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รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบัด (PTC) โรงพยาบาลโพนสวรรค ์
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมณัฐภพ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวดันครพนม 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นางกุลธินี บัวเผื่อน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กรรมการ (ปฏิบัติหน้าที่ประธานฯ) 
๒. ทพญ.ขนิษฐา ไชยประการ ทันตแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
๓. นายชัยสิทธิ์ สุนิกร  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กรรมการ 
๔. น.ส.สภุาพร ต่อพันธ์  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ 
๕. ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๖. ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นพ.สิทธิพงษ์ พรมแสง  นายแพทย์ปฏิบัติการ  กลุ่มงานการแพทย์ 
๒. พญ.ณิชชากร ตั้งสถาพรพาณิชย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ  กลุ่มงานการแพทย์ 
๓. นายวีระวัฒน์ สมเทพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ 
๔. นางบังอร ภูกองไชย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
๕. นางนพวรรณ เสโนฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด 
๖. นายพิศิษฐ์ เสรีธรรมะพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ 
๗. นางนันทนา ควรรณสุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ/ห้องบัตร 
๘. น.ส.สุรภา วรคันทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงานการจัดการ 

 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. นพ.โฆษิต ตั้งธ ารงธนวัฒน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ  ประธานกรรมการ       (ลาศึกษาต่อ) 
๒. พญ.เพ็ญพิชญา วิญคาม  นายแพทย์ปฏิบัติการ  รองประธานกรรมการ  (ลาศึกษาต่อ) 
๓. พญ.ดุจอรุณ ลิ่มสวัสดิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ         (ลาศึกษาต่อ) 
๔. ภญ.กมลชนก คะษาวงค์ เภสัชกรช านาญการ  กรรมการ         (ติดภารกิจ) 
๕. ภก.ปิยะ  ไทยเหนือ เภสัชกรปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ย้าย) 

 

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
   นางกุลธินี บัวเผื่อน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑.๑ งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว UC ที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กรณีค่ายา) 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก าหนดรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว UC 
ให้กับโรงพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กรณีค่ายา) โดยงบประมาณที่ สปสช. จะจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ นี้ จะลดลงจากปีงบประมาณก่อน เหลือร้อยละ ๔ ซึ่งทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลจะต้องได้วางแผนเรื่องการ
บริหารจัดการด้านการเงิน เพ่ือรองรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   ๑.๑.๒ แนวทางการด าเนินงานตาม ๗ building block สาขาการลดต้นทุนและจัดซื้อ
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม แจ้งกระบวนการด าเนินงาน ๗ building block สาขาการลดต้นทุนและจัดซื้อ
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วม จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งหน่วยบริการในระดับต่างๆ จะมีกระบวนการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยโรงพยาบาลโพนสวรรค์ (ระดับ F๒) มีรายละเอียดของการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. ด้านการบริการ 
๑.๑ การซื้อ 

- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา ตามราคาอ้างอิงของเขต 
- จัดซื้อ Lab ตามราคาอ้างอิงของจังหวัดและเขต 

๑.๒ การใช้ 
- มีนโยบาย one generic one brand 
- ใช้ยาลักษณะเดียวกันทั้งจังหวัด เช่น ยาสอบเขต ยา warfarin ยาจิตเวช ฯลฯ 
- มีโครงการ ASU / DUE 
- ก าหนดกรอบบัญชียาตามขนาดของโรงพยาบาล 
- ประเมินการใช้ยาอย่างประหยัด จากข้อมูลมูลค่าการเบิกยาและเวชภัณฑ์ ต่อ 
OPD visit 

๒. ด้านบุคลากร 
- อบรมบุคลากรเภสัชกรและเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข เรื่องยา 
- ประชุมกรรมการลดต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีละ ๒ ครั้ง 
- ชี้แจงแพทย์ เรื่อง แนวทางการสั่งใช้วัสดุ Lab ที่เหมาะสม 

๓. ด้านข้อมูล 
- ข้อมูลจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วม / ข้อมูลการลดต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ 
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- ข้อมูลการเบิกยา และเวชภัณฑ์ ต่อ OPD visit ของโรงพยาบาล และ รพ.สต. 
๔. ด้านเทคโนโลยี 

- โปรแกรมซื้อยาร่วม ยืมคืนยา ของโรงพยาบาลสกลนคร และโรงพยาบาล
อุดรธานี 

๕. ด้านการเงิน 
- เงินบ ารุงโรงพยาบาล 

๖. ด้านการน าองค์กร / ธรรมาภิบาล 
- มีภาวะผู้น า / นโยบายจัดซื้อยาตามราคาอ้างอิง / ราคากลาง 
- ปฏิบัติตามมาตรการ ๙ ข้อ 
- มีคณะกรรมการสุ่มตรวจสอบภายใน และภายนอกองค์กร 
- มีคณะกรรมการในการคัดเลือกเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้า
โรงพยาบาล 
- ส่งเสริมการควบคุมก ากับการใช้ยาด้วย DUE และ ASU 
- ก าหนดแนวทางการแนะน ายาส่งเสริมการขายของผู้แทนยา 

๗. การมีส่วนร่วมของชุมชน / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดของโรงพยาบาล / คณะกรรมการ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาล 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายา 
เวชภัณฑ์ทีมิ่ใช่ยา และวัสดุการแพทย์อ่ืนๆ ด าเนินการตามมาตรการ ๗ building block ต่อไป 
 

๑.๑.๓ รายงานผลการลดต้นทุนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และผลการจัดซื้อ
วัสดุเอ็กซเรย์ วัสดุการแพทย์ทั่วไป วัสดุการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ และวัสดุการแพทย์ทางทันตกรรม 
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ๓ ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ รายงานผล
การลดต้นทุนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ๓ ไตรมาสแรก (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มิถุนายน 
๒๕๕๘) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมูลค่าการจัดซื้อยา 
ลดลงร้อยละ ๘.๒๑ และมูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ลดลงร้อยละ ๑๑.๗๑ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

รายละเอียด 
มูลค่าการจัดซื้อ (บาท) 

ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวม 
ปี ๒๕๕๗ (๓ ไตรมาส) ๕,๙๓๘,๒๔๗.๗๗ ๓,๘๑๔,๙๒๕.๔๙ ๙,๗๕๓,๑๗๓.๒๖ 
ปี ๒๕๕๘ (๓ ไตรมาส) ๕,๔๕๐,๕๖๕.๙๒ ๓,๓๖๘,๓๒๐.๙๔ ๘,๘๑๘,๘๘๖.๘๖ 

ร้อยละของต้นทุน (เพ่ิม/ลด) - ๘.๒๑  - ๑๑.๗๑  - ๙.๕๘  
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รายงานข้อมูลการซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ๓ ไตรมาสแรก 
(ตุลาคม ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๕๘) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีมูลค่าการจัดซื้อร่วมยา ร้อยละ ๔๔.๕๑ และมูลค่า
การจัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ร้อยละ ๔๔.๙๓ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

รายละเอียด 
มูลค่าการจัดซื้อ (บาท) 

ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวม 
มูลค่าการซื้อทั้งหมด (๓ ไตรมาส) ๕,๔๕๐,๕๖๕.๙๒ ๓,๓๖๘,๓๒๐.๙๔ ๘,๘๑๘,๘๘๖.๘๖ 
มูลค่าการซื้อร่วม (๓ ไตรมาส) ๒,๔๒๕,๘๘๓.๕๘ ๑,๕๑๓,๓๒๙.๗๖ ๓,๙๓๙,๒๑๓.๓๔ 
ร้อยละของมูลค่าการซื้อร่วม ๔๔.๕๑ ๔๔.๙๓ ๔๔.๖๗ 

 

   ผลการจัดซื้อวัสดุเอ็กซเรย์ วัสดุการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ และวัสดุการแพทย์ทางทันต-
กรรม ของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ใน ๓ ไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๕๘) 
พบว่า ลดลงจากแผนการจัดซื้อ ร้อยละ ๓.๗๕, ๑.๒๗ และ ๒๘.๐๔ ตามล าดับ ส่วนผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 
เพ่ิมข้ึนจากแผนการจัดซื้อ ร้อยละ ๕๑.๓๖ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

รายละเอียด 
วัสดุ 

เอ็กซเรย์ 
วัสดุการแพทย์ 

ทางห้องปฏิบัติการ 
วัสดุการแพทย์ 
ทางทันตกรรม 

วัสดุการแพทย์ 
ทั่วไป 

ร้อยละเพ่ิม/ลดจากแผนจัดซื้อ - ๓.๗๕  - ๑.๒๗  - ๒๘.๐๔  + ๕๑.๓๖  
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีลดปริมาณการใช้วัสดุ
การแพทย์ส่วนที่มีการใช้เกินจากแผนการจัดซื้อต่อไป 
 

๑.๑.๔ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้าน
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้หารือไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖ ที่ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีรายการยาของหน่วยงานต้นสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ว่าจ านวนรายการยาในบัญชีรายการยาของหน่วยงานต้องเป็นไป
ตามมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ในแผนแม่บทการพัฒนาสุขภาพที่ดีด้วยต้นทุนต่ า (Good Health at Low 
Cost) ปี ๒๕๔๒ ข้อ ๔ (๓) หรือไม่ และกรณียาบางรายการที่โรงพยาบาลต้องจัดซื้อจัดหา ส าหรับบริการผู้ป่วยเฉพาะ
รายที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลชุมชน จะต้องก าหนดไว้ในบัญชีรายการยาของ
โรงพยาบาลหรือไม่ ซึ่งได้รับการตอบข้อหารือจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
   ๑. การก าหนดจ านวนรายการยาในบัญชีรายการยาของสถานบริการ ให้ถือปฏิบัติตามแนว
ทางการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบบริหารเวชภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๔๒ หากสถานบริการแห่งใดมีเหตุผล
ความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการหรือไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวในเรื่องใดได้ ให้สรุปเหตุผลความ
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จ าเป็นของสถานบริการนั้น เสนอผู้ตรวจราชการเขตหรืออธิบดีต้นสังกัดพิจารณา ยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวเป็นรายกรณีไป 
   ๒. การส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะรายที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป หรือ
โรงพยาบาลชุมชน อาจพิจารณาให้ส่งกลับผู้ป่วยพร้อมยา หรือหากเป็นการส่งต่อแบบผู้ป่วยต้องรับยาต่อเนื่อง ก็อาจ
ก าหนดรายการยาดังกล่าวไว้ในบัญชีรายการยาของสถานพยาบาลได้ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังกล่าวต่อไป 
 

๑.๑.๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมแจ้งก าหนดการส่งแผนการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้แจ้งก าหนดส่งแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาล 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามแบบแผนการจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ภายในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
พร้อมทั้งให้จัดท าและส่งสรุปแผนการจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นรายไตรมาส ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปตามรายไตรมาส และขอแจ้งให้กลุ่มงานทันตกรรม และกลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือส่ง
ให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ภายในเวลาที่ก าหนดต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงาน
ทันตกรรม และกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมถึงวัสดุ
ทางการแพทย์อ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และส่งให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ภายในเวลา
ที่ก าหนดต่อไป 
 

๑.๑.๖ สรุปผลการด าเนินการการก าหนดกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละระดับ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละระดับ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ือจัดท ากรอบ
บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ให้มีความสอดคล้อง ลดหลั่นตาม
ศักยภาพ และระดับของหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือก าหนดกรอบบัญชีรายการยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของจังหวัดนครพนมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   ๑. การพิจารณากรอบบัญชีรายการยา 
   คณะกรรมการฯ มีมติก าหนดกรอบบัญชีรายการยาของจังหวัดนครพนม ดังนี้ รายการยา
ทั้งหมด ๗๒๓ รายการ แบ่งเป็น ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) ๕๑๙ รายการ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) 
๑๐๘ รายการ เภสัชต ารับ ๓๑ รายการ และยาโครงการ ๖๕ รายการ โดยให้โรงพยาบาลยึดหลักการและมาตรการ
ปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ ตามแผนแม่บทการพัฒนาสุขภาพที่ดีด้วยต้นทุนต่ า (Good Health at Low Cost) ซึ่ง
ก าหนดจ านวนรายการยาตามขนาดของสถานบริการ คือ โรงพยาบาลทั่วไป ไม่เกิน ๕๕๐ รายการ โรงพยาบาลชุมชน 
ไม่เกิน ๓๗๕ รายการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไม่เกิน ๑๐๐ รายการ 
   ๒. การพิจารณากรอบรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
   คณะกรรมการฯ มีมติก าหนดกรอบรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของจังหวัดนครพนม ดังนี้ 
รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด ๑,๕๙๙ รายการ แบ่งเป็น วัสดุการแพทย์ทั่วไป ๒๓๖ รายการ วัสดุการแพทย์ห้อง
ผ่าตัด ๓๒๑ รายการ วัสดุการแพทย์ตรึงกระดูก ๒๒๗ รายการ เลนส์ตา ๔ รายการ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั่วไป ๑๐๔ 
รายการ วัสดุไตเทียม ๑๑ รายการ วัสดุทางกายภาพ ๔๙ รายการ วัสดุทางเภสัชกรรม ๑๔๑ รายการ เวชภัณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการ (Lab) ๓๐๕ รายการ และวัสดุทางทันตกรรม ๒๐๑ รายการ 
   ๓. การพิจารณากรอบรายการยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ไม่มีพยาบาลประจ า) 
   คณะกรรมการฯ มีมติก าหนดกรอบรายการยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด
นครพนม (กรณีไม่มีพยาบาลประจ า) ดังนี้ รายการยาทั้งหมด ๙๔ รายการ โดยเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) 
ทั้ง ๙๔ รายการ 
   ๔. การพิจารณากรอบรายการยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (มีพยาบาลประจ า) 
   คณะกรรมการฯ มีมติก าหนดกรอบรายการยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด
นครพนม (กรณีมีพยาบาลประจ า) ดังนี้ รายการยาทั้งหมด ๑๐๓ รายการ โดยเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) ทั้ง 
๑๐๓ รายการ 
   ๕. การพิจารณากรอบรายการยาสมุนไพร 
   คณะกรรมการฯ มีมติตามนโยบายการพัฒนาแพทย์แผนไทย เขตบริการสุขภาพที่ ๘ โดย
ก าหนดให้โรงพยาบาล มีรายการยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) อย่างน้อย ๓๐ รายการ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้มีรายการยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) อย่างน้อย ๑๐ รายการ โดยให้มีรายการ
ยาสมุนไพรตามที่เขตบริการสุขภาพที่ ๘ ก าหนด 
   นางนันทนา ควรรณสุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ น าเสนอที่ประชุม ตามเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ของ
เขตบริการสุขภาพที่ ๘ ได้ก าหนดรายการยาช่วยชีวิตที่ต้องมีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน ๖ 
รายการ ได้แก่ (๑) Adrenaline injection (๒) Atropine sulfate injection (๓) Calcium gluconate injection 
(๔) Dexamethasone injection (๕) Glucose injection และ (๖) Furosemide injection ซึ่ง รพ.สต. จะต้องมี
รายการยาช่วยชีวิตดังกล่าว จึงจะผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุม ตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ 
รพ.สต. มีรายการยาช่วยชีวิต จ านวน ๖ รายการ ดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลจะได้ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
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การใช้ยาช่วยชีวิตแก่พยาบาลวิชาชีพประจ า รพ.สต. เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
และปลอดภัย และกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจะได้ด าเนินการจัดท ากล่องยาช่วยชีวิตให้กับ รพ.สต. 
แห่งละ ๑ กล่อง เพ่ือน าไปใช้ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้ยาดังกล่าวเพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลไว้ที่ รพ.สต. อีกด้วย 
และในกรณีที่มีการใช้ยาในกล่องยาช่วยชีวิตไปแล้ว จะให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. น ากล่องยามาเปลี่ยนที่กลุ่มงานเภสัช
กรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็วที่สุด เพ่ือให้เภสัชกรได้เติมยาในกล่องให้ครบ และตรวจสอบสภาพพร้อมใช้ของยา 
รวมถึงวันหมดอายุของยาในกล่องก่อนที่จะน าไปใช้ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินการ
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาช่วยชีวิตแก่พยาบาลวิชาชีพประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
และจัดท ากล่องยาช่วยชีวิตให้กับ รพ.สต. แห่งละ ๑ กล่อง พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้ยาช่วยชีวิตเพื่อเป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูลไว้ที่ รพ.สต. และในกรณีที่มีการใช้ยาในกล่องยาช่วยชีวิตไปแล้ว ให้เภสัชกรเติมยาในกล่องที่
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. น ามาเปลี่ยน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพพร้อมใช้ของยา รวมถึงวันหมดอายุของยาในกล่อง
ก่อนที่จะมอบกล่องยาให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. น าไปใช้ต่อไป 
 

๑.๑.๗ กรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา จังหวัดนครพนม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่
คณะกรรมการก าหนดกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในแต่
ละระดับ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ก าหนดกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ให้มีความสอดคล้อง ลดหลั่นตามศักยภาพ และระดับของหน่วยงาน  ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได้มีมติดังนี้ 
   กรอบบัญชีรายการยาของจังหวัดนครพนม มีทั้งหมด ๗๒๓ รายการ แบ่งเป็น ยาในบัญชียา
หลักแห่งชาติ (ED) ๕๑๙ รายการ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) ๑๐๘ รายการ เภสัชต ารับ ๓๑ รายการ และยา
โครงการ ๖๕ รายการ 
   กรอบรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของจังหวัดนครพนม มีทั้งหมด ๑,๕๙๙ รายการ แบ่งเป็น 
วัสดุการแพทย์ทั่วไป ๒๓๖ รายการ วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด ๓๒๑ รายการ วัสดุการแพทย์ตรึงกระดูก ๒๒๗ รายการ 
เลนส์ตา ๔ รายการ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั่วไป ๑๐๔ รายการ วัสดุไตเทียม ๑๑ รายการ วัสดุทางกายภาพ ๔๙ รายการ 
วัสดุทางเภสัชกรรม ๑๔๑ รายการ เวชภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ๓๐๕ รายการ และวัสดทางทันตกรรม ๒๐๑ 
รายการ 
   ส าหรับการพิจารณารายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้า-ออก จากบัญชีของโรงพยาบาล 
ให้ยึดตามกรอบรายการของจังหวัดนครพนมเป็นหลักในการพิจารณา แต่ถ้ามีรายการยาอ่ืนที่นอกเหนือจากกรอบ
บัญชีรายการของจังหวัดนครพนม ให้เสนอคณะกรรมการฯ ของจังหวัด เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิมกรอบรายการยา เป็น
รายกรณีต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 



- ๘ - 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อก าหนด หาก
มีการพิจารณารายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้า-ออก จากบัญชีของโรงพยาบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) โรงพยาบาลโพน
สวรรค์ ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

   มติที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เปรียบเทียบปริมาณ / มูลค่า การใช้ยาปฏิชีวนะ ตามนโยบาย Antibiotics Smart 

Use (ASU) ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ คะแนนคุณภาพของ
การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน ๒ โรคเป้าหมาย ตามเกณฑ์ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๘ 
อุดรธานี รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วย ๒ โรคเป้าหมายที่ได้รับยาปฏิชีวนะ คะแนน 
≤ ๒๐ ๕ 

๒๑-๒๐ ๓ 
๓๑-๔๐ ๑ 
> ๔๐ ๐ 

 

   โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗ – ส.ค. ๒๕๕๘) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ มี
ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ ใน ๒ โรคเป้าหมาย ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖ – ส.ค. ๒๕๕๗) และอยู่
ในเกณฑ์คะแนนระดับ ๕ คือ กลุ่มโรค URI มีร้อยละของใบสั่งยาที่ได้รับยาปฏิชีวนะ เท่ากับ ๑๖.๔๔ และโรค AGE มี
ร้อยละของใบสั่งยาที่ได้รับยาปฏิชีวนะ เท่ากับ ๑๖.๙๘ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

รายละเอียด 
กลุ่มโรค URI โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AGE) 

ใบสั่งยา URI ได้รับ ATB ร้อยละ ใบสั่งยา AGE ได้รับ ATB ร้อยละ 
ปี งปม. ๒๕๕๗ 
(ต.ค.๕๖–ส.ค.๕๗) 

๗,๖๙๘ ๑,๗๐๕ ๒๒.๑๕ ๑,๓๙๓ ๓๖๑ ๒๕.๙๒ 

ปี งปม. ๒๕๕๘ 
(ต.ค.๕๗–ส.ค.๕๘) 

๕,๙๐๐ ๙๗๐ ๑๖.๔๔ ๑,๓๗๒ ๒๓๓ ๑๖.๙๘ 

ร้อยละเพ่ิม/ลด -๒๓.๓๖ -๔๓.๑๑ -๕.๗๑ -๑.๕๑ -๓๕.๔๖ -๘.๙๔ 
 

    
 



- ๙ - 

เมื่อแยกรายละเอียดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นรายเดือน ไดข้้อมูลดังนี้ 
๑. กลุ่มโรค URI 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖ – ส.ค. ๒๕๕๗) 

 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗ – ส.ค. ๒๕๕๘) 

 
 



- ๑๐ - 

๒. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AGE) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖ – ส.ค. ๒๕๕๗) 

 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗ – ส.ค. ๒๕๕๘) 

 
 
 
 
 



- ๑๑ - 

   และเมื่อแยกรายละเอียดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นรายชนิดยา ไดข้้อมูลดังนี้ 
๑. กลุ่มโรค URI 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖ – ส.ค. ๒๕๕๗) 

 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗ – ส.ค. ๒๕๕๘) 

 
 



- ๑๒ - 

๒. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AGE) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖ – ส.ค. ๒๕๕๗) 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗ – ส.ค. ๒๕๕๘) 

 



- ๑๓ - 

ในส่วนมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗ – ส.ค. ๒๕๕๘) 
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ มีมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะ ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖ – ส.ค. ๒๕๕๗) ร้อย
ละ ๑๕.๙๑ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ ร้อยละ 

(เพ่ิม/ลด) ๒๕๕๗ (ต.ค. ๕๖ – ส.ค. ๕๗) ๒๕๕๘ (ต.ค. ๕๗ – ส.ค. ๕๘) 

มูลค่าการใช้ยา (บาท) ๑,๗๐๗,๖๖๙.๐๐ ๑,๔๓๕,๙๐๔.๐๐ - ๑๕.๙๑  
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานที่มีการสั่งใช้ยา ตระหนักในเรื่องการสั่ง
ใช้ยาปฏิชีวนะใน ๒ โรคเป้าหมาย อย่างสมเหตุสมผล 

 

๔.๒ การพิจารณากรอบบัญชีรายการยาโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ปัจจุบันบัญชี
รายการยาของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ (ปรับปรุง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) เป็นดังนี้ 

ที ่ ประเภท จ านวน (รายการ) หมายเหตุ 
๑ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (Essential drugs) ๒๘๖  
๒ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (Non-Essential drugs) ๒๓  
๓ ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยานอกแผนจัดซื้อ ๓๑  
๔ ยาจิตเวช ๓๙  
๕ ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก (Essential drugs) ๓๔  
๖ ยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลัก (Non-Essential drugs) ๕  
๗ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๓๑๔  

รายการยาทั้งหมด (ED+NED) ๓๐๙ ≤ ๓๗๕ รายการ 
สัดส่วนยา NED ต่อรายการยาทั้งหมด ๗.๔๔ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

 

   ซึ่งบัญชีรายการดังกล่าว ได้ปรับให้ตรงตามกรอบบัญชีรายการของจังหวัดนครพนมแล้ว จึง
ขอน าเสนอที่ประชุม หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะเสนอรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือพิจารณา เข้า-
ออก จากบัญชีของโรงพยาบาล จะด าเนินการในรอบการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) ครั้ง
ต่อไป (ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙) ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
แจ้งหน่วยงานที่ต้องการเสนอรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อพิจารณา เข้า-ออก จากบัญชีของโรงพยาบาล 
ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) ครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙) ซึ่งจะจัดขึ้น
ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
 



- ๑๔ - 

๔.๓ แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ทั่วไป วัสดุเอ็กซเรย์ (X-ray) วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Lab) และวัสดุทางทันตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุม แผนการจัดซื้อยา 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ทั่วไป และวัสดุเอ็กซเรย์ (X-ray) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของกลุ่มงานเภสัช
กรรมและคัมครองผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประเภทเวชภัณฑ์ยาและมูลค่าแผนจัดซื้อ 

ล าดับที่ ประเภทเวชภัณฑ์ยา จ านวน (รายการ) มูลค่า (บาท) 
๑ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) ๓๓๓ ๖,๘๐๓,๘๑๗.๑๒ 
๒ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) ๑๘ ๑๔๕,๑๑๐.๕๑ 
๓ ยาสมุนไพร ๓๙ ๑๑๙,๐๔๔.๕๕ 
๔ ยานอกแผนจัดซื้อ ๒๗ ๒๒,๖๓๓.๘๑ 

รวม ๔๑๗ ๗,๐๙๐,๖๐๕.๙๙ 
 

ประเภทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและมูลค่าแผนจัดซื้อ 
ล าดับที่ ประเภทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จ านวน (รายการ) มูลค่า (บาท) 

๑ วัสดุการแพทย์ทั่วไป ๒๙๙ ๑,๒๑๐,๔๙๐.๒๓ 
๒ วัสดุเอกซเรย์ (X-ray) ๘ ๗๑,๑๐๐.๐๐ 

รวม ๓๐๗ ๑,๒๘๑,๕๙๐.๒๓ 
 

น.ส.สุภาพร ต่อพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ น าเสนอท่ีประชุม แผนการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Lab) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประเภทเวชภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) และมูลค่าแผนจัดซื้อ 

ล าดับที่ ประเภทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จ านวน (รายการ) มูลค่า (บาท) 
๑ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๘๐ ๒,๘๐๕,๘๑๗.๐๐ 

รวม ๘๐ ๒,๘๐๕,๘๑๗.๐๐ 
 

ทพญ.ขนิษฐา ไชยประการ ทันตแพทย์ช านาญการ น าเสนอที่ประชุม แผนการจัดซื้อวัสดุ
ทางทันตกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของกลุ่มงานทันตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประเภทเวชภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา (ทันตกรรม) และมูลค่าแผนจัดซื้อ 

ล าดับที่ ประเภทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จ านวน (รายการ) มูลค่า (บาท) 
๑ วัสดุทันตกรรม ๗๗ ๓๔๐,๖๘๖ 

รวม ๗๗ ๓๔๐,๖๘๖ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 

 



- ๑๕ - 

๔.๔ การด าเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกลุ่มการพยาบาล 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุม เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน จะต้องจัดระบบการตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่างผู้ท าหน้าที่
จัดซื้อและผู้ท าหน้าที่ควบคุมคลังยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้รัดกุม ส าหรับหน่วยงานที่มีความพร้อมอาจบริหาร
จัดการโดยแยกหน่วยจัดซื้อและหน่วยคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาออกจากกัน เพ่ือให้มีระบบตรวจสอบกันที่ชัดเจน 
และเสนอแยกการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาออกจากกัน โดยยาและวัสดุทางเภสัชกรรม เช่น ถุ งหิ้ว ซองซิป
ส าหรับใส่ยา ขวดพลาสติกขนาด ๖๐ มิลลิลิตร ส าหรับบรรจุยาน้ า ตลับยาครีม ฯลฯ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค จะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ จัดเก็บ เบิกจ่าย ฯลฯ ตามที่เคยปฏิบัติมา ส่วนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุ
การแพทย์อ่ืนๆ เช่น ผ้าก๊อซ เข็มฉีดยา ส าลี ฯลฯ ขอเสนอมอบให้กลุ่มการพยาบาล เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ จัดเก็บ 
เบิกจ่าย ฯลฯ แทนกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งด าเนินการอยู่เดิม 
   นางกุลธินี บัวเผื่อน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุม กลุ่มการพยาบาล
เห็นด้วยกับการแยกการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาดังกล่าว แต่ยังไม่พร้อมด าเนินการ เนื่องจากยังขาด
บุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานในส่วนนี้ จึงขอเสนอที่ประชุม ให้กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินการ
แบบเดิมไปก่อน และหากกลุ่มการพยาบาลมีความพร้อมแล้ว จะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ จัดเก็บ เบิกจ่าย ฯลฯ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์อ่ืนๆ ต่อไป และขอให้กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพ่ีเลี้ยงและ
ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานในช่วงแรกของการด าเนินงานดังกล่าวด้วย  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบการแยกการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาออกจากกัน โดย
ยาและวัสดุทางเภสัชกรรม เช่น ถุงห้ิว ซองซิปส าหรับใส่ยา ขวดพลาสติกขนาด ๖๐ มิลลิลิตร ส าหรับบรรจุยาน้ า 
ตลับยาครีม ฯลฯ มอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ จัดเก็บ เบิกจ่าย ฯลฯ 
ส่วนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์อ่ืนๆ เช่น ผ้าก๊อซ เข็มฉีดยา ส าลี ฯลฯ มอบใหก้ลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภคด าเนินการแบบเดิมไปก่อน และหากกลุ่มการพยาบาลมีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ อุปกรณ์ 
และบุคลากรแล้ว จะมอบให้กลุ่มการพยาบาล เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ จัดเก็บ เบิกจ่าย ฯลฯ แทน และในช่วง
เริ่มต้นของการด าเนินงาน ให้กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินงานดังกล่าวด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๕.๑ รายงานข้อมูลมูลค่าเวชภัณฑ์ต่อหน่วยบริการ (Unit cost ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ รายงาน
ข้อมูลมูลค่าเวชภัณฑ์ต่อหน่วยบริการ (Unit cost ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียด
ดังแสดงในตาราง 

รายละเอียด 
ราคาขาย (บาท) ราคาทุน (บาท) 

Unit cost ยา 
/OPD visit 

Unit cost ยา 
/RW 

Unit cost ยา 
/OPD visit 

Unit cost ยา 
/RW 

UNIT COST ยา 
/รพสต visit 

ยา ๑๒๒ ๖๗๘ ๖๙ ๓๘๕ ๒๘.๓๘ 
เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๕ ๙๕ ๑๑ ๒๐๔ ๓.๘๐ 

 

   นางนันทนา ควรรณสุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ข้อมูลมูลค่า
เวชภัณฑ์ต่อหน่วยบริการ (Unit cost ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังกล่าว เป็นข้อมูลที่บอก
เฉพาะต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเท่านั้น โดยไม่สามารถบอกต้นทุนที่แท้จริงของการให้บริการของโรงพยาบาล
ได้ ซึ่งต้องดูรายละเอียดในรายงานข้อมูลมูลค่ารวมต่อหน่วยบริการ (Unit cost รวม) อีกครั้งหนึ่ง และจะได้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง (CFO) ของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ เพ่ือวางแผนการให้บริการของ
โรงพยาบาลให้สอดคล้องกับข้อมูลมูลค่ารวมต่อหน่วยบริการ (Unit cost รวม) ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานประกันสุขภาพ / ห้องบัตร เสนอเรื่อง
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง (CFO) ของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

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

 เภสัชกรปฏิบัติการ          เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
 
 

.......................................................... 


