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รายงานการประชุม  การทบทวนรายการยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 
คปสอ.โพนสวรรค์ จังหวดันครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตลุาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมณัฐภพ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวดันครพนม 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นพ.สิทธิพงษ์ พรมแสง  นายแพทย์ปฏิบัติการ   โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 
๒. ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ   โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 
๓. ภญ.กมลชนก คะษาวงค์ เภสัชกรช านาญการ   โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 
๔. ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ   โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 
๕. น.ส.อุไรวรรณ โยลัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.โพนตูม 
๖. น.ส.สุจิตรา ติดหล้า  พยาบาลวิชาชีพ    รพ.สต.โพนบก 
๗. น.ส.ปริตรา พันธุ์กาง  พยาบาลวิชาชีพ    รพ.สต.นาใน 
๘. น.ส.จิณณพัต ประภาศรี พยาบาลวิชาชีพ    รพ.สต.ขามเตี้ยใหญ่ 
๙. นายกิตติศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านค้อ 
๑๐. นางชบาไพร เวฬวุนารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ห้วยไห 
๑๑. น.ส.ไฝ่ปอง บุรีขันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.นาหัวบ่อ 
๑๒. น.ส.ศุภมาศ หงษ์ทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  รพ.สต.ดอนยาง 
๑๓. น.ส.พวงเพ็ญ มณีรัตน์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  รพ.สต.บ้านต้าย 
๑๔. นายศริิพล บุพศิริ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   รพ.สต.ขว้างคลี 
๑๕. น.ส.พรนิภา จ าปา  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  รพ.สต.โพนจาน 

 

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
   นายปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑.๑ สรุปผลการด าเนินการการก าหนดกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละระดับ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
   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. การพิจารณากรอบรายการยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (มีพยาบาลประจ า) 
คณะกรรมการฯ มีมติก าหนดกรอบรายการยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด

นครพนม (กรณีมีพยาบาลประจ า) ดังนี้ รายการยาทั้งหมด ๑๐๓ รายการ โดยเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) ทั้ง 
๑๐๓ รายการ 
 

   มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

   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 โดยระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ระดับ P) มีรายละเอียดของการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. ด้านการบริการ (การใช้) 
- การด าเนินการตามโครงการ ASU (Antibiotic Smart Use) 
- จัดท าข้อมูลมูลค่าการเบิกยาและเวชภัณฑ์ฯ ของ รพ.สต. ต่อ OPD visit 

๒. ด้านข้อมูล 
- ข้อมูลการเบิกยา และเวชภัณฑ์ฯ ต่อ OPD visit ของ รพ.สต. 

๓. ด้านการเงิน 
- เงินบ ารุง รพ.สต. 

๔. ด้านการน าองค์กร / ธรรมาภิบาล 
- ตรวจสอบภายในระดับอ าเภอ และจังหวัด 

๕. การมีส่วนร่วมของชุมชน / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- คณะกรรมการระดับอ าเภอ ควรประชุมอย่างน้อย ๔ ครั้ง/ปี 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนดต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
    - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ สรุปมูลค่าการใช้ยาของ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ สรุปมูลค่าการใช้ยาของ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดดังตาราง 

หน่วยงาน 
ยา (บาท) เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (บาท) รวม (บาท) เพ่ิมข้ึน/ลดลง (บาท) เพ่ิมข้ึน/ลดลง (ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ยา วช. รวม ยา วช. รวม 

บ้านต้าย 128,443.27 151,451.51 13,760.92 18,219.30 142,204.19 169,670.81 +23,008.24 +4,458.38 +27,466.62 +17.91 +32.40 +19.31  

โพนจาน 172,259.32 209,405.86 26,643.38 27,006.33 198,902.70 236,412.19 +37,146.54 +362.95 +37,509.49 +21.56 +1.36 +18.86  

ขามเตี้ยใหญ ่ 180,986.77 204,546.51 18,923.60 26,833.04 199,910.37 231,379.55 +23,559.74 +7,909.44 +31,469.18 +13.02 +41.80 +15.74  

โพนตูม 97,196.51 104,537.21 10,523.81 15,006.37 107,720.32 119,543.58 +7,340.70 +4,482.56 +11,823.26 +7.55 +42.59 +10.98  

นาใน 194,611.21 199,522.11 22,696.67 28,287.37 217,307.88 227,809.48 +4,910.90 +5,590.70 +10,501.60 +2.52 +24.63 +4.83  

โพนบก 218,497.93 218,828.97 31,772.32 24,625.37 250,270.25 243,454.34 +331.04 -7,146.95 -6,815.91 +0.15 -22.49 -2.72  

ห้วยไห 271,327.87 232,951.77 26,915.14 30,864.10 298,243.01 263,815.87 -38,376.10 +3,948.96 -34,427.14 -14.14 14.67 -11.54  

ขว้างคลี 344,580.49 270,969.40 30,406.20 48,778.85 374,986.69 319,748.25 -73,611.09 +18,372.65 -55,238.44 -21.36 60.42 -14.73  

นาหัวบ่อ 207,502.09 156,910.34 27,463.74 29,278.74 234,965.83 186,189.08 -50,591.75 +1,815.00 -48,776.75 -24.38 6.61 -20.76  

บ้านค้อ 309,973.43 245,412.01 39,627.66 25,972.49 349,601.09 271,384.50 -64,561.42 -13,655.17 -78,216.59 -20.83 -34.46 -22.37  

ดอนยาง 190,975.64 142,902.59 38,786.75 10,151.56 229,762.39 153,054.15 -48,073.05 -28,635.19 -76,708.24 -25.17 -73.83 -33.39  

สสอ.โพนสวรรค ์ 0.00 0.00 0.00 4,410.00 0.00 4,410.00 0.00 +4,410.00 +4,410.00 n/a n/a n/a 

รวม 2,316,354.53 2,137,438.28 287,520.19 289,433.52 2,603,874.72 2,426,871.80 -178,916.25 1,913.33 -177,002.92 -7.72 0.67 -6.80  
 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหาวิธีการเพื่อลดมูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต่อไป
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๔.๒  รายงานข้อมูลมูลค่ายาและเวชภัณฑ์ต่อหน่วยบริการ (Unit cost ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา) ของ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ รายงาน
ข้อมูลมูลค่ายาและเวชภัณฑ์ต่อหน่วยบริการ (Unit cost ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ของ รพ.สต. ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

จ านวนผู้ป่วย 
รพ.สต.  

ปี งปม. ๒๕๕๘ 

ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
มูลค่ายาที่จ่ายให้ 

รพ.สต. (ทุน) 
UNIT COST ยา/

รพ.สต. visit 
มูลค่า วช. ที่จ่ายให้ 

รพ.สต. (ทุน) 
UNIT COST วช./

รพ.สต. visit 
๖๙,๓๕๑ ๑,๙๖๗,๘๔๙.๒๑ ๒๘.๓๘ ๒๖๓,๓๑๔.๗๔ ๓.๘๐ 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๔.๓  ทบทวนรายการยาช่วยชีวิตใน รพ.สต. / ความรู้เรื่องการใช้ยาช่วยชีวิตใน รพ.สต. 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ของ
เขตบริการสุขภาพที่ ๘ ได้ก าหนดรายการยาช่วยชีวิตที่ต้องมีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพต าบล (รพ.สต.) ซึ่ง รพ.สต. 
จะต้องมีรายการยาช่วยชีวิตดังกล่าว จึงจะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อสามัญทางยา ความแรง จ านวนส ารอง 
๑ Adrenaline injections (ampoule) ๑ mg/๑ mL ๒ ampoules 
๒ Calcium gluconate injections (ampoule) ๑๐%w/v/๑๐ mL ๑ ampoule 
๓ Glucose injections (vial) ๕๐%w/v/๕๐ mL ๒ vials 
๔ Atropine sulfate injections (ampoule) ๐.๖ mg/๑ mL ๑ ampoule 
๕ Furosemide injections (ampoule) ๒๐ mg/๒ mL ๑ ampoule 
๖ Dexamethasone injections (ampoule) ๔ mg/๑ mL ๑ ampoule 

    

   โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 
(PTC) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 

๑. โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาช่วยชีวิตแก่พยาบาล
วิชาชีพประจ า รพ.สต. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย (โดย นพ.สิทธิพงษ์ 
พรมแสง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลโพนสวรรค์) 

๒. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริ โภค  ด าเนินการจัดท ากล่องยาช่วยชีวิต 
(Emergency box) ให้กับ รพ.สต. แห่งละ ๑ กล่อง เพ่ือน าไปใช้ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้ยาดังกล่าวเพ่ือเป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูลไว้ที่ รพ.สต.  
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๓. ในกรณีที่มีการใช้ยาในกล่องยาช่วยชีวิตไปแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. น ากล่องยามา
เปลี่ยนที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็วที่สุด เพ่ือให้เภสัชกรได้เติมยาในกล่องให้ครบ และตรวจสอบ
สภาพพร้อมใช้ของยา รวมถึงวันหมดอายุของยาในกล่องก่อนที่จะน าไปใช้ต่อไป 

นพ.สิทธิพงษ์ พรมแสง นายแพทย์ปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาช่วยชีวิตใน รพ.สต. 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. Adrenaline injections (ampoule) 1 mg/1 mL จ านวนส ารอง 2 ampoules 
    ข้อบ่งใช้ 

- ใช้ในกรณีแพ้ยา หลอดลมตีบ หัวใจหยุดเต้น และสามารถใช้ห้ามเลือดเฉพาะที่ได้ แต่ไม่สามารถใช้ในกรณี 
internal hemorrhage 

    ขนาดยาที่ใช้ 
- ให้ได้ทั้งแบบ S.C. I.M. I.V. I.O. หรือ intracardiac injection / Rate ที่แนะน าในการให้แบบ I.V. infusion 

= 1-10 mcg/min 
- ผู้ใหญ่ : กรณี Life-threatening anaphylaxis ขนาดเริ่มต้น 0.1 - 0.5 mg (0.1 - 0.5 mL) ฉีดเข้าใต้

ผิวหนัง หรือเข้ากล้าม ให้ซ้ าได้ทุก 5 - 15 นาที กรณีมี hypotension ให้ 0.1 mg I.V. อย่างช้าๆ ภายใน 5 
- 10 นาที ตามด้วย continuous infusion 1 - 10 mcg/min 

- ทารกและเด็ก (ยกเว้น ทารกคลอดก่อนก าหนด และ full-term infant) : กรณี bronchodilator 0.01 
mg/kg ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ห้ามฉีดแบบ single dose เกินครั้งละ 0.5 mg ให้ซ้ าได้ทุก 20 นาที จ านวน 3 
ครั้ง 

- ขนาดยาที่ท าให้เกิดพิษ : การเสียชีวิตจากการได้ยาเกินขนาด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
จากขนาดยาที่ต่ ากว่า 10 mg I.V. ในขณะที่มีผู้รอดชีวิตจากการใช้ยาขนาดสูงถึง 30 mg I.V. หรือ 110 mg 
S.C. 

การผสม และความคงตัวของยา 
- I.V. infusion: เตรียมโดยผสม adrenaline 1 mg (1 amp.) ใน D5W หรือ NSS 250 mL จะได้ความ

เข้มข้น 4 mcg/mL (dosage range 1 - 4 mcg/mL) 
- I.V. direct injection: เตรียมโดยผสม adrenaline 1 mg (1 amp.) ใน NSS หรือ SWFI 9 mL จะได้ความ

เข้มข้น 100 mcg/mL (dosage range 100 – 1000 mcg ฉีดทุก 5 - 15 นาที ตามข้อบ่งใช้) 
- ยาที่สามารถผสมเข้ากันได้ : dopamine, dobutamine, verapamil, amikacin และ furosemide 
- ยาที่ ไม่ สามารถผสมเข้ ากัน ได้ :  aminophylline, sodium bicarbonate, alkaline solutions และ 

hyaluronidase 
- ความคงตัว: ยานี้เมื่อผสมในสารละลายใดๆ จะคงตัวได้ 24 ชั่วโมง ทั้งท่ีอุณหภูมิห้อง หรือในตู้เย็น 
- การเก็บยา: เก็บแบบป้องกันแสง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง ไม่ควรใช้ยานี้

ในกรณีที่ยาเปลี่ยนสีหรือตกตะกอน 
ข้อปฏิบัติทางการพยาบาล 
- การบริหารยาแบบ I.V. infusion ต้องบริหารผ่านหลอดเลือดด าใหญ่ โดยใช้ infusion pump 
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- หลีกเลี่ยงการฉีดยาเข้าหลอดเลือดแดงโดยตรง และการฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณสะโพก เนื่องจากอาจท าให้
หลอดเลือดตีบจนกล้ามเนื้อตายได้ 

- เริ่มให้ยาช้าๆ และปรับเพ่ิมตามความจ าเป็น โดยต้องติดตามการตอบสนองของผู้ป่วย เช่น ระดับ BP และ 
cardiovascular parameter ฯลฯ 

- การหยุดยา ต้องค่อยๆ ปรับลดลง การหยุดยาแบบทันทีทันใด อาจท าให้เกิด rebound hypotension 
- เฝ้าดูอัตราการไหลของน้ ายา และระวังอย่าให้น้ ายารั่วจากหลอดเลือด อาจท าให้เกิด tissue necrosis 
- ตรวจวัด BP และชีพจรสม่ าเสมอ หรืออย่างน้อยทุก 15 นาที ในระยะ acute shock และขณะปรับยาอยู่ 

ซึ่งอาจต้องใช้ intra-arterial monitoring 
การติดตามหลังการให้ยา 

ภาวะที่ต้องติดตาม กรณีเกิดขึ้น ต้องปรึกษาแพทย์เพ่ือพิจารณาหยุดยา  หรือปรับขนาดยาลง แล้วติดตาม 
vital sign (BP, HR) และ EKG อย่างใกล้ชิด 

- ระดับ serum potassium ต่ า (potassium < 3.5 mEq/L หรือ 3.5 mmol/L) 
- อัตราชีพจร > 100 ครั้ง/นาที หรือมีภาวะใจสั่น เจ็บอก restless, agitation 
- บริเวณท่ีฉีดยา เพ่ือดู extravasation 
WARNING 
- ควรรักษาภาวะ hypovolemia ก่อนให้ยา 
- หากผู้ป่วยเกิดปวดศีรษะ ผู้ป่วยอาจมีความดันเลือดสูง เนื่องจากได้รับยามากเกินไป 

 

2. Calcium gluconate injections (ampoule) 10%w/v/10 mL จ านวนส ารอง 1 ampoule 
    ข้อบ่งใช้ 

- ใช้เ พ่ิม Ca2+ ในพลาสมาทันที เช่น neonatal tetany หรือเกร็งกระตุกจากภาวะพร่องฮอร์โมน 
parathyroid วิตามินดี และเลือดเป็นด่าง กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหลัง open heart surgery 

ขนาดยาที่ใช้ 
- 1 gm of calcium gluconate (in 10 mL) equivalent to element Ca2+ 93 mg (4.65 mEq) 

Hypocalcemia 
- Neonates: I.V. 200 - 800 mg/kg/day แบบ continuous infusion หรือแบ่งให้ 4 ครั้ง (maximum: 1 

g/dose) 
- Infants & Children: I.V. 200 -  500  mg/kg/day แบบ continuous infusion หรือแบ่ ง ให้  4 ครั้ ง 

(maximum: 2 - 3 g/dose) 
- Adults: I.V. 2 - 15 g/24 hrs แบบ continuous infusion หรือแบ่งให้เป็นครั้งๆ 

Hypocalcemic tetany 
- Neonates, Infants & Children: I.V. 100 - 200 mg/kg/dose นานกว่า 5 - 10 นาที สามารถให้ซ้ าได้ 

ทุก 6 - 8 ชั่วโมง หรือให้แบบ I.V. infusion ที่ขนาด 500 mg/kg/day 
- Adults: 1 - 3 g (4.5 - 16 mEq) ให้จนกระท่ังการตอบสนองด ี
- การฉีดแบบ rapid I.V. injection มี maximum rate = 50 mg/min 
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- การฉีดแบบ I.V. infusion ต้องเจือจางที่ความเข้มข้นสูงสุดไม่เกิน 50 mg/mL และ infuse นานกว่า 1 
ชั่วโมง หรือไม่เร็วกว่า 120 - 240 mg/kg/hr (0.6 - 1.2 mEq Ca2+/kg/hr) 

การผสม และความคงตัวของยา 
- Standard diluent: 1 g/100 mL D5W or NSS; 2 g/100 mL D5W or NSS 
- ควรผสม calcium gluconate ใน D5W ให้เลือกผสม NSS เฉพาะกรณีจ าเป็น เพราะ Na+ ท าให้ Ca2+ 

ขับออกเร็วขึ้น 
- ห้ า ม ผ ส ม ใ น  bicarbonates, carbonates, phosphates, sulfates, clindamycin phosphate, 

amphotericin B และ pantoprazole sodium เพราะจะตกตะกอน 
- ห้ามผสมใน 10% fat emulsion หรือ TPN ที่มี phosphate 
- ห้ามน าสารละลายของยาเก็บในตู้เย็น  เพราะอาจตกตะกอน 
- I.V. infusion solution จะมีความคงตัว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง 
ข้อปฏิบัติทางการพยาบาล 
- บริหารยาโดยทางหลอดเลือดด าเท่านั้น ทั้งแบบ direct I.V. และแบบ infusion 
- การบริหารยาทาง S.C. หรือ I.M. อาจท าให้เกิดเนือ้เยื่อหรือกล้ามเนื้อตายชนิดรุนแรง 
- ฉีด Ca2+ ช้าๆ ไม่เกิน 0.7 - 1.8 mEq/min โดยใช้เข็มเล็ก เข้าหลอดเลือดใหญ่ เพ่ือป้องกันระดับ Ca2+ 

เพ่ิมเร็วเกินไป และป้องกันการแทงทะลุสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดเนื้อตายได้ 
- การฉีด Ca2+ เร็ว อาจท าให้หลอดเลือดขยาย BP ลดลง หัวใจเต้นช้า ไม่เป็นจังหวะ หมดสติ และหัวใจหยุด

เต้นได ้
การติดตามหลังการให้ยา 

ภาวะที่ต้องติดตาม กรณีเกิดขึ้น ต้องปรึกษาแพทย์เพ่ือพิจารณาหยุดยา  หรือปรับขนาดยาลง  
- อัตราชีพจร < 60 ครั้ง/นาที 
- ระดับ serum Ca2+ > 10.5 mg/dL 

 

3. Glucose injections (vial) 50%w/v/50 mL จ านวนส ารอง 2 vials 
    ข้อบ่งใช้ 

- ใช้ในกรณีที่ต้องการพลังงานอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีภาวะ Severe hypoglycemia และภาวะ Acute 
alcoholic intoxication เป็นต้น 

วิธีการบริหารยา 
Intravenous (IV): 

- Bolus: Peripheral venous access (PVA): Up to 12.5%  
         Central venous access (CVA): Up to 25%  

- Intermittent Infusion: Peripheral venous access (PVA): Up to 12.5%  
                              Central venous access (CVA): Up to 25% 

- Continuous Infusion: Peripheral venous access (PVA): Up to 12.5%  
                              Central venous access (CVA): Up to 25% 
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- Rate: ไม่แน่นอน 
ข้อปฏิบัติทางการพยาบาล 
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ Diabetic Coma ผู้ป่วยที่ไม่ถ่ายปัสสาวะ (Anuria) ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในสมอง 

(Intracranial hemorrhage) และผู้ป่วยที่มีเลือดออกในไขสันหลัง (Intraspinal hemorrhage) 
- การให้แบบ IV Infusion ต้องให้ช้าๆ ผ่านทางเส้นเลือดขนาดใหญ่ (Central Vein ) 
- Rate of infusion < 0.5 g/kg/hr เพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะ glycosuria (ปัสสาวะมีน้ าตาลมากผิดปกติ) 
- อาการข้างเคียง : อาจเกิดอาการเจ็บปวด ระคายเคืองเส้นเลือด หลอดเลือดด าอักเสบตรงบริเวณที่ให้ยา 

เกิดอาการไม่สมดุลของน้ าและเกลือแร่ในร่างกาย บวม และโพแทสเซียมในเลือดต่ า 
WARNING 
- ไม่ควรผสมร่วมกับ Whole blood 
- อาจท าให้รู้สึกร้อนในตัว ระคายเคือง เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดสูง และปัสสาวะมีสีน้ าตาลมากกว่าปกติ 
- ถ้าเครื่องมือฉีดยาไม่สะอาด อาจท าให้มีอาการหนาวสั่น หรือหลอดเลือดด าอักเสบ (Thrombophlebitis) 

ได ้
 

4. Atropine sulfate injections (ampoule) 0.6 mg/1 mL จ านวนส ารอง 1 ampoule 
    ข้อบ่งใช้ 

- ใช้รักษาภาวะหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ ความดันโลหิตลดลงจากการกระตุ้นระบบประสาท parasympathetic 
ขนาดยาที่ใช้ 
- ให้ได้ทั้งแบบ S.C. I.M. และ I.V. 
- 1 mg ฉีดเข้าทางเส้นเลือดด าช้าๆ และให้ซ้ าได้ 3 – 5 นาที หากยังไม่ตอบสนอง แต่ไม่เกิน 3 mg 
- กรณีหัวใจเต้นช้า อาจให้ขนาด 0.5 – 1 mg ซ้ าได้ทุก 3 – 5 นาที ขนาดโดยรวมไม่เกิน 3 mg 
- หรือ 0.04 mg ต่อน้ าหนักตัว 1 kg 
การบริหารยา และการผสม 
- I.V. bolus: undiluted or dilute 1-10 mL, rate: over 15-30 sec 
- I.V. continuous infusion: 0.1-1.2 mg/1 mL 
- สารละลายที่ใช้ได:้ Sterile water for Injection (SWFI) 
การติดตามหลังการให้ยา 
- ติดตาม vital sign, pulse rate, BP, mental status 
- ไม่ควรให้ถ้า HR > 60 BPM 
- รายงานแพทย์เมื่อ HR > 120 BPM โดย monitor HR ทุก 5 min 
อาการข้างเคียง 
- ปากแห้ง ตาพร่ามัว ปัสสาวะคั่ง หัวใจเต้นช้า ชีพจรเต้นเร็ว รูม่านตาขยาย และการปรับภาพเสีย 

 

5. Furosemide injections (ampoule) 20 mg/2 mL จ านวนส ารอง 1 ampoule 
    ข้อบ่งใช้ 

- ใช้ขับปัสสาวะเพ่ือลดอาการบวม เพ่ิมการขับแคลเซียมออกทางไต เพ่ือรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูง 
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ขนาดยาที่ใช้ และวิธีการบริหารยา 
- ฉีดเข้า I.V. หรือ I.M. ขนาดเริ่มต้น 20 – 40 mg เพ่ิมขนาดยาได้ครั้งละ 20 mg 
- ห้ามให้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยา Sulfonamide 
- มักให้ทางหลอดเลือดด ามากกว่าฉีดเข้ากล้าม โดยต้องฉีดช้าๆ ในเวลาไม่ต่ ากว่า 1 – 2 นาที กรณีให้ในขนาด

สูงควรหยดเข้าหลอดเลือดด าในอัตราเร็ว ไม่เกิน 4 mg/นาท ี
การติดตามหลังการให้ยา 
- blood pressure, electrolyte, blood sugar, BUN และระดับ calcium 
อาการข้างเคียง 
- เบื่ออาหาร ตาพร่า ท้องเสีย มึนงง ความดันโลหิตต่ า blood volume ลดลง 

 

6. Dexamethasone injections (ampoule) 4 mg/1 mL จ านวนส ารอง 1 ampoule 
    ข้อบ่งใช้ 

- ใช้เป็นยาต้านการอักเสบและแก้แพ้ รักษาอาการแพ้ชนิดรุนแรงหรือเรื้อรัง เช่น หอบหืด แพ้ยา โรคภูมิแพ้
ทางผิวหนัง หรือกลุ่มโรค autoimmune 

ขนาดยาที่ใช้ และวิธีการบริหารยา 
- เด็ก 0.08 – 0.3 mg/kg/day เข้ากล้าม หรือเข้าหลอดเลือดด า แบ่งให้ทุก 6 – 12 ชั่วโมง 
- ผู้ใหญ่ ฉีดวันละ 4 – 20 mg เข้ากล้าม หรือเข้าหลอดเลือดด า แบ่งให้ทุก 6 – 12 ชั่วโมง 
ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ 
- ห้ามใช้ในคนที่เป็นแผล โรคติดเชื้อรา โรคติดเชื้อไวรัสบางชนิด ต้อหิน หรือคนท่ีแพ้ยากลุ่มนี้ 
- ควรใช้เท่าท่ีจ าเป็น อย่าพร่ าเพรื่อ อย่าใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวด หรือแก้อักเสบ โดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุ 
- ควรพิจารณาให้ยาลดกรดร่วมด้วย ในรายที่เสี่ยงต่อภาวะ peptic ulcer 
- พิษในระยะสั้น อาจท าให้แผลก าเริบ น้ าตาลในเลือดสูง (อาจเป็นเบาหวานได้) ลดภูมิต้านทานของร่างกาย 

ท าให้ติดเชื้อ (เช่น วัณโรค ปอดอับเสบ) ได้ง่าย 
- พิษในระยะยาว ท าให้บวม กระดูกผุหักง่าย แผลหายช้า มีจ้ าเขียวขึ้นตามผิวหนัง เกลือแร่ในร่างกายเสีย

ความสมดุล เป็นต้อกระจก ต้อหิน ความดันโลหิตสูง หน้าบวม มีหนวดขึ้น เป็นโรคสิว โรคจิตประสาท 
- ผู้ป่วยที่ใช้สเตียรอยด์ติดต่อกันนานๆ เมื่ออาการดีขึ้นต้องค่อยๆ ลดขนาดของยาลงทีละน้อย เพ่ือให้ต่อม

หมวกไตค่อยๆ ฟ้ืนตัวขึ้น หากหยุดยาทันทีโดยที่ต่อมหมวกไตยังฟ้ืนตัวไม่ดี ก็อาจเกิดอันตรายถึงตายได้ 
เนื่องจากภาวะวิกฤติจากต่อมหมวกไตฝ่อ 

- ควรระมัดระวังในการใช้ในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ไตวาย ความดันโลหิตสูง เบาหวาน กระดูกผุ แผลหาย
ช้า ติดเชื้อง่าย 

อาการข้างเคียง 
- อาจท าให้เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค peptic ulcer ก าเริบ บวม กระดูกผุ แผลหายช้า ติดเชื้อง่าย 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติต่อไป 
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  ๔.๔ ทบทวนการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลการแพ้ยา จังหวัดนครพนม / แนวทางการส่งต่อ
ผู้ป่วยท่ีสงสัยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจาก รพ.สต. 
   ภญ.กมลชนก คะษาวงค์ เภสัชกรช านาญการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ การทบทวนการ
เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลการแพ้ยา จังหวัดนครพนม และแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยที่สงสัยเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาจาก รพ.สต. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลการแพ้ยาจังหวัดนครพนม 

๑. เข้าไปที่เว็บไซต์โรงพยาบาลโพนสวรรค์ http://www.pswhospital.net/  
๒. คลิกเข้าไปที่ ฐานข้อมูลการแพ้ยา 

    
๓. เข้าระบบโดย 

ชื่อเข้าใช้ = รหัส รพสต.  (เช่น รพ.สต.ขามเตี้ยใหญ่  05729) 
รหัสผ่าน = b ตามด้วยรหัส รพ.สต. 

 
 
๔. หน้าจอค้นหาข้อมูล 

 

๒. เลือกอ าเภอ “โพนสวรรค์” 

๓. เลือกต าบลในเขตรับผิดชอบ 

๔. พิมพ์รายละเอียดแพ้ยาติดใน Family Folder 

๑. เลือกค้นหาข้อมูล 
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๕. ตัวอย่างใบรายละเอียดการแพ้ยา ที่ใช้ติดใน Family Folder 

 
 

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยที่สงสัยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจาก รพ.สต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้ป่วยแพ้ยารายใหม่ ผู้ป่วยแพ้ยารายเก่าแต่ไม่เคยให้ประวัติแพ้ยา 

สัมภาษณ์ผู้ป่วยและ/หรือญาติ เบื้องต้น 

 อาการแสดงของการแพ้ 

 เวลาที่เริ่มพบอาการ 

 ยาที่ผู้ป่วยได้รับ 

 โรคประจ าตัว/โรคร่วม 

 ประวัติการแพ้ยา/อาหาร 
 

กรอกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลง

แบบฟอร์มแบบส่งต่อผู้ป่วยสงสัยแพ้ยา 

ส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและประเมินการ
แพ้ยาทีโ่รงพยาบาล พร้อมกับแนบแบบฟอร์ม 
แบบส่งต่อผู้ป่วยสงสัยแพ้ยา 

สัมภาษณ์ผู้ป่วยและ/หรือญาติ เบื้องต้น 

 อาการแสดงของการแพ้ 

 เวลาที่เริ่มพบอาการ 

 ยาที่ผู้ป่วยได้รับ 

 โรคประจ าตัว/โรคร่วม 

 ประวัติการแพ้ยา/อาหาร 
 

กรอกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลง

แบบฟอร์มแบบส่งต่อผู้ป่วยสงสัยแพ้ยา 

ส่งผู้ป่วยมาทีก่ลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค  เพ่ือรับการประเมินการแพ้ยา พร้อมกับ
แนบแบบฟอร์ม แบบส่งต่อผู้ป่วยสงสัยแพ้ยา 
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนดต่อไป 
 

  ๔.๕ ทบทวนแนวทางการเบิกยาของ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ การทบทวน
แนวทางการเบิกยาของ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรณียาโรคทั่วไป) 
แผนเบิกยาโรคท่ัวไป ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ที ่ รายการ จ านวน (รายการ) หมายเหตุ 
๑ ยาแผนปัจจุบัน ๗๓  
๒ ยาสมุนไพร ๘  
๓ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๒๓  
๔ วัสดุทางการแพทย์ ๔๐  
๕ ยาและเวชภัณฑ์งานวางแผนครอบครัว ๓  
๖ ยาและเวชภัณฑ์งานอนามัยแม่และเด็ก ๒  
๗ วัคซีน Routine ๑๐  
๘ วัคซีนนักเรียน ๕  

รวม ๑๖๔  
 

   น.ส.สุจิตรา ติดหล้า พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.โพนบก น าเสนอที่ประชุม ขอเพ่ิมรายการ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ เพ่ือใช้ใน รพ.สต. จ านวน ๖ รายการ ดังนี้  
   เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 

๑. ขวด ๖๐ mL  
วัสดุทางการแพทย์ จ านวน ๕ รายการ ดังนี้ 
๑. Nylon ๓-๐ 
๒. Nylon ๔-๐ 
๓. Surgical sterile gloves no. ๖.๕ 
๔. Surgical sterile gloves no. ๗ 
๕. ซอง Sterile 
ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุม กรณีซอง Sterile ที่

โรงพยาบาลมีให้เบิกจะเป็นแบบม้วนขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าเบิกจ่ายให้ รพ.สต. ไปใช้ อาจจะไม่เหมาะสมเพราะมีปริมาณ
มาก มีความเสี่ยงที่จะใช้ไม่หมด และวัสดุดังกล่าวอาจหมดอายุ หรือเสื่อมสภาพได้ จึงเสนอรูปแบบการเบิก คือ ให้
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นผู้เบิกวัสดุทางการแพทย์ดังกล่าวมาไว้ในคลังยา
ย่อย (sub-stock) ของกลุ่มงานฯ และให้ รพ.สต. เบิกจากคลังยาย่อยอีกครั้งหนึ่ง โดยคิดมูลค่าวัสดุทางการแพทย์
รายการนี้ เป็นมูลค่าของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนสวรรค์ แทน 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ เข้า
บัญชีของ รพ.สต. จ านวน ๕ รายการ ดังนี้ (๑) ขวด ๖๐ mL (๒) Nylon ๓-๐ (๓) Nylon ๔-๐ (๔) Surgical 
sterile gloves no. ๖.๕ และ (๕) Surgical sterile gloves no. ๗ ส่วนซอง Sterile ให้ รพ.สต. เบิกจากคลัง
ยาย่อย (sub-stock) ของโรงพยาบาล โดยคิดมูลค่าของวัสดุทางการแพทย์ชนิดนี้ เป็นมูลค่าของกลุ่มงานเภสัช
กรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนสวรรค์ แทน 

 

   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ สรุปรายการ
ยาตามแผนเบิกยาโรคทั่วไป ของ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ปรับใหม่หลังมีการพิจารณาเพ่ิมรายการเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย ์จ านวน ๕ รายการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนเบิกยาโรคท่ัวไป ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ที ่ รายการ จ านวน (รายการ) หมายเหตุ 
๑ ยาแผนปัจจุบัน ๗๓  
๒ ยาสมุนไพร ๘  
๓ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๒๔ ปรับเพิ่มจากเดิม ๑ รายการ ได้แก่ 

- ขวด ๖๐ mL 
๔ วัสดุทางการแพทย์ ๔๔ ปรับเพิ่มจากเดิม ๔ รายการ ได้แก่ 

- Nylon ๓-๐ 
- Nylon ๔-๐ 
- Surgical sterile gloves no. ๖.๕ 
- Surgical sterile gloves no. ๗ 

๕ ยาและเวชภัณฑ์งานวางแผนครอบครัว ๓  
๖ ยาและเวชภัณฑ์งานอนามัยแม่และเด็ก ๒  
๗ วัคซีน Routine ๑๐  
๘ วัคซีนนักเรียน ๕  

รวม ๑๖๙  
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ การทบทวน
แนวทางการเบิกยาของ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรณียาโรคเรื้อรัง) 
แผนเบิกยาโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ที ่ รายการ จ านวน (รายการ) หมายเหตุ 
๑ กลุ่มยาโรคเบาหวาน ๖  
๒ กลุ่มยาลดความดันโลหิต/ขับปัสสาวะ ๘  
๓ กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด ๖  
๔ กลุม่ยาลดไขมันในเลือด ๒  
๕ กลุ่มยาโรคไตวายเรื้อรัง ๔  
๖ กลุ่มยาโรคจิตเวช/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต

ประสาท 
๒๑  

๗ กลุ่มยาอ่ืนๆ ๑๐  
รวม ๕๗  

 

แนวทางการให้บริการด้านยาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. 
๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. รวบรวมรายการยาโรคเรื้อรัง และจ านวนที่ใช้ในแต่ละครั้ง (visit) ลงในใบเบิกเวชภัณฑ์

ยาโรคเรื้อรัง 
๒. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ยาโรคเรื้อรัง ให้ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ก่อนวันนัด

ผู้ป่วยครั้งต่อไป ๓ สัปดาห์ 
๓. เจ้าหน้าที่คลังยา โรงพยาบาลโพนสวรรค์ รับใบเบิกเวชภัณฑ์ยาโรคเรื้อรัง จาก รพ.สต. จัดยาโรคเรื้อรัง

ตามรายการเบิก และแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. รับยาโรคเรื้อรังท่ีเบิกเสร็จแล้ว 
๔. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. รับยาโรคเรื้อรังตามรายการที่เบิก ที่คลังยา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลโพนสวรรค์  

ก่อนวันนัดผู้ป่วยครั้งต่อไป ๒ สัปดาห์ 
๕. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จัดยาโรคเรื้อรัง ตามรายการ และจ านวนที่ใช้จริง ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับยาตามวัน

นัดครั้งต่อไป 
หมายเหตุ : กรณีเบิกยากลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ให้แนบรายชื่อผู้ป่วยที่ใช้ยา พร้อมรายการและ

จ านวนยาที่เบิกมาด้วยทุกครั้ง 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนดต่อไป 
 

  ๔.๖ ปัญหาการเบิกจ่ายยา  เวชภัณฑ์วางแผนครอบครัว และวัคซีน ของ รพ.สต. 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ปัญหาการ
เบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์วางแผนครอบครัว และวัคซีน ของ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 
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   ปัญหาที่เกิดจากการเบิกยาของ รพ.สต. 
   ๑. ใบเบิกยาของ รพ.สต. ไม่เป็นปัจจุบัน หรือเบิกยาไม่ตรงตามที่ผู้เบิกต้องการใช้ยานั้น 
ควรจัดท าใบเบิกยาใหม่ก่อนการเบิกทุกครั้ง เพราะอาจจะท าให้ยาและเวชภัณฑ์มีมากเกินความจ าเป็นต่อผู้เบิกยานั้น 
และอาจท าให้ยาหมดอายุก่อนการใช้งานอีกด้วย 

๒. ใบเบิกยาโรคเรื้อรังของ รพ.สต. บางแห่ง ไม่มีรายชื่อของผู้ป่วย ชื่อยา และจ านวนยาเม็ด
ที่ใช้ยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ตามแนวทางที่โรงพยาบาลได้ก าหนดไว้ 

๓. รพ.สต. เบิกยาที่ไม่อยู่ในแผนของการเบิก 
๔. รพ.สต. ไม่ส่งใบเบิกยาและเวชภัณฑ์ตามวันเวลาที่ก าหนดให้ อาจจะท าให้ไม่ได้ยาตามที่

ต้องการก็เป็นได้ 
๕. การยืมยาของ รพ.สต. หรือต้องการเบิกยาเพ่ิม ควรท าบันทึกข้อความในการยืมยาทุก

ครั้ง 
๖. ใบเบิกยาท่ัวไป/ยาโรคเรื้อรังของ รพ.สต. ให้แนบ โปรดลงนาม หน้าของผู้อนุมัติ และลง

ชื่อ นายวรพงษ์ จีนบุตร ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เพ่ือจะให้พ่อบ้านลงนามในใบเบิกก่อนที่จะส่งเข้าห้อง
ยา และ รพ.สต. ลงนามผู้เบิกกับผู้รับ ด้วยทุกครั้ง 

ปัญหาในการด าเนินงานเบิกยาและเวชภัณฑ์วางแผนครอบครัว 
- ขอให้ส่งใบเบิก ภายในวันที่ ๔ ของทุกเดือน เนื่องจากทางผู้รับผิดชอบเบิกยา ต้องรวบรวม

ใบเบิกให้หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป อนุมัติก่อน แล้วท่านจะได้ส าเนาใบเบิกในวันที่มารับเวชภัณฑ์ และลงนาม
ผู้รับของมา ในใบเบิกด้วยทุกครั้ง 

- ข้อสรุป ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข 
- แนวทางแก้ไขปัญหา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

   วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือลดปัญหาการจัดส่งเอกสารใบเบิกเวชภัณฑ์วางแผนครอบครัวของ รพ.สต. ล่าช้า 
   ๒. เพ่ือให้ รพ.สต. ได้รับเวชภัณฑ์วางแผนครับครัวตรงเวลาและได้รับเอกสารที่มีการลงนาม
ครบถ้วน 
   การด าเนินการ 

๑. ให้ผู้รับผิดชอบงานวางแผนครอบครัวของ รพ.สต. ส่งไฟล์ใบเบิกที่มีการลงนามผู้เบิก 
ผู้รับ ไว้ แล้ว สแกนไฟล์ใบเบิกนั้น หรอืถ่ายรูปใบเบิก (ภาพความละเอียดสูง) 

๒. ส่งอีเมล มาท่ี Paular_b@hotmail.com ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน 
๓. ถ้าส่งไมท่ันเวลาตามท่ีก าหนด จะไม่มีการเบิกเวชภัณฑ์วางแผนครอบครัวในเดือนนั้นๆ 
การติดตาม 
๑. ติดตามข้อมูลการส่งใบเบิกใน ๓ เดือน เพ่ือตรวจสอบความคืบหน้าของการด าเนินการ

แก้ไขปัญหา 
 
 



- ๑๖ - 

ปัญหาในการด าเนินงานด้านวัคซีน 
๑. รพ.สต. บางแห่ง เบิกวัคซีนประจ าเดือนแล้วไม่มารับ และเดือนต่อมาก็ยังเบิกมาในยอด

เดิมจึงไม่ทราบว่ายอดวัคซีนที่เบิกมาในเดือนต่อมาได้เช็คผู้มารับบริการจริงหรือไม่ 
๒. อยากให้เจ้าหน้าที่ที่มารับวัคซีนที่เบิกในแต่ละเดือน ตรวจเช็ควัคซีนกับทางเจ้าหน้าที่

ระดับอ าเภอทุกครั้งเพ่ือความถูกต้องในการส่งมอบวัคซีน 
๓. อยากให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานวัคซีนระดับ รพ.สต. ส่งใบเบิกให้ตรงเวลาที่ก าหนดไว้

ในแต่ละเดือน เพ่ือความถูกต้องในการตรวจเช็ครายการเบิกวัคซีนของแต่ละ รพ.สต. ของทางเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ 
(ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน) 

๔. ในการมารับวัคซีน ให้เตรียมกระติกบรรจุวัคซีนที่ได้มาตรฐานตาม WHO รับรอง มารับ
วัคซีนทุกครั้ง พร้อมทั้งกล่องท่ีทางเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอได้จัดท าให้มาด้วยทุกครั้ง 

๕. เพ่ือลดการปนเปื้อนของกระติกบรรจุวัคซีน อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ท าความ
สะอาดกระติกบรรจุวัคซีนทุกครั้งหลังจากให้บริการวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเบิกยาในครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๕.๑ การพัฒนาระบบยาใน รพ.สต. ของ คปสอ.โพนสวรรค์ ที่ผ่านมา และแผนพัฒนาที่จะ
ด าเนินการต่อไปในอนาคต 

ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ปัจจุบัน
ระบบยาใน รพ.สต. ของ คปสอ.โพนสวรรค์ ได้ด าเนินการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านยา 
ใน รพ.สต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างสูงสุด โดยได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้ว 
ดังต่อไปนี้ 

๑. การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ประเภทดิจิตอล ในคลังเก็บยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ รพ.สต. เพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ และลดความคลาดเคลื่อนของการบันทึกข้อมูล
ประจ าวัน ซ่ึงปัจจุบันได้ด าเนินการครอบคลุมทุก รพ.สต. แล้ว 

๒. การใช้เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ยา เพ่ือให้บริการผู้ป่วย โดยน าร่องใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังก่อน 
ซ่ึงปัจจุบันไดด้ าเนินการติดต้ังเครื่องพิมพ์ชนิด Thermal direct (รุ่น Zebra® GC420t) ไปแล้ว ใน ๒ รพ.สต. น าร่อง 
ได้แก่ รพ.สต.ขามเตี้ยใหญ่ และ รพ.สต.ดอนยาง ส่วน รพ.สต.ห้วยไห และ รพ.สต.นาใน ยังติดปัญหาเรื่องการติดตั้ง 
driver ของเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ (รพ.สต.ห้วยไห เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด Thermal direct รุ่น Zebra® GC420t ส่วน 
รพ.สต.นาใน เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix รุ่น EPSON® LQ-630) จึงยังไม่สามารถน ามาใช้เพ่ือให้บริการผู้ป่วย
ได้ ซ่ึงจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
 



- ๑๗ - 

ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ แผนพัฒนา
ระบบยาที่จะด าเนินการในอนาคต ดังต่อไปนี้ 

๑. การบริหารคลังยาของ รพ.สต. โดยใช้โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ (โปรแกรม DRUG) 
ซึ่งปัจจุบันยังด าเนินการไม่ครอบคลุมทุก รพ.สต. โดยในอนาคตจะผลักดันใหทุ้ก รพ.สต. ใช้โปรแกรมดังกล่าวนี้ เพ่ือให้
ง่ายต่อการบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันในระดับอ าเภอ รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลคลังยาและ
เวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ได้แบบทันที (real time) 

๒. การด าเนินการระบบขนส่งยา (Logistics) ให้แก่ รพ.สต. ซ่ึงปัจจุบัน คปสอ.โพนสวรรค์ 
ยังอยู่ในช่วงศึกษาข้อมูลของการด าเนินการ โดยในปัจจุบัน จังหวัดนครพนม มี คปสอ.ทีน่ าระบบการขนส่งยาดังกล่าว
มาใช้ คือ คปสอ.ธาตุพนม ซึ่งปัจจุบันก็ยังด าเนินการอยู่ ส่วน คปสอ.ปลาปาก เคยน าระบบการขนส่งยานี้มาใช้ แต่
ปัจจุบันยกเลิกการด าเนินการไปแล้ว เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องต้นทุนในการด าเนินการค่อนข้างสูง 

จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

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

 เภสัชกรปฏิบัติการ          เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
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