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รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบัด (PTC) โรงพยาบาลโพนสวรรค ์
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมณัฐภพ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวดันครพนม 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นพ.โฆษิต ตั้งธ ำรงธนวัฒน์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงกุลธินี บัวเผื่อน  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓. นำยชัยสิทธิ์ สุนิกร  แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
๔. น.ส.สภุำพร ต่อพันธ์  นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบัติกำร 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. นำยพิศิษฐ์ เสรีธรรมะพิทักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กลุ่มงำนเวชศำสตร์ครอบครัวฯ 
๕. 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. ภญ.กมลชนก คะษำวงค์ เภสัชกรช ำนำญกำร  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 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เขตบริการสุขภาพที่ ๘ 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมที่ เขตบริกำร
สุขภำพที่ ๘ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรบริหำร
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จัดกำรด้ำนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 
ได้แก่ วัสดุกำรแพทย์ทั่วไปและเอ็กซเรย์ วัสดุกำรแพทย์รำคำแพง (OR) และวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (LAB) เมื่อวัน
อังคำรที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่ำนมำ ณ โรงแรมบ้ำนเชียง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งตนได้เข้ำร่วมประชุม
ดังกล่ำว นั้น 
   ในกำรนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ในเรื่องกำรจัดซื้อเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำของโรงพยำบำล 
ในอนำคตจะด ำเนินกำรจัดซื้อในรูปแบบสอบรำคำในระดับเขตบริกำรสุขภำพ เหมือนกับยำที่มีกำรด ำเนินกำรอยู่แล้ว
ในปัจจุบัน ซึ่งข้อดีคือ จะได้ซื้อในรำคำที่ถูกลงกว่ำเดิม และเป็นแบบเดียวกันทั้งเขตบริกำรสุขภำพ โดยรำยละเอียด
อ่ืนๆ ทำงเขตบริกำรสุขภำพที่ ๘ จะได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   ๑.๑.๒ แบบฟอร์มการตรวจสอบภายใน เรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
หน่วยงานรูปแบบใหม่ 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ ตำมที่กลุ่ม
ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดแบบฟอร์มกำรตรวจสอบภำยใน เรื่องกำรจัดซื้อยำ
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของหน่วยงำนรูปแบบใหม่ โดยรำยละเอียดกำรตรวจสอบภำยใน มีประเด็นที่น่ำสนใจ คือ กรอบ
และบัญชีรำยกำรยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของหน่วยงำน ต้องมีควำมสอดคล้องและลดหลั่นตำมระดับของสถำน
บริกำร ซึ่งทำงคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด (PTC) จะได้ด ำเนินกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบบัญชีรำยกำรยำ
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ให้มีควำมสอดคล้อง ลดหลั่นตำมศักยภำพ และระดับของหน่วยงำน ในกำรประชุมวันนี้ ใน
วำระต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) โรงพยาบาล
โพนสวรรค์ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ การก าหนดกรอบบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละ
ระดับของจังหวัดนครพนม 
   ภก.ปัญญำ ธีระก ำจำย เภสัชกรช ำนำญกำร น ำเสนอที่ประชุม ตำมระเบียบกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำกรอบบัญชีรำยกำรยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของโรงพยำบำลและ
สถำนบริกำรสำธำรณสุข ให้มีควำมสอดคล้อง ลดหลั่นตำมศักยภำพ และระดับของหน่วยงำน และในกำรประชุม
คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบบัญชีรำยกำรยำของโรงพยำบำลและสถำนบริกำรสำธำรณสุขในแต่ละระดับของจังหวัด
นครพนม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘ ได้มีมติให้กลุ่มงำนเภสัชกรรมของแต่ละ
โรงพยำบำล น ำเสนอรำยกำรยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ที่ผ่ำนมติคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด (PTC) ของ
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แต่ละโรงพยำบำล เพ่ือน ำรำยกำรยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำไปพิจำรณำร่วมกันในระดับจังหวัด จัดท ำเป็นกรอบบัญชียำ
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของจังหวัดนครพนม และให้ส่งรำยกำรยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำที่แตกต่ำง ไปยังกลุ่มงำน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม ภายในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๕๘ เพ่ือรวบรวมเข้ำพิจำรณำในกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดกรอบบัญชีรำยกำรยำฯ ในครั้งต่อไป 
   ในกำรนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ ก ำหนดกรอบบัญชีรำยกำรยำและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยำของโรงพยำบำล เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับบัญชีของโรงพยำบำลนครพนม ดังนี้ 
   ๑. รายการยาแผนปัจจุบัน 
   บัญชีรำยกำรยำแผนปัจจุบันโรงพยำบำลโพนสวรรค์ มีทั้งหมด ๓๔๙ รำยกำร แบ่งเป็นยำใน
บัญชียำหลักแห่งชำติ (ED) จ ำนวน ๓๒๗ รำยกำร และยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติ (NED) จ ำนวน ๒๒ รำยกำร ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบรำยกำรยำทั้งหมดกับบัญชียำของโรงพยำบำลนครพนมแล้ว พบว่ำ มีรำยกำรยำตรงกัน จ ำนวน ๒๙๒ 
รำยกำร รำยกำรยำเดียวกันแต่มีรูปแบบ (dosage form) / ควำมแรง (strength) ต่ำงกัน จ ำนวน ๓๓ รำยกำร และ
รำยกำรยำที่ไม่มีในบัญชียำของโรงพยำบำลนครพนม จ ำนวน ๒๔ รำยกำร โดยที่ประชุมจะพิจำรณำเฉพำะรำยกำรยำ
ที่มีรูปแบบ (dosage form) / ควำมแรง (strength) ต่ำงกัน และรำยกำรยำที่ไม่มีในบัญชียำของโรงพยำบำลนครพนม 
ซึ่งมีท้ังหมด ๕๗ รำยกำร ซึ่งที่ประชุมพิจำรณำแล้ว ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

๑.๑ ให้คงรายการยาเดิมไว ้มีจ านวน ๓๓ รายการ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อยา / รูปแบบ / ความแรง เปรียบเทียบ รพ.นครพนม มติที่ประชุม 
๑ Albendazole sus. ๒๐ mg/mL 

๒๐ mL 
รพ.นครพนม ใช้ 
Mebendazole sus. 

คงรายการยานี้ไว้ เนื่องจำกยำมีข้อบ่ง
ใช้ครอบคลุมกว่ำยำ Mebendazole 
sus. และ รพช.อีกหลำยแห่งก็ใช้ยำตัวนี้ 
อีกท้ังองค์กำรเภสัชกรรมก็มียำจ ำหน่ำย 

๒ Aspirin tab. ๓๐๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๓๒๕ mg คงรายการยานี้ไว้ และให้สอบถำมไปยัง 
รพ.นครพนม เนื่องจำก Aspirin tab. 
๓๒๕ mg อำจยังไม่ใช่ควำมแรงที่เทียบ 
equivalent dose แล้ว 

๓ Atenolol tab. ๒๕ mg รพ.นครพนม ใช้ ๑๐๐ mg คงรายการยานี้ไว้ เนื่องจำกผู้ป่วยส่วน
ใหญใ่ช้ยำขนำด ๒๕ mg หำก
เปลี่ยนเป็นขนำด ๑๐๐ mg/tab. จะท ำ
ให้ผู้ป่วยบริหำรยำได้ล ำบำกขึ้น และใน
ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง ขนำดยำที่
แนะน ำให้ใช้เริ่มต้น คือ ๒๕ mg/day 

๔ Activated charcoal pow. ๕๐ 
g/pack 

รพ.นครพนม ใช้ ๕๐๐ 
g/pack 

คงรายการยานี้ไว้ เนื่องจำกเป็นขนำด
บรรจุที่สะดวกต่อกำรบริหำรยำ 

๕ Chloramphenicol eye drop 
๐.๕%w/v ๕ mL 

รพ.นครพนม ใช้ Poly-Oph 
eye drop  

คงรายการยานี้ไว้ ส ำหรับใช้ในผู้ป่วยที่
ติดเชื้อที่ตำรุนแรง 
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ที ่ ชื่อยา / รูปแบบ / ความแรง เปรียบเทียบ รพ.นครพนม มติที่ประชุม 
๖ Dextrose ๕%w/v + NaCl 

๐.๙%w/v ๕๐๐ mL 
รพ.นครพนม ใช้ ๑,๐๐๐ 
mL 

คงรายการยานี้ไว้ ส ำหรับใช้ในผู้ป่วย
เด็ก ที่มีปริมำณกำรใช้สำรน้ ำต่อวันน้อย 

๗ Dextrose ๕%w/v + NaCl 
๐.๔๕%w/v ๕๐๐ mL 

รพ.นครพนม ใช้ ๑,๐๐๐ 
mL 

คงรายการยานี้ไว้ ส ำหรับใช้ในผู้ป่วย
เด็ก ที่มีปริมำณกำรใช้สำรน้ ำต่อวันน้อย 

๘ Ferrous sulfate drop ๑๕ mg/
๐.๖ mL ๑๕ mL 

รพ.นครพนม ใช้ ๔๕ mg/
๐.๖ mL 

คงรายการยานี้ไว้ เนื่องจำกขนำดกำรใช้
ยำต่อคนน้อย มีควำมคุ้มทุนมำกกว่ำ 

๙ Gabapentin cap. ๓๐๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๔๐๐ mg คงรายการยานี้ไว้ เนื่องจำกเป็นขนำด
ยำทั่วไปที่ผู้ป่วยใช้ อีกทั้งองค์กำรเภสัช
กรรมก็มีจ ำหน่ำย 

๑๐ Glibenclamide tab. ๕ mg รพ.นครพนม ใช้ Glipizide 
tab. ๕ mg 

คงรายการยานี้ไว้ ถึงแม้จะมีผลเสีย
มำกกว่ำ ทั้งในด้ำนข้อจ ำกัดกำรใช้ใน
ผู้ป่วยโรคไต และท ำให้เกิดภำวะ 
hypoglycemia ได้มำกกว่ำ แต่
เนื่องจำกมีผู้ป่วยใช้เป็นจ ำนวนมำก และ
ในกรณีผู้ป่วยโรคเบำหวำนรำยใหม่ หำก
ต้องเริ่มยำกลุ่ม Sulfonylureas จะใช้ 
Glipizide tab. ๕ mg แทน 

๑๑ Griseofulvin tab. ๕๐๐ mg รพ.นครพนม ใช้ 
Itraconazole cap. ๑๐๐ 
mg 

คงรายการยานี้ไว้ เป็นรำยกำรที่เพ่ิมเข้ำ
มำใหม่ในบัญชียำของโรงพยำบำล ไว้ใช้
ในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อรำที่เล็บ เนื่องจำกยำ
รำคำถูกกว่ำ Itraconazole cap. และมี
ควำมคุ้มทุนมำกกว่ำ 

๑๒ Levodopa ๑๐๐ mg + 
Carbidopa ๒๕ mg tab. 

รพ.นครพนม ใช้ 
Levodopa + 
Benserazide tab. 

คงรายการยานี้ไว้ เนื่องจำกมีผู้ป่วยที่ใช้
ยำบำงคนมีประวัติแพ้ยำ Benserazide 
แบบ Anaphylactic shock 

๑๓ Levodopa ๒๕๐ mg + 
Carbidopa ๒๕ mg tab. 

รพ.นครพนม ใช้ 
Levodopa + 
Benserazide tab. 

คงรายการยานี้ไว้ เนื่องจำกมีผู้ป่วยที่ใช้
ยำบำงคนมีประวัติแพ้ยำ Benserazide 
แบบ Anaphylactic shock 

๑๔ Losartan tab. ๕๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๑๐๐ mg คงรายการยานี้ไว้ เป็นรำยกำรที่เพ่ิมเข้ำ
มำใหม่ในบัญชียำของโรงพยำบำล ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ ใช้ยำขนำด ๕๐ mg/day หำก
เปลี่ยนเป็นขนำด ๑๐๐ mg/tab. จะท ำ
ให้ผู้ป่วยบริหำรยำได้ล ำบำกขึ้น และใน
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ที ่ ชื่อยา / รูปแบบ / ความแรง เปรียบเทียบ รพ.นครพนม มติที่ประชุม 
ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง ขนำดยำที่
แนะน ำให้ใช้เริ่มต้น คือ ๕๐ mg/day 

๑๕ Nifedipine SR cap. ๒๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๕ mg และ 
CR ๓๐ mg 

คงรายการยานี้ไว้ เนื่องจำกรำคำต่ ำกว่ำ 
มีควำมคุ้มทุนมำกกว่ำ 

๑๖ NaCl ๐.๙%w/v ๕ mL รพ.นครพนม ใช้ ๑๐๐ mL คงรายการยานี้ไว้ ส ำหรับไว้ใช้พ่นยำที่
ห้องฉุกเฉิน และใช้หยอดจมูกในเด็กเล็ก 
กรณคีัดจมูก 

๑๗ Ofloxacin tab. ๒๐๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๑๐๐ mg คงรายการยานี้ไว้ เป็นรำยกำรยำต้ำน
วัณโรคท่ีเบิกฟรีตำมโครงกำรของ 
สปสช. ผ่ำนระบบ VMI ขององค์กำร
เภสัชกรรม 

๑๘ Povidone iodine scrub 
๗.๕%w/v ๔๕๐ mL 

รพ.นครพนม ใช้ ๔,๕๐๐ 
mL 

คงรายการยานี้ไว้ เป็นรำยกำรที่เพ่ิมเข้ำ
มำใหม่ในบัญชียำของโรงพยำบำล 
เนื่องจำกขนำดเดิมที่เคยใช้ คือ ๔,๕๐๐ 
mL ปริมำตรบรรจุมำกเกินไป และ
เนื่องจำกปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ต้องได้ใช้ต่อ
วัน จ ำนวนน้อย ท ำให้หำกเปิดใช้แล้ว 
ต้องได้ทิ้งในปริมำณมำก 

๑๙ Isoniazid ๑๐๐ mg + 
Rifampicin ๑๕๐ mg cap. 

ไม่มีรำยกำรยำนี้ในบัญชียำ
ของ รพ.นครพนม 

คงรายการยานี้ไว้ เป็นรำยกำรยำต้ำน
วัณโรคท่ีเบิกฟรีตำมโครงกำรของ 
สปสช. ผ่ำนระบบ VMI ขององค์กำร
เภสัชกรรม 

๒๐ Ritonavir cap. ๑๐๐ mg ไม่มีรำยกำรยำนี้ในบัญชียำ
ของ รพ.นครพนม 

คงรายการยานี้ไว้ เป็นรำยกำรยำต้ำน
ไวรัสเอดส์ที่เบิกฟรีตำมโครงกำรของ 
สปสช. ผ่ำนระบบ VMI ขององค์กำร
เภสัชกรรม 

๒๑ SWFI ๑๐ mL รพ.นครพนม ใช้ ๑๐๐ mL คงรายการยานี้ไว้ ส ำหรับเป็นตัวท ำ
ละลำยยำฉีดก่อนบริหำรยำแก่ผู้ป่วย 

๒๒ Tetracycline eye oint. 
๑%w/v ๑๕ g 

รพ.นครพนม ใช้ 
Terramycin eye oint. 

คงรายการยานี้ไว้ ส ำหรับป้ำยตำผู้ป่วย
เด็กแรกเกิด มีควำมคุ้มทุนมำกกว่ำ 
Terramycin eye oint. 

๒๓ Vitamin C tab. ๕๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๑๐๐ mg คงรายการยานี้ไว้ เนื่องจำกรำคำถูกกว่ำ 
แต่ถ้ำมติที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ 
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ที ่ ชื่อยา / รูปแบบ / ความแรง เปรียบเทียบ รพ.นครพนม มติที่ประชุม 
ระดับจังหวัด ให้ใช้ ๑๐๐ mg ก็ให้ปรับ
ตำมมติที่ประชุมดังกล่ำว 

๒๔ White vaseline petrolatum 
oint. ๔๕๐ g 

รพ.นครพนม ผลิตใช้เองใน
ปริมำณมำก 

คงรายการยานี้ไว้ มีผู้ป่วยที่ต้องได้ใช้ยำ
รำยกำรนี้ 

๒๕ Whitfield oint. ๑๕ g รพ.นครพนม ผลิตใช้เองใน
ปริมำณมำก 

คงรายการยานี้ไว้ มีผู้ป่วยที่ต้องได้ใช้ยำ
รำยกำรนี้ 

๒๖ Acetylcysteine pow. ๒๐๐ 
mg/sachet 

รพ.นครพนม ใช้รูปแบบ 
tab. ๖๐๐ mg 

คงรายการยานี้ไว้ มีผู้ป่วยที่ต้องได้ใช้ยำ
รำยกำรนี้ 

๒๗ Activated charcoal tab. ๒๕๐ 
mg 

รพ.นครพนม ใช้รูปแบบ 
pow. ๕๐๐ g/pack 

คงรายการยานี้ไว้ มีผู้ป่วยที่ต้องได้ใช้ยำ
รำยกำรนี้ 

๒๘ Bromhexine tab. ๘ mg รพ.นครพนม ใช้ 
Ambroxol tab. ๓๐ mg 

คงรายการยานี้ไว้ ประสิทธิภำพไม่
แตกต่ำงกัน รำคำถูกกว่ำ มีควำมคุ้มทุน
มำกกว่ำ 

๒๙ Etonogestrel imp. ๖๘ mg ไม่มีรำยกำรยำนี้ในบัญชียำ
ของ รพ.นครพนม 

คงรายการยานี้ไว้ เป็นรำยกำรที่เพ่ิมเข้ำ
มำใหม่ในบัญชียำของโรงพยำบำล ซื้อไว้
ใช้เป็นรำยกรณี ไม่มียำส ำรองที่คลังยำ 
ใช้ส ำหรับสิทธิ์กำรรักษำเบิกจ่ำยตรง
ข้ำรำชกำรเท่ำนั้น 

๓๐ Insulin Detemir ๑๐๐ IU/mL 
๓ mL 

รพ.นครพนม ใช้ Insulin 
Glargine (long acting) 

คงรายการยานี้ไว้ ไว้ใช้ส ำหรับสิทธิ์กำร
รักษำเบิกจ่ำยตรงข้ำรำชกำรเท่ำนั้น 
ปัจจุบันมีผู้ป่วยใช้ยำนี้ จ ำนวน ๒ รำย 
และในกรณีผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ต้องเริ่ม
ใช้ยำฉีด Insulin รำยใหม่ จะไม่สั่งใช้ยำ
ตัวนี้อีก 

๓๑ Sodium bicarbonate sol. ๕๐ 
mg/๕ mL ๖๐ mL 

รพ.นครพนม ใช้ 
Simethicone sus. drop 
๔๐ mg/๐.๖ mL 

คงรายการยานี้ไว้ ส ำหรับใช้ใน รพ.สต. 
เนื่องจำกมีปริมำณกำรใช้เยอะ รำคำถูก
กว่ำ มีควำมคุ้มทุนมำกกว่ำ ส่วนใน รพ. 
ใช้ยำ Simethicone sus. drop 

๓๒ Triamcinolone inj. ๑๐ 
mg/mL 

รพ.นครพนม ใช้ ๔๐ 
mg/mL 

คงรายการยานี้ไว้ เนื่องจำกเป็นควำม
แรงที่สะดวกต่อกำรบริหำรยำ 

๓๓ Vitamin B๑-๖-๑๒ tab. รพ.นครพนม ใช้แบบเม็ด
แยก 

คงรายการยานี้ไว้ รำคำยำถูกกว่ำ มี
ควำมคุ้มทุนมำกกว่ำ และหำกใช้เป็น
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ที ่ ชื่อยา / รูปแบบ / ความแรง เปรียบเทียบ รพ.นครพนม มติที่ประชุม 
แบบเม็ดแยก จ ำนวนรำยกำรยำในบัญชี
ยำของโรงพยำบำลจะเพ่ิมขึ้น 

 

   ๑.๒ ใหป้รับรายการยาตามบัญชียา รพ.นครพนม มีจ านวน ๑๑ รายการ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อยา / รูปแบบ / ความแรง เปรียบเทียบ รพ.นครพนม มติที่ประชุม 
๑ Amoxicillin ๒๕๐ mg + 

Clavulanate ๑๒๕ mg cap. 
รพ.นครพนม ใช้ 
Amoxicillin ๕๐๐ mg + 
Clavulanate ๑๒๕ mg 
cap. 

ปรับตาม รพ.นครพนม หำกมีผู้ป่วยเด็ก 
ที่น้ ำหนักตัวไม่ถึงที่จะใช้ขนำดยำ
ดังกล่ำว ให้ใช้ยำรูปแบบ dry powder 
แทน 

๒ Ciprofloxacin tab. ๕๐๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๒๕๐ mg ปรับตาม รพ.นครพนม หำกต้องใช้ครั้ง
ละ ๕๐๐ mg ให้ปรับเพิ่มเป็น ครั้งละ ๒ 
tabs. 

๓ Dicloxacillin cap. ๕๐๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๒๕๐ mg ปรับตาม รพ.นครพนม หำกต้องใช้ครั้ง
ละ ๕๐๐ mg ให้ปรับเพิ่มเป็น ครั้งละ ๒ 
caps. 

๔ Doxazosin tab. ๒ mg รพ.นครพนม ใช้ ๔ mg ปรับตาม รพ.นครพนม หำกต้องใช้ครั้ง
ละ ๒ mg ให้ปรับลดเป็น ครั้งละ ๑/๒ 
tab. 

๕ HCTZ tab. ๕๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๒๕ mg ปรับตาม รพ.นครพนม หำกต้องใช้ครั้ง
ละ ๕๐ mg ให้ปรับเพิ่มเป็น ครั้งละ ๒ 
tabs. 

๖ Lactate Ringer Solution ๕๐๐ 
mL 

รพ.นครพนม ใช้ ๑,๐๐๐ 
mL 

ปรับตาม รพ.นครพนม มีผู้ป่วยที่ต้องใช้
น้อย รำคำไม่แตกต่ำงกันมำก 

๗ Norfloxacin tab. ๔๐๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๒๐๐ mg ปรับตาม รพ.นครพนม หำกต้องใช้ครั้ง
ละ ๔๐๐ mg ให้ปรับเพิ่มเป็น ครั้งละ ๒ 
tabs. 

๘ Pioglitazone tab. ๓๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๑๕ mg ปรับตาม รพ.นครพนม เป็นรำยกำรที่
เพ่ิมเข้ำมำใหม่ในบัญชียำของ
โรงพยำบำล หำกต้องใช้ครั้งละ ๓๐ mg 
ให้ปรับเพิ่มเป็น ครั้งละ ๒ tabs. 

๙ Simvastatin tab. ๑๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๒๐ mg ปรับตาม รพ.นครพนม หำกต้องใช้ครั้ง
ละ ๑๐ mg ให้ปรับลดเป็น ครั้งละ ๑/๒ 
tab. 
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ที ่ ชื่อยา / รูปแบบ / ความแรง เปรียบเทียบ รพ.นครพนม มติที่ประชุม 
๑๐ Amoxicillin ๑๒๕ mg/๕ mL + 

Clavulanate ๓๑.๒๕ mg/๕ 
mL dry powder 

รพ.นครพนม ใช้ 
Amoxicillin ๒๐๐ mg/๕ 
mL + Clavulanate ๒๘.๕ 
mg/๕ mL dry powder 

ปรับตาม รพ.นครพนม 

๑๑ Meloxicam tab. ๗.๕ mg รพ.นครพนม ใช้ ๑๕ mg ปรับตาม รพ.นครพนม หำกต้องใช้ครั้ง
ละ ๗.๕ mg ให้ปรับลดเป็น ครั้งละ ๑/๒ 
tab. 

 

   ๑.๓ ใหต้ัดรายการยาออกจากบัญชียาโรงพยาบาล มีจ านวน ๖ รายการ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อยา / รูปแบบ / ความแรง เปรียบเทียบ รพ.นครพนม มติที่ประชุม 
๑ Ampicillin inj. ๒๕๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๑ g ตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล 

ให้ใช้ Ampicillin inj. ๑ g แทน 
๒ Ampicillin inj. ๕๐๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๑ g ตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล 

ให้ใช้ Ampicillin inj. ๑ g แทน 
๓ Captopril tab. ๒๕ mg ไม่มีรำยกำรยำนี้ในบัญชียำ

ของ รพ.นครพนม 
ตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล 
ยำที่เหลืออยู่ในคลังให้ใช้ต่อจนยำหมด 
และปรึกษำ รพ.นครพนม ให้ใช้ Short 
acting ตัวใดในผู้ป่วย hypertension 
emergency แทน captopril tab. 

๔ Cloxacillin inj. ๕๐๐ mg รพ.นครพนม ใช้ ๑ g ตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล 
ให้ใช้ Cloxacillin inj. ๑ g แทน 

๕ Dextrose ๕๐%w/v ๒๐ mL รพ.นครพนม ใช้ ๕๐ mL ตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล 
ปัจจุบัน ขนำด ๒๐ mL มีไว้ส ำหรับใช้ใน 
รพ.สต. จำกนี้ไปให้ใช้ต่อจนหมด แล้ว
ค่อยเปลี่ยนมำใช้ ๕๐ mL แทน 

๖ Nicotine chewing gum ไม่มีรำยกำรยำนี้ในบัญชียำ
ของ รพ.นครพนม 

ตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล 
เป็นรำยกำรยำที่ซื้อมำใช้ในโครงกำร
คลินิกเลิกบุหรี่ ยำมีรำคำแพง ให้ปรึกษำ
งำนแพทย์แผนไทยพิจำรณำใช้ยำ
สมุนไพรเลิกบุหรี่แทน แต่หำกผู้ป่วย
ต้องกำรใช้ ให้ผู้ป่วยหำซื้อใช้เอง 

 

   ๑.๔ ใหน้ าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาต่อไป (กรณียาจิต
เวช) มีจ านวน ๗ รายการ ดังนี้ 
 



- ๙ - 

ที ่ ชื่อยา / รูปแบบ / ความแรง เปรียบเทียบ รพ.นครพนม มติที่ประชุม 
๑ Alprazolam tab. ๐.๒๕ mg รพ.นครพนม ใช้ ๐.๕ mg น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ ระดับ

จังหวัด เพ่ือพิจำรณำกรอบรำยกำรยำ
ตำม รพ.จิตเวชนครพนมรำชนครินทร์ 
ต่อไป 

๒ Chlorpromazine tab. ๒๕ mg รพ.นครพนม ใช้ ๕๐ mg 
๓ Chlorpromazine tab. ๑๐๐ 

mg 
รพ.นครพนม ใช้ ๕๐ mg 

๔ Flupentixol decanoate inj. 
๒๐ mg/mL 

ไม่มีรำยกำรยำนี้ในบัญชียำ
ของ รพ.นครพนม 

๕ Haloperidol tab. ๑๐ mg ไม่มีรำยกำรยำนี้ในบัญชียำ
ของ รพ.นครพนม 

๖ Nortriptyline tab. ๑๐ mg ไม่มีรำยกำรยำนี้ในบัญชียำ
ของ รพ.นครพนม 

๗ Trifluoperazine tab. ๕ mg ไม่มีรำยกำรยำนี้ในบัญชียำ
ของ รพ.นครพนม 

 

๒. รายการยาสมุนไพร 
กำรก ำหนดกรอบบัญชีรำยกำรยำสมุนไพรของโรงพยำบำล เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับ

บัญชียำสมุนไพรของโรงพยำบำลนครพนม คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบบัญชีรำยกำรยำของโรงพยำบำลและสถำน
บริกำรสำธำรณสุขในแต่ละระดับของจังหวัดนครพนม จะได้ประชุม/หำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในภำพรวมระดับ
จังหวัดนครพนม เพ่ือด ำเนินกำรก ำหนดกรอบรำยกำรยำสมุนไพรของโรงพยำบำลต่อไป 

๓. รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
รำยกำรเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำโรงพยำบำลโพนสวรรค์ ประกอบด้วย วัสดุกำรแพทย์ทั่วไป วัสดุ

เอ็กซเรย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ซึ่งจะมอบให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตรวจสอบ
ควำมสอดคล้องเปรียบเทียบกับบัญชีเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำของโรงพยำบำลนครพนม ก่อนที่จะด ำเนินกำรพิจำรณำก ำหนด
กรอบบัญชีรำยกำรเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของโรงพยำบำลโพนสวรรค์ และในระดับจังหวัดนครพนมต่อไป โดยหน่วยงำนที่
รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ มีดังนี้ 

๓.๑ กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบควำมสอดคล้องของวัสดุทำงเภสัช
กรรม เช่น ถุงหิ้ว ซองซิปส ำหรับใส่ยำ ขวดพลำสติกขนำด ๖๐ มิลลิลิตร ส ำหรับบรรจุยำน้ ำ ตลับยำครีม ฯลฯ และ
วัสดุเอ็กซเรย์ 

๓.๒ กลุม่งำนกำรพยำบำล ตรวจสอบควำมสอดคล้องของวัสดุกำรแพทย์ทั่วไป 
๓.๓ กลุ่มงำนทันตกรรม ตรวจสอบควำมสอดคล้องของวัสดุทันตกรรม 
๓.๔ กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ ตรวจสอบควำมสอดคล้องของวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการก าหนดกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
โรงพยาบาล เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบัญชีของโรงพยาบาลนครพนม โดยรายการยาแผนปัจจุบัน ให้คง
รายการยาเดิมไว้ จ านวน ๓๓ รายการ ให้ปรับรายการยาตามบัญชียาของโรงพยาบาลนครพนม จ านวน ๑๑ 
รายการ ให้ตัดรายการยาออกจากบัญชียาโรงพยาบาล จ านวน ๖ รายการ และให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ 



- ๑๐ - 

ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาต่อไป (กรณียาจิตเวช) จ านวน ๗ รายการ ส่วนรายการยาสมุนไพร คณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด จะได้ประชุม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการก าหนดกรอบรายการยาสมุนไพรของ
โรงพยาบาลต่อไป และรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบความสอดคล้อง
เปรียบเทียบกับบัญชีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลนครพนม ก่อนที่จะด าเนินการพิจารณาก าหนดกรอบ
บัญชีรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ และในระดับจังหวัดนครพนมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    - ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๕.๑ แจ้งรายการยาที่ใกล้หมดอายุ 

ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติกำร น ำเสนอที่ประชุมเพ่ือทรำบ เนื่องจำกมียำบำง
รำยกำรที่ใกล้จะหมดอำยุจำกคลังเวชภัณฑ์ และไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนคืนกับบริษัทยำได้ ดังนั้นกลุ่มงำนเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอควำมร่วมมือให้แพทย์และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง สั่งจ่ำยยำดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม ดัง
รำยละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑. รายการยาที่ถูกตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล แต่ยังเหลืออยู่ในคลัง จ านวน ๓ 
รายการ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๕๘) 
 

ที ่ ชื่อยา / รูปแบบ / ความแรง จ านวนคงเหลือ วันหมดอายุ 
๑ Brompheniramine (๔ mg/๕ mL) + Phenylephrine 

(๑๐ mg/๕ mL) syrups 
๔๕๐ ขวด ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 

๒ Cinnarizine tablets (๒๕ mg) ๔x๑,๐๐๐ เม็ด ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 
๓ Paracetamol injections (๓๐๐ mg/๒ mL) ๑๘๐ แอมพูล ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ 

 

   ๒. รายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลที่จะหมดอายุภายใน ๖ เดือน จ านวน ๒๐ รายการ 
ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๕๘) 
 

ที ่ ชื่อยา / รูปแบบ / ความแรง จ านวนคงเหลือ วันหมดอายุ 
๑ Nevirapine suspensions (๑๐ mg/mL) ๒ ขวด ๑๔ มีนำคม ๒๕๕๘ 
๒ Chlorhexidine scrub (๔%w/v) ๒ แกลลอน ๑๗ เมษำยน ๒๕๕๘ 
๓ Digoxin elixirs (๕๐ mcg/mL) ๕ ขวด ๑๗ เมษำยน ๒๕๕๘ 
๔ Dextran (๑๐%w/v) + NSS (๕๐๐ mL) ๑๐ ถุง ๓๐ เมษำยน ๒๕๕๘ 
๕ Lamivudine syrups (๑๐ mg/mL) ๒ ขวด ๓๐ เมษำยน ๒๕๕๘ 
๖ DTP vaccine ๑๒ ไวอัล 

๑๘ ไวอัล 
๓๐ เมษำยน ๒๕๕๘ 

๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 
๗ Ritonavir capsules (๑๐๐ mg) ๑x๘๔ เม็ด ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 
๘ Enoxaparin sodium injections (๔๐ mg/๐.๔ mL) ๒ หลอด ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 



- ๑๑ - 

ที ่ ชื่อยา / รูปแบบ / ความแรง จ านวนคงเหลือ วันหมดอายุ 
๙ Carvedilol tablets (๑๒.๕ mg) ๒x๑๐๐ เม็ด ๓ มิถุนำยน ๒๕๕๘ 

๑๐ Triamcinolone injections (๑๐ mg/mL) ๑x๕๐ ไวอัล ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๕๘ 
๑๑ Metoclopramide tablets (๑๐ mg) ๒x๑,๐๐๐ เม็ด ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๕๘ 
๑๒ Ethambutol tablets (๔๐๐ mg) ๑x๕๐๐ เม็ด ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๘ 
๑๓ Pyrazinamide tablets (๕๐๐ mg) ๑x๕๐๐ เม็ด ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๘ 
๑๔ Atropine sulfate injections (๐.๖ mg/mL) ๘๐ แอมพูล 

๒๐๐ แอมพูล 
๒๙ มิถุนำยน ๒๕๕๘ 
๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 

๑๕ Chloramphenicol injections (๑ g/vial) ๑๐๐ ไวอัล ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 
๑๖ Rifinah (Isoniazid ๑๐๐ mg + Rifampicin ๑๕๐ mg) ๑๒x๑๐๐ เม็ด ๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
๑๗ JE vaccine ๔๑ ไวอัล ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
๑๘ Dextrose (๕%w/v) + NSS/๕ (๕๐๐ mL) ๙ ถุง ๓๐ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
๑๙ Dapsone tablets (๑๐๐ mg) ๕x๑๐๐ เม็ด ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
๒๐ Norethisterone tablets (๕ mg) ๕x๑๐๐ เม็ด ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๘ 

 

   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

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

 เภสัชกรปฏิบัติการ     เภสัชกรช านาญการ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
 
 

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

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 


