิทยำ เพิ่มขึ้น ๓๑.๗๗ รองลงมำ คือ กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๕๓ และกลุ่ม
งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕๕ ตำมลำดับ และหน่วยงำนที่มีมูลค่ำกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ลดลงมำก
ที่สุด คือ กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ ลดลงร้อยละ ๒๒๖.๒๓ ส่วนมูลค่ำกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ของโรงพยำบำลส่งเสริม
สุ ข ภำพต ำบล (รพ.สต.) ในเครื อ ข่ ำ ย จ ำนวน ๑๑ แห่ ง มี มู ล ค่ ำ กำรใช้ ทั้ ง สิ้ น ๒,๓๙๑,๐๙๘.๑๕ เพิ่ ม ขึ้ น จำก
ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ ร้อยละ ๑๐.๑๗ โดยหน่วยงำนที่มีมูลค่ำกำรใช้เพิ่มขึ้นมำกที่สุด คือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลบ้ำนห้วยไห เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๒.๙๔ รองลงมำ คือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนนำหัวบ่อ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๒๐.๑๒ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนโพนบก เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘.๓๙ ตำมลำดับ และหน่วยบริกำรที่
มีมูลค่ำกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ลดลงมำกที่สุด คือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนขำมเตี้ยใหญ่ ลดลงร้อยละ
๑๖.๑๘ ซึ่งข้อมูลกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.) ในเครือข่ำย ทั้ง ๑๑ แห่ง
กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จะได้จัดส่งให้แก่สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอโพนสวรรค์ ได้รับทรำบ และ
หำมำตรกำรเพื่อลดมูลค่ำกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ดังกล่ำวต่อไป
และเมื่อพิจำรณำมูลค่ำกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ตำมรำยกำรยำและเวชภัณฑ์ พบว่ำ รำยกำร
ยำที่ มี มู ล ค่ ำ กำรใช้ สู ง ที่ สุ ด ๓ อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ (๑) ยำ Seretide accuhaler® (salmeterol ๕๐ mcg +
fluticasone propionate ๒๕๐ mcg) เท่ำกับ ๖๓๙,๘๖๐.๐๐ บำท (๒) ยำ NPH insulin (๓๐๐ IU/๓ mL) เท่ำกับ
๔๒๘,๓๓๗.๖๓ บำท และ (๓) ยำ Amlodipine tablet (๕ mg) เท่ำกับ ๓๗๐,๙๕๕.๐๐ บำท ตำมลำดับ ส่วนรำยกำร
เวชภัณฑ์ที่มีมูลค่ำกำรใช้สูงที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ (๑) Gauze ขนำด ๓”x ๓” เท่ำกับ ๙๖,๗๒๐ บำท (๒) ถุงมือ
Disposable glove เบอร์ S เท่ ำ กั บ ๖๑,๔๒๐.๐๐ บำท และ (๓) ถุ ง มื อ Disposable glove เบอร์ M เท่ ำ กั บ
๕๕,๗๔๐ บำท ตำมลำดับ
ด้ำนสถำนะคลังยำและเวชภัณฑ์โรงพยำบำลโพนสวรรค์ ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ (ข้อมูลเดือน
สิงหำคม ๒๕๕๗) มีดังนี้
- คงคลังยกมำ
มูลค่ำ ๒,๕๖๗,๔๒๕.๕๕ บำท
- รับเข้ำคลัง
มูลค่ำ ๑,๐๑๖,๐๓๓.๒๙ บำท
- จ่ำยออกจำกคลัง
มูลค่ำ ๑,๐๒๖,๓๕๕.๔๓ บำท
- เหลือคงคลัง
มูลค่ำ ๒,๕๕๗,๑๐๓.๔๑ บำท
และมูลค่ำคงคลังปัจจุบัน โรงพยำบำลโพนสวรรค์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๕๗)
เท่ำกับ ๒,๖๙๒,๔๘๖.๘๑ บำท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ
-๓-

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๔ แนวทางการจัดทาแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลโพนสวรรค์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ภก.ปัญญำ ธีระกำจำย เภสัชกรชำนำญกำร นำเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ ด้วยกระทรวง
สำธำรณสุขได้ออก (ร่ำง) ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ ของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ......... (ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๕๗) ซึ่ง (ร่ำง) ระเบียบฯ ฉบับ
นี้ยังไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และลงนำมจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข แต่คำดว่ำจะผ่ำนกำรพิจำรณำ และลง
นำม เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ โดยเนื้อหำใน (ร่ำง) ระเบียบฯ ฉบับดังกล่ำว ที่น่ำสนใจและมีควำมสำคัญ มีดังนี้
ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง “การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้ ดาเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ โดยดาเนินการในระดับหน่วยงาน หรือดาเนินการในรูปของคณะกรรมการร่วม ระดับอาเภอ ระดับ
จังหวัด ระดับเขตบริการสุขภาพ หรือกลุ่มของหน่วยงานแล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะทางานย่อย
ตามประเภทของยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาตามความเหมาะสม”
ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง “การจัดทาบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๕ เป็นผู้จัดทา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ ให้ส่งบัญชียาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้สานักงานเขต
บริการสุขภาพ และสานักพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ทราบ”
ข้อ ๖ วรรคสอง “ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยา ที่มีความสอดคล้อง ลดหลั่นตามศั กยภาพและระดับของหน่วยงาน รวมถึง กาหนดกรอบบัญชีรายการยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่จะมีการใช้ร่วมกันในหน่วยงานทุกระดับในจังหวัดนั้นๆ เพื่อให้การใช้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เป็นไป
ในมาตรฐานเดียวกัน และเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการรับส่งต่อผู้ป่วย”
ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง “การจัดทาแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาประจาปี ให้หน่วยงาน
จัดทาและนาเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๕ และหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย อนุมัติตามลาดับ จากนั้นให้ดาเนินการให้เป็นไปตามแผน”
ข้อ ๗ วรรคสอง “สาหรับหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วน
ภูมิภาค ให้เสนอแผนการจัดซื้อฯ ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ”
ข้อ ๗ วรรคสำม “ในกรณีที่มีความจาเป็นไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามแผนได้ ให้
เสนอผู้มีอานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการปรับแผน”
ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง “หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดหรือเขตบริการสุขภาพเดียวกัน ที่มี
รายการยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่จะซื้อ ซึ่งมีมูลค่าสูงหรือมีปริมาณการใช้มาก ให้ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างยาหรือ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมกันในระดับจังหวัด หรือเขตบริการสุขภาพตามความเหมาะสม”
ข้อ ๑๐ วรรคสอง “การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในแต่ละรายการ โดยวิธีตกลงราคา ให้
จัดซื้อตามความต้องการแต่ละไตรมาส ไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี โดยให้สอดคล้องกับแผนจัดซื้อประจาปี ยกเว้ นกรณีจาเป็น
เร่งด่วน”
-๔-

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ
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รับทราบ

๑.๑.๕ การจั ด สรรงบกองทุน ตามเกณฑ์คุณ ภาพจากสานั กงานหลัก ประกัน สุ ข ภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ตามผลงานคุณภาพการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน ๒ โรคเป้าหมาย (Antibiotics Smart Use)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ภก.สมผล สั งขะวรรณ เภสั ช กรปฏิบัติกำร นำเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ ด้ว ยส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ได้จัดสรรงบกองทุนตำมเกณฑ์คุณภำพให้แก่หน่วยบริกำร ปีงบประมำณ ๒๕๕๗
ตำมผลงำนคุณภำพกำรสั่งใช้ยำปฏิชีวนะใน ๒ โรคเป้ำหมำย (Antibiotics Smart Use) ซึ่งโรงพยำบำลโพนสวรรค์
ได้รับกำรจัดสรรงบ ทั้งหมด ๖๗,๔๐๕ บำท โดยผ่ำนเกณฑ์คุณภำพกำรสั่งใช้ยำปฏิชีวนะกรณีโรค URI (ผู้ป่วยที่ได้รับ
กำรวินิจฉัย URI และได้รับยำปฏิชีวนะ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๐ ของผู้ป่วยที่ได้รับกำรวินิจฉัย URI ทั้งหมด) ส่วนเกณฑ์
คุณภำพกำรสั่งใช้ยำปฏิชีวนะ กรณี Acute diarrhea ผลงำนไม่ผ่ำนเกณฑ์ (ผู้ป่วยที่ได้รับกำรวินิจฉัย Acute diarrhea
และได้รับยำปฏิชีวนะ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๔ ของผู้ป่วยที่ได้รับกำรวินิจฉัย Acute diarrhea ทั้งหมด) ซึ่งสูงกว่ำ
เกณฑ์คุณภำพ คือ ร้อยละ ๔๐ จึงไม่ได้รับกำรจัดสรรงบตำมเกณฑ์ดังกล่ำว
กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอควำมร่วมมือให้ แพทย์ผู้สั่งใช้ยำ รวมถึง
หน่วยงำนอื่นๆ ที่มีกำรสั่งใช้ยำ มีควำมตระหนักในเรื่องกำรสั่งใช้ยำปฏิชีวนะใน ๒ โรคเป้ำหมำย อย่ำงสมเหตุผล จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานที่มีการสั่งใช้ยา ตระหนักในเรื่องการสั่ง
ใช้ยาปฏิชีวนะใน ๒ โรคเป้าหมาย อย่างสมเหตุผล
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC) โรงพยาบาล
โพนสวรรค์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สรุปรายการยาที่นาเข้า / ตัดออก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บาบัด (PTC) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร นำเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ สรุปรำยกำรยำที่
นำเข้ำ / ตัดออก จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบำบัด (PTC) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๕๖ มีดังต่อไปนี้
(๑) รำยกำรยำที่นำเข้ำบัญชียำโรงพยำบำล จำนวน ๑๘ รำยกำร ได้แก่
ที่
ชื่อยำ / ควำมแรง
ข้อมูลบัญชียำ
๑ Ciprofloxacin tablets (๕๐๐ mg)
บัญชี ง.
๒ Naproxen tablets (๒๕๐ mg)
บัญชี ก.
๓ Losartan tablets (๒๕ mg)
บัญชี ข.
๔ Urea creams (ขนำดบรรจุ ๕๐ g)
บัญชี ก.
-๕-

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

Enoxaparin injections (๔๐ mg/๐.๔ mL)
Gabapentin capsules (๓๐๐ mg)
Ferrous fumarate syrups (๕๐ mg/๐.๖ mL)
Griseofulvin tablets (๕๐๐ mg)
ยำน้ำแก้ไอมะขำมป้อม (ขนำดบรรจุ ๖๐ mL)
Adenosine injections (๖ mg/๒ mL)
Betahistine tablets (๖ mg)
Warfarin tablets (๒ mg)
Warfarin tablets (๕ mg)
Norepinephrine injections (๔ mg/๔ mL)
Potassium chloride elixirs (๕๐๐ mg/๕ mL)
Carvedilol tablets (๑๒.๕ mg)
Methotrexate tablets (๒.๕ mg)
Sulprostone injections (๕๐๐ mcg)

(๒) รำยกำรยำที่ถูกตัดออกจำกบัญชียำโรงพยำบำล จำนวน ๑๓ รำยกำร ได้แก่
ที่
ชื่อยำ / ควำมแรง
จำนวนคงเหลือ
๑ Lincomycin injections (๖๐๐ mg/๒ mL)
๒ Penicillin v dry syrups (๑๒๕ mg/๕ mL)
๓ Penicillin v tablets (๒๕๐ mg)
๔ Antacid gels
๕ Cinnarizine tablets (๒๕ mg)
๔ x ๑,๐๐๐ เม็ด
๖ Mybacin lozenges
๗ Paracetamol injections (๓๐๐ mg/๒ mL)
๒๐๐ แอมพูล
๘ Bisacodyl tablets (๕ mg)
๙ Dextromethorphan syrups (๕ mg/๕ mL)
๒๕๐ ขวด
๑๐ Nystatin vagina tablets (๑๐๐,๐๐๐ IU)
๑๑ Manitol
๑๐ ขวด
๑๒ Oxymetazoline nasal drops (๐.๐๒๕%)
๔๘ ขวด
๑๓ Brompheniramine (๔ mg/๕ mL) +
๔๕๐ ขวด
Phenylephrine (๑๐ mg/๕ mL) syrups
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ

-๖-

บัญชี ค.
บัญชี ง.
บัญชี ก.
บัญชี ก.
บัญชียำสมุนไพร
บัญชี ก.
บัญชี ค.
บัญชี ค.
บัญชี ค.
บัญชี ก.
บัญชี ก.
บัญชี ค.
บัญชี ค.
บัญชี ง.
วันหมดอำยุ
๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘
๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐
๒๐ ต.ค. ๒๕๕๗
๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙
๔ ธ.ค. ๒๕๕๗
๑๗ พ.ค. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบ นพ.โฆษิต ตั้งธารงธนวัฒน์ แจ้งแพทย์ทุกท่านให้
ทราบ กรณีรายการยาที่ถูกตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล แต่ยายังเหลือค้างในคลัง (Stock) สามารถสั่งใช้ยาได้
จนกว่ายาจะหมดจากคลัง (Stock)
๓.๒ การให้ยาน้าเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กปฐมวัย และการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่เ ด็กวัย
เรียน ในเขตอาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ภก.ปัญญำ ธีระกำจำย เภสัชกรชำนำญกำร นำเสนอที่ประชุม เพื่อทรำบ ตำมที่สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดนครพนม ได้รับแจ้งจำกกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ขอควำมร่วมมือให้ยำน้ำเสริมธำตุเหล็ก สัปดำห์
ละครั้ง แก่เด็กปฐมวัย (๖ เดือน - ๕ ปี) และให้ยำเม็ดเสริมธำตุเหล็ก สัปดำห์ละครั้ง แก่เด็กวัยเรียน (๖ - ๑๒ ปี) เพื่อ
เป็นกำรควบคุมและป้องกันโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็ก ควำมทรำบแล้วนั้น
จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบำบัด (PTC) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๗ เห็นชอบตำมแนวทำงกำรให้ยำเสริมธำตุเหล็กแก่เด็กกลุ่มดังกล่ำว เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็ก แต่เนื่องจำกยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กปฐมวัย (๖
เดือน - ๕ ปี) และเด็กวัยเรียน (๖ - ๑๒ ปี) ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ ที่ต้องได้รับยำเสริมธำตุเหล็กตำมแนวทำงที่
กำหนด ซึ่งต้องนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำเพื่อจัดซื้อจัดหำยำเสริมธำตุเหล็กดังกล่ำว จึงมอบผู้รับผิดชอบงำน
อนำมัยแม่และเด็ก โรงพยำบำลโพนสวรรค์ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดังกล่ำว ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ ที่ต้องได้รับ
ยำเสริมธำตุเหล็ก และประสำนข้อมูลที่ได้ไปยังกลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยำบำลโพนสวรรค์ เพื่อ
พิจำรณำจัดซื้อจัดหำยำเสริมธำตุเหล็กต่อไป
บัดนี้ ผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยแม่และเด็ก โรงพยำบำลโพนสวรรค์ ได้สำรวจข้อมูลผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงในเขตอำเภอโพนสวรรค์ ที่ต้องได้รับยำเสริมธำตุเหล็ก เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีจำนวนทั้งสิ้น ๘,๓๖๔ คน ดังนี้
จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (คน)
หน่วยบริกำร
รวม (คน)
๖ เดือน – ๒ ปี
๓ – ๕ ปี
๖ – ๑๒ ปี
๑. รพ.สต.บ้ำนต้ำย
๕๐
๗๒
๑๙๒
๓๑๔
๒. รพ.สต.นำหัวบ่อ
๙๗
๑๔๔
๓๗๕
๖๑๖
๓. รพ.สต.บ้ำนโพนตูม
๔๐
๗๔
๑๗๐
๒๘๔
๔. รพ.สต.บ้ำนดอนยำง
๙๒
๑๒๒
๓๐๗
๕๒๑
๕. รพ.สต.บ้ำนขำมเตี้ยใหญ่
๒๐๒
๒๘๓
๗๒๓
๑,๒๐๘
๖. รพ.สต.โพนบก
๑๗๐
๓๐๕
๗๐๖
๑,๑๘๑
๗. รพ.สต.บ้ำนขว้ำงคลี
๑๐๙
๒๐๙
๕๘๑
๘๙๙
๘. รพ.สต.บ้ำนค้อ
๗๓
๑๒๘
๓๑๒
๕๑๓
๙. รพ.สต.บ้ำนห้วยไห
๑๒๘
๑๘๓
๔๙๓
๘๐๔
๑๐. รพ.สต.นำใน
๑๐๕
๑๔๔
๔๐๙
๖๕๘
๑๑. รพ.สต.โพนจำน
๑๖๙
๒๓๔
๕๙๔
๙๙๗
๑๒. โรงพยำบำลโพนสวรรค์
๓๗๐
๔๔๖
๑,๐๗๒
๑,๘๘๐
รวม (คน)
๑,๖๐๕
๑,๘๙๘
๔,๘๖๒
๘,๓๖๕
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โดยกลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้ บริโภค รับทรำบข้อมูลแล้ว และจะได้นำจ ำนวน
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดังกล่ำว ไปประกอบกำรพิจำรณำเพื่อดำเนินกำรจัดซื้อจัดหำยำเสริมธำตุเหล็กต่อไป ส่วนรำยละเอียด
กำรให้ยำแก่ผู้ป่วยนั้น กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จะได้ปรึกษำหำรือ / ประชุม ร่วมกับผู้รับผิดชอบงำน
อนำมัยแม่และเด็ก โรงพยำบำลโพนสวรรค์ เพื่อวำงแนวทำงและรำยละเอียดในกำรให้ยำเสริมธำตุเหล็กต่อไป
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบกลุ่ ม งานเภสั ช กรรมและคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ปรึกษาหารือ / ประชุม ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เพื่อวางแนวทางและ
รายละเอียดในการให้ยาเสริมธาตุเหล็กแก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ทบทวนบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล / พิจารณายาและเวชภัณฑ์เข้าออกจากบัญชียาโรงพยาบาล
ภก.ปัญญำ ธีระกำจำย เภสัชกรชำนำญกำร นำเสนอที่ประชุม ตำมที่นโยบำยกำรเสนอยำ
และเวชภัณฑ์เข้ำ-ออก จำกบัญชียำโรงพยำบำลโพนสวรรค์ ให้พิจำรณำนำเสนอยำและเวชภัณฑ์เข้ำและออกในบัญชี
ยำ อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตำมเหตุผลด้วยควำมจำเป็นเร่งด่วน นั้น
บัดนี้ คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบำบัด (PTC) ได้แจ้งควำมประสงค์เสนอรำยกำรยำ
และเวชภัณฑ์ เข้ำ-ออก จำกบัญชียำโรงพยำบำล ดังรำยกำรต่อไปนี้
(๑) รำยกำรยำและเวชภัณฑ์ทเี่ สนอนำเข้ำบัญชียำของโรงพยำบำล จำนวน ๑๓ รำยกำร ได้แก่
๑.๑) pioglitazone tablets (บัญชี ง) ใช้สำหรับรักษำผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดไม่ต้องพึ่ง
อินซูลิน (diabetes mellitus type II) โดยใช้เป็นยำเดี่ยวร่วมกับกำรควบคุมอำหำรและกำรออกกำลังกำย หรือใช้
ร่วมกับยำรักษำโรคเบำหวำนกลุ่ม Sulfonylurea กลุ่ม Biguanide หรือ Insulin ในกรณีที่กำรควบคุมอำหำรและกำร
ออกกำลังกำยไม่เพียงพอที่จะควบคุมระดับน้ำตำลในร่ำงกำยได้
๑.๒) lynestrenol tablets (บัญชี ข) ใช้สำหรับคุมกำเนิดในหญิงให้นมบุตร
๑.๓) levonorgestrel tablets (บัญชี ก) ใช้ป้องกันกำรตั้งครรภ์ในกรณีผู้ที่ถูกข่มขืนกระทำ
ชำเรำ หรือกำรใช้วิธีคุมกำเนิดปกติผิดพลำด ไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ถุงยำงอนำมัยรั่วแตก นับระยะปลอดภัย
ผิด ห่วงอนำมัยหลุด ลืมฉีดยำคุมกำเนิด หรือลืมรับประทำนยำคุมกำเนิดเกิน ๓ วัน
๑.๔) etonogestrel implants (บัญชี ก) ใช้สำหรับฝังคุมกำเนิด
๑.๕) ethyl alcohol gels (บัญชี ก) ใช้สำหรับฆ่ำเชื้อโรค ทำควำมสะอำดผิวหนัง
๑.๖) ๐.๙% sodium chloride for irrigation ขนำดบรรจุ น้ อ ยกว่ ำ ๑,๐๐๐ มิ ล ลิ ลิ ต ร
(บัญชี ก) ใช้สำหรับสวนล้ำง หรือชะล้ำงบำดแผล ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.)
๑.๗) povidone-iodine scrub ขนำดบรรจุ ๔๕๐ มิลลิลิตร (บัญชี ก) ใช้สำหรับฟอกมือ
ล้ำงมือ และชำระผิวหนัง ก่อนกำรทำศัลยกรรม หรือก่อนกำรผ่ำตัด
๑.๘) ผ้ำปิดจมูกสำหรับเด็ก (เวชภัณฑ์มิใช่ยำ) ใช้สำหรับผู้ป่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรคทำงเดิน
หำยใจ ใส่เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค และใช้ป้องกันฝุ่นละออง
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๑.๙) transparent film dressing (tegaderm) (เวชภัณฑ์มิใช่ยำ) มีลักษณะเป็นแผ่นใสๆ
สำมำรถมองผ่ำนเห็นเนื้อแผล ใช้สำหรับปิดแผลขนำดเล็ก แผลที่ใกล้หำย (healing wound) ปิดบริเวณที่แทงให้
น้ำเกลือ หรือแผล subclavian catheter สะดวกต่อกำรสังเกตหำกเกิดภำวะ phlebitis จำกกำรให้ยำหรือสำรน้ำ
๑.๑๐) lubricating jelly (K-Y gels) ชนิด single use (เวชภัณฑ์มิใช่ยำ) ใช้สำหรับหล่อลื่น
วัสดุ/อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เพื่อสอดเข้ำไปในร่ำงกำย เช่น ท่อปัสสำวะ ท่อทำงจมูก หลอดอำหำร ช่องคลอด หรือ
ทวำรหนัก เป็นต้น
๑.๑๑) disposable syringe ขนำดบรรจุ ๕๐ มิลลิลิตร (เวชภัณฑ์มิใช่ยำ) ใช้สำหรับให้ยำ
ฉีด กรณีที่ต้องให้ยำในปริมำณมำกๆ เช่น ๗.๕% sodium bicarbonate injections หรือ ๕๐% glucose เป็นต้น
๑.๑๒) สำลีก้อน + alcohol ขนำด ๒ ก้อน/แพ็ค หรือ ๓ ก้อน/แพ็ค (เวชภัณฑ์มิใช่ยำ) ใช้
สำหรับเช็ดทำควำมสะอำดผิวหนังก่อนฉีดยำ หรือเจำะเลือด
๑.๑๓) ผ้ำยำงกันเปื้อนแบบใช้แล้วทิ้ง (วัสดุทำงกำรแพทย์ ) ใช้สำหรับป้องกันสำรคัดหลั่ง
หรือสิ่งสกปรกจำกกำรทำหัตถกำร
(๒) รำยกำรยำและเวชภัณฑ์ทเี่ สนอตัดออกจำกบัญชียำของโรงพยำบำล จำนวน ๑ รำยกำร ได้แก่
๒.๑) povidone-iodine scrub ขนำดบรรจุ ๔,๕๐๐ มิลลิลิตร (บัญชี ก) ไม่สะดวกต่อกำร
นำไปใช้ เสนอนำเข้ำ povidone-iodine scrub ขนำดบรรจุ ๔๕๐ มิลลิลิตร (บัญชี ก) มำใช้แทน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบการพิ จ ารณายาและเวชภั ณ ฑ์ เข้ า -ออกจากบั ญ ชี ย าของ
โรงพยาบาล และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งแพทย์และหน่วยงานที่มีการสั่งใช้ยาให้ทราบ
โดยทั่วกัน โดยรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีการนาเข้า-ตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล มีดังต่อไปนี้
(๑) รายการยาและเวชภัณฑ์ที่นาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาล จานวน ๖ รายการ ได้แก่
๑.๑) pioglitazone tablets (บัญชี ง) ความแรง ๓๐ มิลลิกรั ม โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม คือ ต้องกาหนดเงื่อนไขการสั่งใช้ยาอย่างเหมาะสม ซึ่งกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จะได้
ปรึกษาหารือ / ประชุม ร่วมกับกลุ่มงานการแพทย์ เพื่อกาหนดเงื่อนไขการสั่งใช้ยาต่อไป
๑.๒) etonogestrel implants (บัญชี ก) ความแรง ๖๘ มิลลิกรัม / หลอด ซึ่งรายการ
ยานี้อยู่ในบัญชียาของโรงพยาบาลอยู่แล้ว โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้ใช้เฉพาะผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่า ยตรง
ข้าราชการ และภายใต้คาแนะนาของแพทย์ เท่านั้น ซึ่งโรงพยาบาลจะไม่ ดาเนินการจัดซื้อยานี้มาเก็บไว้ที่คลัง
(Stock) หากมีผู้ป่วยที่จะต้องใช้ยา จึงจะดาเนินการจัดซื้อมาเป็นกรณีๆ ไป
๑.๓) povidone-iodine scrub ขนาดบรรจุ ๔๕๐ มิ ล ลิ ลิ ต ร (บั ญ ชี ก) โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้ตัดรายการ povidone-iodine scrub ขนาดบรรจุ ๔,๕๐๐ มิลลิลิตร ออกจากบัญชี
ยาของโรงพยาบาล และใช้รายการนี้แทน
๑.๔) transparent film dressing (tegaderm) (เวชภัณฑ์มิใช่ยา) โดยกลุ่มงานเภสัช
กรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จะได้ปรึกษาหารือ / ประชุม ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เพื่อพิจารณา
ข้อมูล เช่น ขนาด และจานวนที่จะต้องใช้ เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการจัดซื้อต่อไป
-๙-

๑.๕) disposable syringe ขนาดบรรจุ ๕๐ มิลลิลิตร (เวชภัณฑ์มิใช่ยา) โดยกลุ่มงาน
เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริ โ ภค จะได้ ปรึ กษาหารื อ / ประชุม ร่ วมกับกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เพื่อ
พิจารณาจานวนที่จะต้องใช้ เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการจัดซื้อต่อไป
๑.๖) สาลีก้อน + alcohol ขนาด ๒ ก้อน/แพ็ค หรือ ๓ ก้อน/แพ็ค (เวชภัณฑ์มิใช่ยา)
โดยให้กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ราคา ความคุ้มทุน ฯลฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการจัดซื้อ และแจ้งกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพิจารณาจัดซื้อต่อไป
(๒) รายการยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ได้นาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาล จานวน ๗ รายการ ได้แก่
๒ .๑) lynestrenol tablets (บั ญ ชี ข) ให้ ใ ช้ ย าฉี ด คุ ม ก าเนิ ด DMPA (Depot
Medroxyprogesterone Acetate) ซึ่งมีอยู่ในบัญชียาของโรงพยาบาลแทน เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบความคุ้ม
ทุนแล้ว ยาฉีดคุมกาเนิด (DMPA) มีความคุ้มทุนมากกว่ายาเม็ดคุมกาเนิด (lynestrenol tablets)
๒ . ๒ ) levonorgestrel tablets (บั ญ ชี ก ) ใ ห้ ใ ช้ ย า เ ม็ ด คุ ม ก า เ นิ ด R-den®
(ethinylestradiol ๐.๐๓ มิลลิกรัม + levonorgestrel ๐.๑๕ มิลลิกรัม) ซึ่งมีอยู่ในบัญชียาของโรงพยาบาล
แทน โดยขนาดการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด R-den® สาหรับป้องกันการตั้งครรภ์แบบฉุกเฉิน คือ รับประทานยาเม็ดสี
ขาว ๔ เม็ด ทันที และอีก ๔ เม็ด ในเวลา ๑๒ ชั่วโมงต่อมา ซึ่งถ้าผู้ป่วยอาเจียนใน ๒ ชั่วโมง หลังจากการ
รับประทานยา ๔ เม็ดแรก จะต้องรับประทานยา ๔ เม็ดแรก ซ้าอีกครั้ง โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้กลุ่มงาน
เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริ โ ภค จั ด ทาเอกสารเปรี ยบเทียบในด้า นประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล อาการไม่พึง
ประสงค์ และข้อควรระมัดระวังต่างๆ ระหว่างยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน (levonorgestrel tablets) และยา
เม็ดคุมกาเนิด R-den® เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลของยาดังกล่าวด้วย
๒.๓) ethyl alcohol gels (บัญชี ก) ซึ่งรายการนี้ มีใช้ในโรงพยาบาลอยู่แล้ว โดยงาน
พัสดุ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นฝ่ายดาเนินการจัดซื้อจัดหา แต่ก็พบปัญหา คือ เมื่อมีการเบิก ethyl alcohol
gels ไปใช้ แล้วไม่มีการดาเนินการจัดซื้อ จัดหามาทดแทน ทาให้บางครั้ง ethyl alcohol gels มีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ของหน่วยงาน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลัง
พัสดุ ของงานพัสดุ เพื่อป้องกันวัสดุขาดคลัง หรือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของหน่วยงาน
๒.๔) ๐.๙% sodium chloride for irrigation ขนาดบรรจุน้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร
(บั ญ ชี ก) ส าหรั บ ใช้ ใ นโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล (รพ.สต.) ให้ ใ ช้ ๐.๙% sodium chloride for
irrigation ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ซึ่งมีอยู่ในบัญชียาของโรงพยาบาลแทน โดยหากพิจารณาจากราคา
ต้นทุนแล้ว พบว่า ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ราคา ๒๘ บาท/ขวด ขนาดบรรจุ ๕๐๐ มิลลิลิตร ราคา ๒๖
บาท/ขวด และขนาดบรรจุ ๑๐๐ มิลลิลิตร ราคา ๒๔ บาท/ขวด ซึ่งเมื่อพิจารณาความคุ้มทุนแล้ว ขนาดบรรจุ
๑,๐๐๐ มิลลิลิตร มีความคุ้มทุนมากที่สุด จึงยังคงให้ใช้ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ต่อ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม คือ ให้งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infectious control; IC) ปรึกษาหารือ / ประชุม ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ในเครือข่าย ทั้ง ๑๑ แห่ง เกี่ยวกับการใช้ ๐.๙% sodium
chloride for irrigation ตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ และโรงพยาบาลโพนสวรรค์จะพัฒนาระบบการ
สนับสนุน ๐.๙% sodium chloride for irrigation หากโรงพยาบาลส่งเสริ ม สุขภาพตาบล (รพ.สต.) มีไ ม่
เพียงพอต่อการใช้ หรือมีความต้องการใช้เพิ่มเติม
- ๑๐ -

๒.๕) ผ้า ปิด จมูกสาหรั บเด็ก (เวชภัณ ฑ์มิใ ช่ยา) ให้ใ ช้ผ้า ปิดจมูกสาหรั บผู้ใ หญ่แ ทน
เนื่องจาก กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ไม่สามารถหาบริษัทผู้จัดจาหน่ายเวชภัณฑ์ชนิดนี้ได้
๒.๖) lubricating jelly (K-Y gels) ชนิ ด single use (เวชภั ณ ฑ์ มิ ใ ช่ ย า) ให้ ใ ช้
lubricating jelly (K-Y gels) ชนิด multiple use ซึ่งมีอยู่ในบัญชียาของโรงพยาบาลแทน เนื่องจาก กลุ่มงาน
เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ไม่สามารถหาบริษัทผู้จัดจาหน่ายเวชภัณฑ์ชนิดนี้ได้ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
คื อ ให้ ใ ช้ ห ลั ก การ aseptic technique ในการใช้ lubricating jelly (K-Y gels) ชนิ ด multiple use และ
เปลี่ยนการบริหารจัดการการใช้เวชภัณฑ์ชนิดนี้ เช่น หน่วยงานที่มีการใช้น้อย เวียนเวชภัณฑ์ ไปให้กับหน่วยงาน
ที่มีการใช้มาก เพื่อลดปัญหาการใช้เวชภัณฑ์ไม่หมดแล้วทิ้ง เป็นต้น
๒.๗) ผ้ายางกันเปื้อนแบบใช้แล้วทิ้ง (วัสดุทางการแพทย์) มอบให้งานพัสดุ โรงพยาบาล
โพนสวรรค์ ดาเนินการจัดซื้อจัดหา เนื่องจากเป็นวัสดุประเภทเดียวกันกับวัสดุทางการแพทย์อื่นๆ ที่งานพัสดุ
ดาเนินการจัดซื้อจัดหาอยู่แล้ว
(๓) รายการยาและเวชภัณฑ์ที่ถูกตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล จานวน ๑ รายการ ได้แก่
๓.๑) povidone-iodine scrub ขนาดบรรจุ ๔,๕๐๐ มิ ล ลิ ลิ ต ร (บั ญ ชี ก) ให้ ใ ช้
povidone-iodine scrub ขนาดบรรจุ ๔๕๐ มิลลิลิตร ซึ่งนาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาลในครั้งนี้แทน
๔.๒ การปรั บปรุ งรายการยาความเสี่ย งสู ง (High Alert Drugs; HAD) ของโรงพยาบาล
(กรณียา streptokinase injection และยา norepinephrine injection)
ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร นำเสนอที่ประชุม ตำมที่โรงพยำบำลโพนสวรรค์
ได้นำยำ streptokinase injections (๑,๕๐๐,๐๐๐ ยูนิต/ไวอัล) และยำ norepinephrine injections (๔ มิลลิกรัม/
๔ มิลลิลิตร) เข้ำมำใช้ในโรงพยำบำล ซึ่งเป็นยำที่มีรำยงำนควำมเสี่ยงและอันตรำยต่อผู้ป่วยสูง หำกไม่มีมำตรกำร
กำหนดกระบวนกำรใช้ยำที่ชัดเจน
ดังนั้น เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงและอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น กับผู้ป่วยหำกใช้ยำผิดพลำด กลุ่ม
งำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอเสนอที่ประชุม กำหนดให้ยำดังกล่ำว เป็นรำยกำรยำควำมเสี่ยงสูง (High
Alert Drugs) ของโรงพยำบำล ซึ่งจะได้กำหนดมำตรกำรในกระบวนกำรใช้ยำดังกล่ำวต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
โปรดพิจำรณำ
มติที่ประชุม เ ห็ น ช อ บ ก า ร เ พิ่ ม ร า ย ก า ร ย า streptokinase injections
(๑,๕๐๐,๐๐๐ ยูนิต/ไวอัล) และยา norepinephrine injections (๔ มิลลิกรัม/๔ มิลลิลิตร) เป็นรายการยา
ความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) ของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค กาหนดมาตรการในกระบวนการใช้ยาดังกล่าวต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

เรื่องอื่นๆ
สรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Errors) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร นำเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ สรุปรำยงำนควำม
คลำดเคลื่อนทำงยำ (medication errors) ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ (ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ - ๓๑ สิงหำคม
๒๕๕๗) กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยำบำลโพนสวรรค์ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
- ๑๑ -

(๑) อัตรำกำรเกิดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ งำนบริกำรผู้ป่วยนอก (ครั้ง / ๑,๐๐๐ ใบสั่งยำ)
ปีงบประมำณ ๒๕๕๗
Prescribing
Pre-dispensing
Dispensing
Administration
ตุลำคม ๒๕๕๖
๑.๓๒๒
๐.๔๔๑
๐.๔๔๑
พฤศจิกำยน ๒๕๕๖
๓.๑๒๒
๒.๔๒๘
๑.๗๓๕
ธันวำคม ๒๕๕๖
๓.๕๐๔
๑.๕๗๗
๑.๔๐๒
มกรำคม ๒๕๕๗
๐.๘๘๖
๑.๓๒๙
๐.๕๙๑
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗
๐.๑๓๙
๐.๔๑๗
มีนำคม ๒๕๕๗
๒.๔๓๕
๐.๑๖๒
เมษำยน ๒๕๕๗
๒.๐๖๐
๐.๓๑๗
พฤษภำคม ๒๕๕๗
๐.๙๙๘
มิถุนำยน ๒๕๕๗
๒.๐๑๖
๐.๑๖๘
กรกฎำคม ๒๕๕๗
๓.๑๒๑
สิงหำคม ๒๕๕๗
๐.๕๓๔
(๒) อัตรำกำรเกิดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ งำนบริกำรผู้ป่วยใน (ครั้ง / ๑,๐๐๐ วันนอน)
ปีงบประมำณ ๒๕๕๗
Prescribing
Pre-dispensing
Dispensing
Administration
ตุลำคม ๒๕๕๖
๑.๔๐๖
๑.๔๐๖
พฤศจิกำยน ๒๕๕๖
๙.๘๖๒
ธันวำคม ๒๕๕๖
๘.๘๑๑
๔.๔๐๕
มกรำคม ๒๕๕๗
๓.๘๑๐
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗
๑.๗๗๙
มีนำคม ๒๕๕๗
๑.๕๓๖
เมษำยน ๒๕๕๗
๓.๐๐๘
พฤษภำคม ๒๕๕๗
มิถุนำยน ๒๕๕๗
๑.๖๑๘
กรกฎำคม ๒๕๕๗
สิงหำคม ๒๕๕๗
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ
มติที่ประชุม
(medication errors) ลงจากเดิม

รับทราบ และมอบแต่ละหน่วยงาน หามาตรการลดความเคลื่อนทางยา

๕.๒

สรุปการประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร นำเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ สรุปกำรประเมินกำร
ใช้ ย ำ (drug use evaluation) กรณี ก ำรใช้ ERIG (equine rabies immunoglobulin) ในผู้ ป่ ว ยที่ ถู ก สุ นั ข กั ด
- ๑๒ -

ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ (ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ – ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๗) กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค โรงพยำบำลโพนสวรรค์ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
(๑) ปริมำณกำรสั่งใช้ยำ
ปีงบประมำณ ๒๕๕๗
ปริมำณกำรสั่งใช้ (Vials)
มูลค่ำกำรสั่งใช้ (บำท)
ตุลำคม ๒๕๕๖
๑๖
๑๔,๗๐๔
พฤศจิกำยน ๒๕๕๖
๘
๗,๓๕๒
ธันวำคม ๒๕๕๖
๖
๕,๕๑๔
มกรำคม ๒๕๕๗
๑๓
๑๑,๙๔๗
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗
๑๘
๑๖,๕๔๒
มีนำคม ๒๕๕๗
๘
๖,๗๑๒
เมษำยน ๒๕๕๗
๙
๗,๕๕๑
พฤษภำคม ๒๕๕๗
๓
๒,๕๑๗
มิถุนำยน ๒๕๕๗
๑๓
๑๐,๙๐๗
กรกฎำคม ๒๕๕๗
๘
๖,๗๑๒
สิงหำคม ๒๕๕๗
๘
๖,๗๑๒
รวม
๖๒
๔๘,๙๘๐
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบ นพ.โฆษิต ตั้งธารงธนวัฒน์ แจ้งแพทย์ทุกท่านให้
ทราบ เกี่ยวกับความสมเหตุผลของการสั่งใช้ ERIG (equine rabies immunoglobulin) ในผู้ป่วยที่ถูกสุนัขกัด
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

..........................................................
(ภก.สมผล สังขะวรรณ)
เภสัชกรปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

..........................................................
(ภก.ปัญญา ธีระกาจาย)
เภสัชกรชานาญการ
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

..........................................................
(นพ.วิรัช ชีวเรืองโรจน์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์
- ๑๓ -

