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รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการบริหารจดัการด้านยา และเวชภัณฑท์ี่มิใช่ยา 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ 

วันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมณัฐภพ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวดันครพนม 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นพ.โฆษิต ตั้งธ ำรงธนวัฒน์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงกุลธินี บัวเผื่อน  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
๔. นำยวีระวัฒน์ สมเทพ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
๕. นำงนพวรรณ เสโนฤทธิ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
๖. ภญ.กมลชนก คะษำวงค์ เภสัชกรช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๗. ภก.ปิยะ  ไทยเหนือ เภสัชกรปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
๘. ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.นฤชล วรรณวงค์ จพง.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ 
๒. น.ส.รัฐดำ วันนำพ่อ จพง.ทันตสำธำรณสุขปฏิบัติงำน กลุ่มงำนทันตกรรม 
๓. นำยพิศิษฐ์ เสรีธรรมะพิทักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กลุ่มงำนเวชศำสตร์ครอบครัวฯ 
๔. นำงนันทนำ ควรรณสุ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กลุ่มงำนประกันสุขภำพ/ห้องบัตร 
๕. นำยชัยสิทธิ์ สุนิกร  แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  งำนกำรแพทย์แผนไทยฯ 

 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. ทพญ.ขนิษฐำ ไชยประกำร ทันตแพทย์ช ำนำญกำร  กรรมกำร (ติดภำรกิจ) 
๒. นำยวรพงษ์ จีนบุตร  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำร (ติดภำรกิจ) 
๓. นำงพัชรำพร สมตน  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร (ติดภำรกิจ) 
๔. น.ส.สุรภำ วรคันทักษ์ จพง.ธุรกำรปฏิบัติงำน  กรรมกำร (ติดภำรกิจ) 
๕. น.ส.สภุำพร ต่อพันธ์  นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบัติกำร กรรมกำร (ติดภำรกิจ) 

 

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
   นพ.โฆษิต ตั้งธ ารงธนวัฒน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
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   ๑.๑.๑ ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านยา และเวชภัณฑ์
ทีมิ่ใช่ยา โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ปี ๒๕๕๘ 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมที่โรงพยำบำล
โพนสวรรค์ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ เพ่ือให้กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนยำ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ และวัสดุต่ำงๆ ของโรงพยำบำล ที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดควำมต้องกำร กำรจัดซื้อ 
จัดหำ กำรควบคุมเก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำย กำรใช้ และรวมถึงมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ด ำเนินกำร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม และ
เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ. 
๒๕๕๗ รำยละเอียดตำมค ำสั่งโรงพยำบำลโพนสวรรค์ ที่ ๕๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนยำ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำโรงพยำบำลโพนสวรรค์ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๗ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   ๑.๑.๒ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ. 
๒๕๕๗ เพ่ือเป็นแนวทำงให้บุคลำกรและองค์กรสำธำรณสุข ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือควำมถูกต้อง ท ำ
เพ่ือประชำชน และเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อไป 

เพ่ือให้น ำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่ำว ไปสู่กำรปฏิบัติ โรงพยำบำลโพนสวรรค์ จึงได้ก ำหนด
แนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ส ำหรับกำร
ปฏิบัติของบุคลำกรและหน่วยงำน ยกตัวอย่ำงเช่น กรณีกำรรับของขวัญ ของบริจำค ตัวอย่ำงยำและเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยำ 
ตลอดจนสื่อควำมรู้ต่ำงๆ หรือบริกำรใดๆ จำกบริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ ผู้แทนยำ พนักงำนขำยยำและเวชภัณฑ์
ที่ใช่ยำ ฯลฯ หน่วยงำนไม่สำมำรถกระท ำได้ เพรำะจะถือว่ำผิดเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริม
กำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ รำยละเอียดตำมประกำศโรงพยำบำลโพนสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมเกณฑ์
จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ประกำศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหำคม 
๒๕๕๗ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   ๑.๑.๓ สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อยา วัสดุการแพทย์ทั่วไป วัสดุเอกซเรย์ วัสดุทันต 
กรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ในรอบไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ เกี่ยวกับผลกำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อยำ วัสดุกำรแพทย์ทั่วไป และวัสดุเอกซเรย์ ของกลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ในรอบไตร
มำสที่ ๑ ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ (ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗) เป็นดังนี้ 
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รำยกำรจัดซื้อ แผนจัดซื้อ จัดซื้อจริง ร้อยละของแผนจัดซื้อ 
จ ำนวน มูลค่ำ (บำท) จ ำนวน มูลค่ำ (บำท) จ ำนวน มูลค่ำ 

ยำ ๒๖๓ ๑,๖๔๙,๒๕๗.๒๐ ๒๔๓ ๒,๑๘๖,๔๔๙.๓๑ ๗.๖๐% ๓๒.๕๗% 
วัสดุกำรแพทย์ทั่วไป ๑๐๔ ๒๓๘,๒๒๕.๓๓ ๙๗ ๓๘๒,๕๗๙.๓๔ ๖.๗๓% ๖๐.๕๙% 
วัสดุเอกซเรย์ ๔ ๑๘,๘๓๔.๐๐ ๔ ๒๒,๗๐๕.๐๐ - ๒๐.๕๕% 

   

   น.ส.รัฐดำ วันนำพ่อ จพง.ทันตสำธำรณสุขปฏิบัติงำน น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ เกี่ยวกับ
ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ของกลุ่มงำนทันตกรรม ในรอบไตรมำสที่ ๑ ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ (ระหว่ำง
วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗) เป็นดังนี้ 
 

รำยกำรจัดซื้อ แผนจัดซื้อ จัดซื้อจริง ร้อยละของแผนจัดซื้อ 
จ ำนวน มูลค่ำ (บำท) จ ำนวน มูลค่ำ (บำท) จ ำนวน มูลค่ำ 

วัสดุทันตกรรม ๓๓ ๙๕,๓๑๕.๐๐ ๑๕ ๕๗,๑๐๐.๐๐ ๕๔.๕๕% ๔๐.๐๙% 
 

   น.ส.นฤชล วรรณวงค์ จพง.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ เกี่ยวกับผล
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ของกลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ ในรอบไตรมำสที่ ๑ ปีงบประมำณ 
๒๕๕๘ (ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗) เป็นดังนี้ 
 

รำยกำรจัดซื้อ แผนจัดซื้อ จัดซื้อจริง ร้อยละของแผนจัดซื้อ 
จ ำนวน มูลค่ำ (บำท) จ ำนวน มูลค่ำ (บำท) จ ำนวน มูลค่ำ 

วัสดุวิทยำศำสตร์ฯ ๕๔ ๗๗๔,๗๙๐.๐๐ ๔๗ ๖๙๓,๑๓๓.๐๐ ๑๒.๙๖% ๑๐.๕๔% 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานทันตกรรม ส่งสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุทันตกรรม ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทราบ ส่วนกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์ ได้ส่งสรุปผลการจัดซื้อดังกล่าวให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทราบเรียบร้อยแล้ว  
 

   ๑.๑.๔ การก าหนดกรอบบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
ในแต่ละระดับของจังหวัดนครพนม 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมระเบียบ
กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำกรอบบัญชีรำยกำรยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของ
โรงพยำบำลและสถำนบริกำรสำธำรณสุข ให้มีควำมสอดคล้อง ลดหลั่นตำมศักยภำพ และระดับของหน่วยงำน 

จังหวัดนครพนมจึงได้มอบหมำยให้โรงพยำบำลและสถำนพยำบำลต่ำงๆ ก ำหนดกรอบบัญชี
รำยกำรยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ให้สอดคล้อง ลดหลั่นตำมศักยภำพ และระดับของหน่วยงำน โดยโรงพยำบำลโพน
สวรรค์ ต้องได้ก ำหนดกรอบบัญชีรำยกำรยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ให้สอดคล้องกับบัญชีของโรงพยำบำลนครพนม 
และหำกไม่สำมำรถปรับให้สอดคล้องกับบัญชีของโรงพยำบำลนครพนมได้ ต้องได้รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรก ำหนด
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กรอบบัญชีรำยกำรยำของโรงพยำบำลและสถำนบริกำรสำธำรณสุขในแต่ละระดับของจังหวัดนครพนม ให้ทรำบ เพ่ือ
หำแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  จัด
ประชุม/ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ให้สอดคล้องกับบัญชีของโรงพยาบาลนครพนมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ การปรับเปลี่ยนรายการยาที่อยู่ในบัญชียาโรงพยาบาล (กรณียา Hyoscine tablet) 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมที่กลุ่มงำน
เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยำบำลโพนสวรรค์ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อยำ Hyoscine tablet (๑๐ มิลลิกรัม) 
จำกบริษัท ยูเมด้ำ จ ำกัด ซึ่งเป็นรำยกำรยำที่ได้สอบรำคำในเขตบริกำรสุขภำพที่ ๘ รำยละเอียดตำมสัญญำสอบเขตฯ 
เลขที่ ๖๒/๒๕๕๗ หมดอำยุวันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๗ รำยละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

แต่เนื่องจำกกลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อยำ 
Hyoscine tablet (๑๐ มิลลิกรัม) ได้ในรำคำเดิม และไม่สำมำรถซื้อในรำคำกลำงแห่งชำติ ปี ๒๕๕๗ ได้ เนื่องจำก
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตยำดังกล่ำวมีรำคำปรับสูงขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้สำมำรถมียำที่ใช้ทดแทนยำ Hyoscine tablet (๑๐ 
มิลลิกรัม) ได้ จึงได้ขอเปลี่ยนรำยกำรเป็นยำ Dicyclomine tablet (๑๐ มิลลิกรัม) ซึ่งเป็นยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ 
(บัญชี ก) แทน โดยได้เสนอเรื่องกำรขอปรับเปลี่ยนรำยกำรยำให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทรำบเรื่อง พร้อมเสนอเรื่อง
ขอปรับแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อยำ ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ให้นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดนครพนม ทรำบเรื่องแล้ว  

   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ  และก าหนดให้รายการยา Dicyclomine tablet (๑๐ 
มิลลิกรัม) เป็นยาในบัญชียาของโรงพยาบาล แทนยา Hyoscine tablet (๑๐ มิลลิกรัม) ซึ่งขนาดยาในผู้ป่วย
ผู้ใหญ่ท่ีแนะน าให้ใช้ (usual dose) คือ รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๔ เวลา หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น 
และก่อนนอน (๒ tabs qid pc) ส่วนขนาดยาในผู้ป่วยเด็กก็จะลดหลั่นกันตามน้ าหนักตัว (body weight) โดย
มอบหมายให้กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งค่าขนาดการใช้ยาในโปรแกรม HOSxP ในขนาดการใช้
ของผู้ใหญ่ คือ ๒ tabs qid pc ให้เป็นค่าเริ่มต้น (default) 
 

  ๓.๒ การด าเนินการจัดซื้อยานอกแผนการจัดซื้อของโรงพยาบาล (กรณียา Imipramine 
tablet (๑๐ มิลลิกรัม) และยา Sodium valproate control release tablet (๕๐๐ มิลลิกรัม)) 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมที่โรงพยำบำล
จิตเวชนครพนมรำชนครินทร์ จังหวัดนครพนม ได้ส่งตัวผู้ป่วยจิตเวชที่มีสภำวะของโรคคงที่ (stable) และมีภูมิล ำเนำ
ในเขตอ ำเภอโพนสวรรค์ ให้มำรับยำต่อเนื่องที่โรงพยำบำลโพนสวรรค์ โดยมียำบำงรำยกำรที่โรงพยำบำลโพนสวรรค์
ไม่มีในบัญชียำของโรงพยำบำล ซึ่งผู้ป่วยดังกล่ำวจ ำเป็นต้องได้รับยำเหล่ำนี้เพ่ือรักษำภำวะของโรคที่เป็นอยู่ 
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ดังนั้น โรงพยำบำลโพนสวรรค์ จึงได้ด ำเนินกำรจัดซื้อยำนอกแผนกำรจัดซื้อของโรงพยำบำล 
จ ำนวน ๒ รำยกำร ได้แก่ ยำ Imipramine tablet (๑๐ มิลลิกรัม) และยำ Sodium valproate control release 
tablet (๕๐๐ มิลลิกรัม) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เสนอ
รายการยา Imipramine tablet (๑๐ มิลลิกรัม) และยา Sodium valproate control release tablet (๕๐๐ 
มิลลิกรัม) เข้าบัญชียาของโรงพยาบาล ในวาระการประชุมพิจารณายาเข้า-ออกจากบัญชียาโรงพยาบาลของ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) ในครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ การแยกการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาออกจากกัน 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุม เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของหน่วยงำน จะต้องจัดระบบกำรตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่ำงผู้ท ำหน้ำที่จัดซื้อและ
ผู้ท ำหน้ำที่ควบคุมคลังยำ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำให้รัดกุม ส ำหรับหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมอำจบริหำรจัดกำรโดยแยก
หน่วยจัดซื้อและหน่วยคลังยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำออกจำกกัน เพ่ือให้มีระบบตรวจสอบกันที่ชัดเจน และเสนอแยก
กำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำออกจำกกัน โดยยำและวัสดุทำงเภสัชกรรม เช่น ถุงหิ้ว ซองซิปส ำหรับใส่ยำ ขวด
พลำสติกขนำด ๖๐ มิลลิลิตร ส ำหรับบรรจุยำน้ ำ ตลับยำครีม ฯลฯ กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จะเป็น
ผู้ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดเก็บ เบิกจ่ำย ฯลฯ ตำมท่ีเคยปฏิบัติมำ ส่วนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ และวัสดุกำรแพทย์อื่นๆ ขอเสนอ
มอบหมำยให้กลุ่มงำนกำรพยำบำล เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดเก็บ เบิกจ่ำย ฯลฯ แทน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบการแยกการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาออกจากกัน โดย
ยาและวัสดุทางเภสัชกรรม เช่น ถุงห้ิว ซองซิปส าหรับใส่ยา ขวดพลาสติกขนาด ๖๐ มิลลิลิตร ส าหรับบรรจุยาน้ า 
ตลับยาครีม ฯลฯ มอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ จัดเก็บ เบิกจ่าย ฯลฯ 
ส่วนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์อ่ืนๆ มอบกลุ่มงานการพยาบาล เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ จัดเก็บ 
เบิกจ่าย ฯลฯ แทน และในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินการ ให้กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นพี่เลี้ยง
และให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มงานการพยาบาล ในการด าเนินการจัดซื้อ จัดเก็บ เบิกจ่าย ฯลฯ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และ
วัสดุการแพทย์อ่ืนๆ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
    - ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

..........................................................   .......................................................... 
                  (ภก.สมผล สังขะวรรณ)           (ภก.ปัญญา ธีระก าจาย) 

 เภสัชกรปฏิบัติการ     เภสัชกรช านาญการ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
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