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รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบัด (PTC) โรงพยาบาลโพนสวรรค ์
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 กรรมกำร 
๓. ภญ.กมลชนก คะษำวงค์ เภสัชกรช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๔. นำยชัยสิทธิ์ สุนิกร  แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
๕. ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. ภก.ปิยะ  ไทยเหนือ เภสัชกรปฏิบัติกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำยวีระวัฒน์ สมเทพ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ 
๒. นำงภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน 
๓. นำงนพวรรณ เสโนฤทธิ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้คลอด 
๔. น.ส.นฤชล วรรณวงค์ จพง.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ 
๕. น.ส.รัฐดำ วันนำพ่อ จพง.ทันตสำธำรณสุขปฏิบัติงำน กลุ่มงำนทันตกรรม 
๖. นำยพิศิษฐ์ เสรีธรรมะพิทักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กลุ่มงำนเวชศำสตร์ครอบครัวฯ 
๗. นำงนันทนำ ควรรณสุ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กลุ่มงำนประกันสุขภำพ/ห้องบัตร 

 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. พญ.เพ็ญพิชญำ วิญคำม  นำยแพทย์ปฏิบัติกำร  รองประธำนกรรมกำร (ติดภำรกิจ) 
๒. พญ.ดุจอรุณ ลิ่มสวัสดิ์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร  กรรมกำร  (ติดภำรกิจ) 
๓. ทพญ.ขนิษฐำ ไชยประกำร ทันตแพทย์ช ำนำญกำร  กรรมกำร  (ติดภำรกิจ) 
๔. 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 
   ๑.๑.๑ ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) โรงพยาบาล
โพนสวรรค์ ปี ๒๕๕๘ 
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   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมที่โรงพยำบำล
โพนสวรรค์ ไดม้ีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด (Pharmaceutical Therapeutic Committee; 
PTC) เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบยำของโรงพยำบำลโพนสวรรค์ เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ก้ำวสู่
เป้ำหมำยได้เร็วยิ่งขึ้นตำมมำตรฐำนโรงพยำบำล และตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงสำธำรณสุขได้
ทันท่วงที มีประสิทธิภำพ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รำยละเอียดตำมค ำสั่งโรงพยำบำลโพนสวรรค์ ที่ ๕๑๑/
๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลโพนสวรรค์ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   ๑.๑.๒ 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 
 

   ๑.๑.๓ 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
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จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ประกำศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหำคม 
๒๕๕๗ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   ๑.๑.๔ 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 
 

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  
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   ๑.๑.๕ 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
กรอบบัญชีรำยกำรยำของโรงพยำบำลและสถำนบริกำรสำธำรณสุขในแต่ละระดับของจังหวัดนครพนม ให้ทรำบ เพ่ือ
หำแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  จัด
ประชุม/ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ให้สอดคล้องกับบัญชีของโรงพยาบาลนครพนมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) โรงพยาบาล
โพนสวรรค์ ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

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 
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   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 

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 
 

  ๓.๓ การก าหนดอายุยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กแก่เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน กระทรวงสาธารณสุข 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมที่กลุ่มงำน
เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดหำยำเสริมธำตุเหล็ก ตำมโครงกำรควบคุมและป้องกันโลหิต
จำงจำกกำรขำดธำตุเหล็กแก่เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน กระทรวงสำธำรณสุข ควำมทรำบแล้วนั้น 

เนื่องจำกได้รับทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอำยุของยำน้ ำเสริมธำตุเหล็กจำกผู้แทนยำ โดย
อ้ำงอิงข้อมูลจำกผลกำรศึกษำวิจัยที่น่ำเชื่อถือ ว่ำยำสำมำรถมีอำยุอยู่ได้นำน ๒ เดือน หลังเปิดใช้ ที่สภำวะกำรเก็บใน
ตู้เย็นช่องธรรมดำ (อุณหภูมิ ๒-๘ องศำเซลเซียส) จำกก่อนหน้ำที่เคยให้ข้อมูลว่ำ ยำมีอำยุอยู่ได้แค่ ๑ เดือน หลังเปิด
ใช้ ที่สภำวะกำรเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดำ ดังนั้น จึงขอให้งำนอนำมัยแม่และเด็ก โรงพยำบำลโพนสวรรค์ ได้แจ้งข้อมูล
ดังกล่ำวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบงานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลโพนสวรรค์ แจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
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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 
 

  ๔.๒ การทบทวนระบบการจัดเก็บยาในคลังเวชภัณฑ์ 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ปัจจุบันกลุ่มงำน
เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรทบทวนกำรจัดเก็บยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของโรงพยำบำล ใหม่ทั้ง
ระบบ โดยได้ใช้ระบบกำรก ำหนดดัชนี (index) ในกำรจัดเก็บยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำในคลังเวชภัณฑ์ เพ่ือให้ง่ำยต่อ
กำรค้นหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของเจ้ำหน้ำที่ และเพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของคลังเวชภัณฑ์ ซึ่งตอนนี้
ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร และหำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเสร็จสมบูรณ์ จะได้แจ้งให้คณะกรรมกำรเภสัช
กรรมและกำรบ ำบัด (PTC) ทรำบต่อไป 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๔.๓ การทบทวนระบบการส ารองยาตามจุดที่มีการส ารองยา 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุม ปัจจุบันรำยกำรยำที่ส ำรอง
ตำมจุดต่ำงๆ ในโรงพยำบำล ยังไม่เป็นปัจจุบัน และยำที่ส ำรองนั้นขำดกำรตรวจสอบควำมพร้อมใช้อย่ำงสม่ ำเสมอจำก
เภสัชกร ดังนั้นเพ่ือให้รำยกำรยำส ำรองตำมจุดต่ำงๆ มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนที่มีกำร
ส ำรองยำ และยำที่ส ำรองได้รับกำรตรวจสอบควำมพร้อมใช้อย่ำงสม่ ำเสมอจำกเภสัชกร เพ่ือป้องกันปัญหำยำหมดอำยุ 
ยำไม่พอใช้ หรือมียำส ำรองมำกเกินไป ในจุดที่มีกำรส ำรองยำ จึงเสนอที่ประชุม พิจำรณำรำยกำรยำส ำรองให้มีควำม
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เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนที่มีกำรส ำรองยำ และแนวทำงในกำรตรวจสอบควำมพร้อมใช้ของยำที่
ส ำรองจำกเภสัชกร โดยรำยกำรยำส ำรองตำมจุดต่ำงๆ นั้น กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จะได้ประชุม/
ปรึกษำหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน 
และกลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้คลอด ในกำรพิจำรณำรำยกำรยำที่ส ำรองอีกครั้ง ส่วนแนวทำงในกำรตรวจสอบควำม
พร้อมใช้ของยำที่ส ำรองจำกเภสัชกรนั้น ก ำหนดให้เภสัชกรตรวจสอบยำตำมจุดต่ำงๆ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยจะ
ตรวจสอบใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) จ ำนวนยำที่ส ำรอง (๒) กำรเก็บรักษำ และ (๓) อำยุและสภำพยำ รำยละเอียด
อ่ืนๆ ตำมแบบฟอร์มส ำรวจยำส ำรอง ที่กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจัดท ำข้ึน 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายการยาส ารองให้ มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน โดยมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประชุม/ปรึกษาหารือกับ  
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน และกลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด ในการ
พิจารณารายการยาที่ส ารองอีกครั้ง และแนวทางในการตรวจสอบความพร้อมใช้ของยาที่ส ารอง ให้เภสัชกร
ตรวจสอบยาตามจุดต่างๆ เดือนละ ๑ ครั้ง ตามแบบฟอร์มส ารวจยาส ารองที่ก าหนด ส่วนรายการเวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยาที่มีการส ารองไว้ตามจุดต่างๆ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้ตรวจสอบความพร้อมใช้ 
โดยให้ด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับการตรวจสอบความพร้อมใช้ของยา 
 

  ๔.๔ การทบทวนระบบการสั่งใช้ยาของแพทย์และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุม เพ่ือทรำบ ตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด (PTC) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๗ ได้มีกำร
ทบทวนนโยบำยกำรสั่งใช้ยำของโรงพยำบำลเพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ลดควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรสั่งใช้ยำ 
และกำรก ำหนดขอบเขตกำรสั่งใช้ยำของเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจในกำรสั่งใช้ยำของโรงพยำบำล ซึ่งปัจจุบันกลุ่มงำนเภสัช
กรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรก ำหนดขอบเขตกำรสั่งใช้ยำครบสมบูรณ์แล้ว รำยละเอียดตำมเอกสำรสรุป
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด (PTC) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนำคม 
๒๕๕๗ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการสั่งใช้ยา
ของโรงพยาบาล ถือปฏิบัติตามนโยบายการสั่งใช้ยาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย และสั่งใช้ยาตามขอบเขตที่
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) ก าหนดต่อไป 
 

ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอท่ีประชุม ตำมท่ีนโยบำยกำรสั่งใช้ยำของ
โรงพยำบำลเพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ให้มีกำรก ำหนดรำยกำรยำที่สำมำรถใช้ตัวอักษรย่อได้ โดยให้ใช้
ตัวอักษรย่อที่เป็นสำกล และเป็นมำตรฐำนของโรงพยำบำล จึงเสนอท่ีประชุม พิจำรณำกำรใช้ค ำย่อ ตำมรำยกำรค ำย่อ
ที่เป็นมำตรฐำนของโรงพยำบำล ที่กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจัดท ำข้ึน 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
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   มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการก าหนดรายการยาที่สามารถใช้ค าย่อได้ โดยให้ใช้ค า
ย่อที่เป็นสากล และเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาล แต่เนื่องจากรายการค าย่อที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภคจัดท าขึ้น มีค าย่อของยาบางรายการที่ยังไม่เป็นสากล และไม่เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาล จึงมอบกลุ่ม
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ปรับปรุงรายการค าย่อของโรงพยาบาลให้เป็นสากลและเป็นมาตรฐานของ
โรงพยาบาล โดยให้ประชุม/ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรแพทย์ เพื่อก าหนดรายการค าย่อในการสั่งใช้ยาต่อไป 
 

นำงนันทนำ ควรรณสุ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุม ตำมมำตรฐำนกำร
รักษำควำมลับของผู้ป่วย หำกให้ผู้ป่วยถือแฟ้มประวัติ (OPD card) ไปรับบริกำรตำมจุดต่ำงๆ ต้องมีกำรปกปิดข้อมูล
แฟ้มประวัติ (OPD card) ซึ่งตอนนี้กลุ่มงำนประกันสุขภำพ/ห้องบัตร ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อแฟ้มทึบส ำหรับบรรจุแฟ้ม
ประวัติ (OPD card) เพ่ือด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนแล้ว จึงเสนอที่ประชุม พิจำรณำแนวทำงกำรบรรจุแฟ้มประวัติ 
(OPD card) ใส่ในแฟ้มทึบท่ีเตรียมไว้ โดยจะให้ด ำเนินกำรเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งโรงพยำบำล 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการด าเนินการตามมาตรฐานเพื่อรักษาความลับของ
ผู้ป่วย โดยให้เพิ่มข้อความติดไว้หน้าแฟ้มทึบเพื่อสื่อสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน เช่น ผู้ป่วยมาจาก
จุดบริการใด และจะไปยังจุดบริการใด เป็นต้น ซึ่งในช่วงเริ่มต้นนี้จะให้ทดลองในผู้ป่วยที่มารับบริการที่กลุ่มงาน
ทันตกรรมก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายให้ครอบคลุมทุกจุดบริการทั่วทั้งโรงพยาบาลต่อไป 
 

๔.๕ การทบทวนระบบการระบุตัวผู้ป่วย (Identify) ในรถยา Unit dose 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ จำกเดิมกำรจัดยำ
ผู้ป่วยในที่นอนโรงพยำบำล แบบ Unit dose กำรระบุตัวผู้ป่วย (Identify) บนรถยำ Unit dose จะใช้ ๒ องค์ประกอบ 
คือ ชื่อ-สกุล และหมำยเลขเตียงผู้ป่วย แต่เนื่องจำกตำมมำตรฐำนกำรระบุตัวผู้ป่วย (Identify) นั้น หมำยเลขเตียง
ผู้ป่วยไม่สำมำรถน ำมำใช้เป็นองค์ประกอบส ำหรับกำรระบุตัวผู้ป่วย (Identify) ได้ ดังนั้นกลุ่มงำนเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค จึงได้เปลี่ยนองค์ประกอบในกำรระบุตัวผู้ป่วย (Identify) ใหม่ โดยได้ก ำหนดกำรจ ำแนกผู้ป่วยเป็น 
ชื่อ-สกุล และหมำยเลข HN ของผู้ป่วย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นำงภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ จำกเดิม
กำรบริหำรยำผู้ป่วยในที่นอนโรงพยำบำล (กรณียำกิน) ของกลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน พยำบำลผู้บริหำรยำจะน ำ
ยำออกจำกซองยำที่กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจัดให้ แล้วเทใส่แก้ว จำกนั้นจึงน ำแก้วที่มียำส่งให้ผู้ป่วย 
ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวอำจเกิดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ คือ ให้ยำผู้ป่วยผิดคนได้ เนื่องจำกแก้วใส่ยำไม่มีข้อมูลในกำร
ระบุตัวผู้ป่วย (Identify) ดังนั้นกลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน จึงได้เปลี่ยนแนวทำงกำรบริหำรยำผู้ป่วยในที่นอน
โรงพยำบำล (กรณียำกิน) โดยเอำซองยำที่กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจัดให้ ส่งให้ผู้ป่วยโดยตรง โดยใช้
กำรระบุตัวผู้ป่วย (Identify) จำกชื่อ-สกุล และหมำยเลข HN ที่ระบุบนซองยำ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
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๔.๖ การทบทวนระบบยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุม เพ่ือทรำบ รำยกำรยำควำม
เสี่ยงสูง (High Alert Drugs) ของโรงพยำบำล ปัจจุบันมีทั้งหมด ๒๔ รำยกำร แบ่งกลุ่มตำมกำรออกฤทธิ์ทำงเภสัช
วิทยำออกได้เป็น ๑๐ กลุ่ม มีกำรส ำรองตำมจุดที่ส ำคัญ ได้แก่ กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ กลุ่มงำนกำร
พยำบำลผู้ป่วยใน และกลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้คลอด โดยมีแนวทำงปฏิบัติเพ่ือป้องกันและลดโอกำสที่จะเกิดควำม
คลำดเคลื่อนทำงยำ (Medication errors) ที่รุนแรงจำกกำรใช้ยำกลุ่มดังกล่ำว ครอบคลุมทุกกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรยำ ตั้งแต่ กระบวนกำรจัดซื้อจัดหำยำ กำรเก็บรักษำยำ กำรสั่งใช้ยำ กำรถ่ำยทอดค ำสั่ง กำรจัดเตรียมยำ กำร
จ่ำยยำ ตลอดจนกำรบริหำรและติดตำมก ำกับยำ เป็นต้น รำยละเอียดอื่นๆ ตำมคู่มือกำรบริหำรยำควำมเสี่ยงสูง (High 
Alert Drugs) ที่กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจัดท ำข้ึน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก าหนดต่อไป 
 

๔.๗ การทบทวนระบบยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs) 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ รำยกำรยำฉุกเฉิน 
(Emergency Drugs) ของโรงพยำบำล ปัจจุบันมีทั้งหมด ๙ รำยกำร ได้แก่ 
 

ที ่ รายการยาฉุกเฉิน จ านวนที่ส ารอง/กล่อง 
๑ Adrenaline injection (๑๐๐ mg/๑๐๐ mL in ๑ mL ampoule) ๑๐ ampoules 
๒ Amiodarone injection (๕๐ mg/๑ mL in ๓ mL ampoule) ๓ ampoules 
๓ Adenosine injection (๓ mg/๑ mL in ๒ mL vial) ๓ vials 
๔ Atropine sulfate injection (๐.๖ mg/๑ mL in ๑ mL ampoule) ๕ ampoules 
๕ Calcium gluconate injection (๐.๔๕ mEq/๑ mL in ๑๐ mL ampoule) ๑ ampoule 
๖ Diazepam injection (๑๐ mg/๒ mL in ๒ mL ampoule) ๒ ampoules 
๗ Sodium bicarbonate injection (๗.๕ g/๑๐๐ mL in ๕๐ mL ampoule) ๑ ampoule 
๘ Magnesium sulphate injection (๑๐๐ mg/๑ mL in ๑๐ mL ampoule) ๑ ampoule 
๙ Magnesium sulphate injection (๕๐ g/๑๐๐ mL in ๒ mL ampoule) ๒ ampoules 

 

มีกำรส ำรองยำฉุกเฉินตำมจุดที่ส ำคัญ ได้แก่ กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ กลุ่มงำน
กำรพยำบำลผู้ป่วยใน และกลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้คลอด ปัจจุบันกำรด ำเนินกำรเรื่องกล่องยำฉุกเฉิน (Emergency 
Drug Box) ของโรงพยำบำลยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่มีกำรส ำรองยำฉุกเฉิน ซึ่งท ำให้กระบวนกำรเติมยำ (Refill) 
ไม่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ดังนั้นเพ่ือให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งโรงพยำบำล กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำกล่องยำฉุกเฉิน (Emergency Drug Box) ให้กับหน่วยงำนที่มีกำรส ำรองยำฉุกเฉินทุก
จุด ในปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้งำนของหน่วยงำน มีกำรท ำสัญลักษณ์เพ่ือสื่อสำรกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ คือ ติด
สติ๊กเกอร์สีแดงคำดปำกกล่องยำที่ยังไม่เปิดใช้ และมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรเติมยำ (Refill) ในกล่องยำฉุกเฉิน 
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(Emergency Drug Box) ให้พร้อมใช้ และเพียงพอตลอดเวลำ กล่ำวคือ เมื่อมีกำรเปิดใช้กล่องยำฉุกเฉิน (Emergency 
Drug Box) หน่วยงำนที่ใช้ยำจะต้องน ำกล่องยำที่เปิดใช้ไปเติมยำ (Refill) ที่กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก าหนดต่อไป 
 

๔.๘ การทบทวนระบบความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication errors) 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ กลุ่มงำนเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบฟอร์มส ำหรับบันทึกควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ (Medication Error 
Report Form) แบบใหมใ่ห้สะดวกต่อกำรใช้งำนของทุกหน่วยงำน และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลควำมคลำดเคลื่อนทำง
ยำดังกล่ำวไปยังระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk management) ของโรงพยำบำลได้ โดยจะได้จัดเตรียมแฟ้ม
ส ำหรับเก็บข้อมูลควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ (Medication Error) ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงำนเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภคจะรวบรวมควำมคลำดเคลื่อนทำงยำที่เกิดขึ้นในโรงพยำบำล เดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือหำทำงแก้ไข
ปัญหำต่อไป รำยละเอียดตำมแบบรำยงำนควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ (Medication Error Report Form) ที่กลุ่มงำน
เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจัดท ำข้ึน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก าหนดต่อไป 
 

๔.๙ การทบทวนระบบยาชื่อพ้อง-มองคล้าย (Look-alike Sound-alike Drugs) 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ รำยกำรยำชื่อพ้อง-
มองคล้ำย (Look-alike Sound-alike Drugs) ของโรงพยำบำล ปัจจุบันมีทั้งหมด ๕๒ คู่ แบ่งเป็นยำที่มีลักษณะ
คล้ำยกัน (Look alike drugs) จ ำนวน ๑๑ คู่ และยำที่ออกเสียงคล้ำยกัน (Sound alike drugs) จ ำนวน ๔๑ คู่ มี
แนวทำงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ (Medication errors) จำกยำชื่อพ้อง-มองคล้ำย (Look-alike 
Sound-alike Drugs) ครอบคลุมทุกกระบวนกำรบริหำรจัดกำรยำ ตั้งแต่กระบวนกำรจัดซื้อ กำรคัดเลือกยำ กำรจัดหำ
ยำ กระบวนกำรสั่งใช้ยำ กระบวนกำรจัดยำ/จ่ำยยำ และกระบวนกำรบริหำรยำ เป็นต้น รำยละเอียดอ่ืนๆ ตำม
แนวทำงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำจำกยำชื่อพ้อง-มองคล้ำย (Look-alike Sound-alike Drugs) 
ที่กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจัดท ำข้ึน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก าหนดต่อไป 
 

๔.๑๐ การทบทวนระบบการประสานข้อมูลยา (Medication reconciliation) 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ กลุ่มผู้ป่วยที่ต้อง
ได้รับกำรประสำนข้อมูลยำ (Medication Reconciliation) ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มำนอนโรงพยำบำล โดยแนวทำง
ในกำรทบทวนรำยกำรยำเดิมที่ผู้ป่วยเคยใช้ก่อนหน้ำที่จะมำโรงพยำบำล กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
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ผู้ตรวจสอบข้อมูลยำเดิมของผู้ป่วย โดยกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่เคยรักษำตัวที่โรงพยำบำลโพนสวรรค์ จะใช้กำรพิมพ์ข้อมูล
ยำเดิมจำกโปรแกรม HOSxP แต่กรณีที่เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติกำรรักษำที่โรงพยำบำลโพนสวรรค์ จะตรวจสอบข้อมูล
ยำเดิมของผู้ป่วยจำกยำเดิมที่ผู้ป่วยน ำติดตัวมำ ประกอบกับกำรสอบถำมประวัติกำรใช้ยำเดิมของผู้ป่วย และบันทึก
ข้อมูลยำเดิมในแบบฟอร์มส ำหรับติดตำมยำเดิมของผู้ป่วยในที่นอนโรงพยำบำล (Medication reconciliation) ที่กลุ่ม
งำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจัดท ำข้ึน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ
เกี่ยวกับแนวทางท่ีก าหนดต่อไป 
 

๔.๑๑ การทบทวนระบบการแพ้ยา (Adverse Drug Reactions) 
   ภญ.กมลชนก คะษำวงค์ เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ กำรก ำหนดแนว
ทำงกำรคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยแพ้ยำกรณีนอกเวลำรำชกำร กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดท ำ
แบบฟอร์มส ำหรับกำรคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยแพ้ยำ ให้หน่วยงำนที่พบผู้ป่วยสงสัยแพ้ยำ ด ำเนินกำรคัดกรองตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด และส่งให้เภสัชกรประเมินอำกำรแพ้ยำซ้ ำในเวลำท ำกำรต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ
เกี่ยวกับแนวทางท่ีก าหนดต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๕.๑ การเปิดให้บริการของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคช่วงพักกลางวัน 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ กำรเปิดให้บริกำร
ของกลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคช่วงพักกลำงวัน จะยึดตำมภำรกิจของผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นหลัก หำก
ผู้ป่วยนอกหมดช่วงพักกลำงวัน กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจะปิดให้บริกำรช่วงพักกลำงวัน แต่ถ้ำผู้ป่วย
นอกไม่หมดช่วงพักกลำงวัน กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จะบริหำรจัดกำรเจ้ำหน้ำที่โดยกำรสับเปลี่ยน
กันรับประทำนอำหำร โดยไม่ให้ส่งผลต่อกำรให้บริกำรผู้ป่วยที่มำรอรับยำ และในส่วนของผู้ป่วยที่มำจำกห้องอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน หำกมำรับยำช่วงที่กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคปิดให้บริกำรช่วงพักกลำงวัน ให้รอรับยำเวลำ 
๑๓.๐๐ น. ซึ่งจำกกำรสอบถำมโรงพยำบำลอื่นๆ ในระดับเดียวกันก็มีแนวทำงในกำรให้บริกำรในลักษณะเดียวกันนี้ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๕.๒ แจ้งรายการยาที่ใกล้หมดอายุ 
ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ เนื่องจำกมียำบำง

รำยกำรที่ใกล้จะหมดอำยุจำกคลังเวชภัณฑ์ และไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนคืนกับบริษัทยำได้ ดังนั้นกลุ่มงำนเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอควำมร่วมมือให้แพทย์และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องสั่งจ่ำยยำดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม ซึ่ง 
กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจะได้แจ้งรำยกำรยำที่ใกล้หมดอำยุให้ทรำบอีกครั้ง 
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   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๕.๓ พฤติกรรมการขอยากินของผู้ป่วยหรือญาติ โดยท่ีไม่ยื่นบัตรเพื่อขอตรวจรักษากับแพทย์ 
นำยวีระวัฒน์ สมเทพ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุม เนื่องจำกมีผู้ป่วยหรือ

ญำติบำงคน มีพฤติกรรมขอยำกินจำกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยที่ไม่ยื่นบัตรเพ่ือขอตรวจรักษำกับแพทย์ ท ำให้ไม่มี
ประวัติกำรใช้ยำในระบบข้อมูลของโรงพยำบำล ส่งผลให้ข้อมูลกำรใช้ยำสูญหำยไป จึงขอควำมเห็นที่ประชุมในกำร
หำทำงป้องกันแก้ไขกรณีดังกล่ำว 

มติที่ประชุม ให้ผู้ป่วยหรือญาติที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ยื่นบัตรเพื่อขอตรวจกับแพทย์
ตามระบบของโรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลการใช้ยาสูญหาย และมอบนางกุลธินี บัวเผื่อน น าเรื่อง
พฤติกรรมการขอยากินของผู้ป่วยหรือญาติ โดยที่ไม่ยื่นบัตรเพื่อขอตรวจรักษากับแพทย์  เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (กบห.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นี้ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล (กบห.) ได้รับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขตามมติของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บ าบัด (PTC) 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

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

 เภสัชกรปฏิบัติการ     เภสัชกรช านาญการ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
 
 

.......................................................... 
(นพ.โฆษิต ตั้งธ ารงธนวัฒน์) 

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 


