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รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบัด (PTC) โรงพยาบาลโพนสวรรค ์
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมณัฐภพ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวดันครพนม 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นพ.สิทธิพงษ์ พรมแสง  นายแพทย์ปฏิบัติการ  ประธานกรรมการ 
๒. พญ.ณิชชากร ตั้งสถาพรพาณิชย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ  รองประธานกรรมการ 
๓. ทพญ.ขนิษฐา ไชยประการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางกุลธินี บัวเผื่อน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. ภญ.กมลชนก คะษาวงค์ เภสัชกรช านาญการ  กรรมการ 
๖. นายชัยสิทธิ์ สุนิกร  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กรรมการ 
๗. น.ส.สภุาพร ต่อพันธ์  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ 
๘. น.ส.กาญฉัฐ จุฑาณิชญาณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๙. ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
๒. นางนพวรรณ เสโนฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด 
๓. นางอรอนงค์ ใจตรง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ 
๔. นางนันทนา ควรรณสุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ/ห้องบัตร 
๕. นายศุภกิจ พลหาญ  จพง.รังสีการแพทย์ช านาญงาน กลุ่มงานรังสีวิทยา 

 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. นางปริชาติ แพนพา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ (ติดภารกิจ) 
๒. น.ส.สไบทิพย์ บุญทศ  พยาบาลวิชาชีพ   กรรมการ (ติดภารกิจ) 
๓. ภก.ชัชวินท ์ คุณรัตน์  เภสัชกรปฏิบัติการ       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ) 

 

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
   นพ.สิทธิพงษ์ พรมแสง นายแพทย์ปฏิบัติการ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑.๑ สรุปผลการจัดซื้อร่วม และผลการลดต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จังหวัด
นครพนม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 



- ๒ - 

   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือ
สนับสนุนการจัดบริการ ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ ๒๐ คือ การจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน โดยต้องไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ของการจัดซื้อทั้งหมด ซึ่งผลการด าเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และผลการลด
ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
– กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
ผลการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เป้าหมายการจัดซื้อร่วม: ≥ ร้อยละ ๒๐) 

ประเภท 
ร้อยละการจัดซื้อร่วม 

หมายเหตุ 
ภาพรวมจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 

๑. ยา ๒๗.๔๐ ๔๖.๐๘ ผ่านเกณฑ์ 
๒. วัสดุเอ็กซเรย์ ๖๒.๑๓ ๑๐๐.๐๐ ผ่านเกณฑ์ 
๓. วัสดุการแพทย์ทั่วไป ๓๓.๔๘ ๕๓.๔๕ ผ่านเกณฑ์ 
๔. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๕.๐๕ ๖๗.๔๕ ผ่านเกณฑ์ 
๕. วัสดุทันตกรรม ๑๒.๖๗ ๑๑.๒๔ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
๖. วัสดุ LR-OR ราคาแพง ๒๘.๑๕ ไม่มีการจัดซื้อ - 

 

ผลการลดต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๘) 

ประเภท 
ร้อยละการลดต้นทุน 

หมายเหตุ 
ภาพรวมจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 

๑. ยา +๐.๓๖ +๓๕.๒๘ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
๒. วัสดุเอ็กซเรย์ +๑๑.๔๐ +๔๗.๘๘ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
๓. วัสดุการแพทย์ทั่วไป +๑๖.๙๙ +๑๐.๗๗ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
๔. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ +๓๗.๔๗ +๔๐.๙๔ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
๕. วัสดุทันตกรรม +๔๙.๒๓ +๔๒.๑๐ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
๖. วัสดุ LR-OR ราคาแพง -๕๙.๗๕ ไม่มีการจัดซื้อ - 

 

   ทพญ.ขนิษฐา ไชยประการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า วัสดุ
ทันตกรรมที่จัดซื้อร่วมของเขตสุขภาพที่ ๘ มีจ านวน ๒๐ รายการ และสาเหตุที่ผลการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมของ
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ร้อยละการจัดซื้อร่วม เท่ากับ ๑๑.๒๔) เนื่องจาก มี
วัสดุทันตกรรมที่ต้องจัดซื้อร่วมเหลือจากปีท่ีแล้ว ท าให้ผลการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมในปีนี้ลดลง 

น.ส.สุภาพร ต่อพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ปีนี้มี
ปริมาณการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วหลายเท่าตัว เนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิ จ านวนผู้ป่วยที่
เพ่ิมขึ้น แพทย์สั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมมากขึ้น ฯลฯ ท าให้ต้นทุนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ิมขึ้นจากปีท่ี
แล้วมาก ซึ่งจะได้หารือกับองค์กรแพทย์เพ่ือก าหนดแนวทางในการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย
ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ของโรงพยาบาลต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
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   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีเพิ่มสัดส่วนในการจัดซื้อ
ร่วม และลดต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาลงให้ได้ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และกรณีของวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หารือกับองค์กรแพทย์เพื่อก าหนดแนวทางในการสั่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ของโรงพยาบาลต่อไป 
 

   ๑.๑.๒ สรุปมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ เรียงตามมูลค่าการจัดซื้อ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙) 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ สรุปมูลค่า
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรียงตามมูลค่าการจัดซื้อ 
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙) พบว่า ยาที่มีมูลค่าการจัดซื้อสูงที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ 
Seretide accuhaler (๔๔๑,๐๑๑.๒๐ บาท), MIXTARD insulin (๓๑๙,๑๖๑.๗๔ บาท), Amlodipine ๕ mg tablet 
(๒๗๑,๔๔๐.๐๐ บาท), Metformin ๕๐๐ mg tablet (๒๒๐,๕๘๕.๐๐ บาท) และ Simvastatin ๒๐ mg tablet 
(๑๘๕,๓๗๒.๐๐ บาท) ส่วนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีมูลค่าการจัดซื้อสูงที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ Disposable glove no. 
S (๔๖,๐๘๐.๐๐ บาท), Gauze ๓x๓ นิ้ว (๔๒,๐๒๑.๐๐ บาท), Film x-ray ๑๔x๑๗ green (๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท), 
ซอง sterile ๖ นิ้ว (๓๖,๒๕๐.๐๐ บาท) และ ซอง sterile ๔ นิ้ว (๓๓,๕๔๐.๐๐ บาท) โดยรายการยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาที่มีมูลค่าการจัดซื้อสูงที่สุดในอันดับต้นๆ ของปีนี้ไม่แตกต่างจากปีที่แล้วมากนัก แต่มีรายการยาที่น่าสนใจ คือ 
Equine rabies immunoglobulin (ERIG) ซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อสูงที่สุดเป็นอันดับที่ ๘ (๘๙,๘๓๐.๐๐ บาท) โดยในปี
นี้มีมูลค่าการใช้เพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วหลายเท่าตัว (เทียบจากช่วงเวลาเดียวกัน) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีมูลค่า
การใช้ เท่ากับ ๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท (จ านวน ๕๐ ไวอัล) และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีมูลค่าการใช้ เท่ากับ ๙๕,๗๘๐.๐๐ 
บาท (จ านวน ๑๖๐ ไวอัล) ซึ่งต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาดังกล่าวต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และในกรณีการใช้ยา Equine rabies immunoglobulin 
(ERIG) มอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยา เช่น 
จ านวนผู้ป่วยท่ีถูกสุนัขกัด ชนิดของแผล ต าแหน่งของแผล และความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา เป็นต้น เพื่อให้การ
สั่งใช้ยามีความสมเหตุสมผลต่อไป 
 

๑.๑.๓ เปรียบเทียบมูลค่าการเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จากฐานข้อมูลงานบริหาร
เวชภัณฑ์ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในเครือข่าย ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ มูลค่าการ
เบิกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จากฐานข้อมูลงานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในเครือข่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
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เปรียบเทียบมูลค่าการเบิกยาและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

ปี งปม. 
มูลค่าการเบิก รพ.โพนสวรรค์ (บาท) มูลค่าการเบิก รพ.สต. (บาท) 

รวม (บาท) 
ยา เวชภัณฑ์ ยา เวชภัณฑ์ 

๒๕๕๘ ๒,๗๔๕,๔๕๙.๒๖ ๔๖๙,๖๙๕.๘๒ ๙๐๔,๐๒๖.๕๘ ๑๓๔,๐๒๓.๘๑ ๔,๒๕๓,๒๐๕.๔๗ 
๒๕๕๙ ๓,๔๘๔,๗๗๘.๓๘ ๖๘๗,๗๐๒.๑๖ ๙๖๑,๖๐๕.๖๔ ๑๒๕,๐๖๘.๗๙ ๕,๒๕๙,๑๕๔.๙๗ 

+/- +๗๓๙,๓๑๙.๑๒ +๒๑๘,๐๐๖.๓๔ +๕๗,๕๗๙.๐๖ -๘,๙๕๕.๐๒ +๑,๐๐๕,๙๔๙.๕๐ 
ร้อยละ +๒๖.๙๓ +๔๖,๔๑ +๖.๓๗ -๖.๖๘ +๒๓.๖๕ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค วิเคราะห์
ข้อมูลเพิ่มเติม ว่ามูลค่าการเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด เช่น จ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
หรือไม่ มูลค่ายาที่เพิ่มขึ้นเป็นยากลุ่มไหน (ยาโรคทั่วไปหรือยาโรคเรื้อรัง) และถ้าเป็นผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล 
อาจดูจากค่า Adjust R.W. เป็นต้น 
 

๑.๑.๔ เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จากฐานข้อมูล HOSxP 
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ มูลค่าการใช้
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จากฐานข้อมูล HOSxP โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ระหว่าง
เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

ปี งปม. 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 

จน.ใบสั่งยา 
(ใบ) 

มูลค่าการใช้ยา 
(บาท) 

มูลค่าการใช้ 
เวชภัณฑ์ (บาท) 

จน.วันนอน 
(วัน) 

มูลค่าการใช้ยา 
(บาท) 

มูลค่าการใช้ 
เวชภัณฑ์ (บาท) 

๒๕๕๘ ๔๑,๒๐๒ ๔,๓๓๕,๘๔๒ ๑๙๕,๑๓๔ ๒,๗๐๖ ๒๑๖,๖๒๔ ๔๑,๑๓๓ 
๒๕๕๙ ๓๗,๖๑๙ ๔,๘๖๖,๙๐๑ ๑๗๗,๙๗๑ ๔,๐๖๖ ๔๐๕,๘๔๘ ๗๑,๘๙๙ 

+/- -๓,๕๘๓ +๕๓๑,๐๕๙ -๑๗,๑๖๓ +๑,๓๖๐ +๑๘๙,๒๒๔ +๓๐,๗๖๖ 
ร้อยละ -๘.๗๐ +๑๒.๒๕ -๘.๘๐ +๕๐.๒๖ +๘๗.๓๕ +๗๔.๘๐ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค วิเคราะห์
ข้อมูลเพิ่มเติม ว่ามูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) 
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

   มติที่ประชุม รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ของระบบยาชื่อ

พ้อง-มองคล้าย (Look-alike Sound-alike Drugs) 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ รายการยาชื่อพ้อง-
มองคล้าย (Look-alike Sound-alike Drugs) ของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ปัจจุบันมีทั้งหมด ๕๒ คู่ แบ่งเป็นยาที่มี
ลักษณะคล้ายกัน (Look alike drugs) จ านวน ๑๑ คู่ และยาที่ออกเสียงคล้ายกัน (Sound alike drugs) จ านวน ๔๑ 
คู่ มีแนวทางเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication errors) จากยาชื่อพ้อง-มองคล้าย (Look-
alike Sound-alike Drugs) ครอบคลุมทุกกระบวนการบริหารจัดการยา ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การคัดเลือกยา 
การจัดหายา กระบวนการสั่งใช้ยา กระบวนการจัดยา/จ่ายยา และกระบวนการบริหารยา เป็นต้น ส่วนรายละเอียด
อ่ืนๆ ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแนวทางเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจากยาชื่อพ้อง-มองคล้าย (Look-
alike Sound-alike Drugs) ที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจัดท าข้ึน 
   นพ.สิทธิพงษ์ พรมแสง นายแพทย์ปฏิบัติการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า ระบบยาชื่อพ้อง-
มองคล้าย (Look-alike Sound-alike Drugs) ยังคงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication 
errors) อยู่บ่อยๆ จึงอยากให้ทีมระบบยา เข้าไปดูแลจุดอื่นๆ ที่มีการใช้ยา ได้แก่ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องคลอด และ
หอผู้ป่วย เพ่ือร่วมกันวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจากยาชื่อพ้อง-มองคล้าย (Look-alike 
Sound-alike Drugs) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก าหนด และมอบทีมระบบยา เข้าไปดูแลจุดที่มีการใช้ยา ได้แก่ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องคลอด และหอ
ผู้ป่วย เพื่อร่วมกันวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจากยาชื่อพ้อง-มองคล้าย (Look-alike 
Sound-alike Drugs) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป 
 

๓.๒ ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ของระบบยาความ
เสี่ยงสูง (High Alert Drugs) 
   ภญ.กมลชนก คะษาวงค์ เภสัชกรช านาญการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ รายการยาความ
เสี่ยงสูง (High Alert Drugs) ของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ปัจจุบันมีทั้งหมด ๑๙ รายการ (รวมยา Streptokinase ๑.๕ 
mu injection) ซึ่งมีการส ารองตามจุดที่ส าคัญ ได้แก่ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องคลอด และหอผู้ป่วย โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication errors) ที่รุนแรงจากการใช้ยากลุ่ม
ดังกล่าว ครอบคลุมทุกกระบวนการบริหารจัดการยา ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดหายา การเก็บรักษายา การสั่งใช้ยา 
การถ่ายทอดค าสั่ง การจัดเตรียมยา การจ่ายยา ตลอดจนการบริหารและติดตามก ากับยา เป็นต้น และได้เพ่ิมเติม
แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจากการใช้ยาความเสี่ยงสูง ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ติดสติกเกอร์สีแดง ข้อความว่า “High Alert Drug” ในใบ unit dose ที่มีการใช้ยา
ความเสี่ยงสูง ในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล เพ่ือให้เภสัชกรและพยาบาลในหอผู้ป่วย ได้สังเกตและเฝ้าระวังว่ามีการใช้
ยาความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยรายดังกล่าว 
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๒. กรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลที่แพทย์ให้กลับบ้าน (D/C) ให้พยาบาลในหอผู้ป่วย แนบใบ
ติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูงมากับแฟ้มประวัติผู้ป่วย เพ่ือมารับยาที่ห้องยา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ห้องยาส าเนาใบติดตาม
การใช้ยาดังกล่าว และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 

ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากคู่มือการบริหารยาความเสี่ยงสูง (High Alert 
Drugs) ที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจัดท าข้ึน 
   ภญ.กมลชนก คะษาวงค์ เภสัชกรช านาญการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ตามที่อาจารย์
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เกี่ยวกับระบบยาความเสี่ยงสูง 
(High Alert Drugs) ของโรงพยาบาล ว่ายังขาดความชัดเจนในการตรวจสอบแบบ Independence double check 
และการติดตามประเมินผลที่มีเป้าหมายชัดเจน ดังนั้น ทีมระบบยาจึงได้ร่วมกันวางแผนเพ่ือพัฒนางานตาม
ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑. ประชุมและทบทวนระบบยา High Alert Drugs ของโรงพยาบาล 

๒. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายการยา High Alert Drugs 
๓. ปรับปรุงแบบฟอร์มเก็บข้อมูล High Alert Drugs และวิธีการด าเนินการ งานผู้ป่วยนอก 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้องคลอด และหอผู้ป่วย 
๔. ชี้แจง / ท าความเข้าใจผู้ปฏิบัติงาน ห้องยา งานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้อง

คลอด และหอผู้ป่วย 
๕. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
๖. เก็บรวบรวมข้อมูล (ทุก ๑ เดือน) 
๗. วิเคราะห์ปัญหา / สรุปผล (ทุก ๑ เดือน) 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก าหนดต่อไป 
 

๓.๓ ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ของระบบความ
คลาดเคลื่อนทางยา (Medication errors) 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่อาจารย์จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เกี่ยวกับระบบความคลาดเคลื่อนทาง
ยา (Medication errors) ของโรงพยาบาล ว่าควรมีการส่งเสริมการวิเคราะห์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลความคลาดเคลื่อน
ทางยา ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ประเด็นส าคัญที่จะน าไปปรับปรุงระบบงานและเพ่ือก าหนดนโยบายที่
ส าคัญต่อไป ดังนั้น ทีมระบบยาจึงได้ร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนางานตามข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑. ประชุมและทบทวนระบบ Medication errors ของโรงพยาบาล 

๒. ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการ 
๓. ชี้แจง / ท าความเข้าใจผู้ปฏิบัติงาน ห้องยา งานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้อง

คลอด งานทันตกรรม และหอผู้ป่วย 
๔. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
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๕. เก็บรวบรวมข้อมูล (ทุก ๑ เดือน) 
๖. วิเคราะห์ปัญหา / สรุปผล (ทุก ๑ เดือน) 

   นพ.สิทธิพงษ์ พรมแสง นายแพทย์ปฏิบัติการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า อยากให้ทีม
ระบบยามีการท า walk round เพ่ือค้นหาปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาเชิงรุก ตามจุดที่มีการใช้ยาต่างๆ ซึ่งอาจจะ
ท าให้เจอปัญหาเพ่ิมขึ้นจากเดิม และจะได้ร่วมกันวางแผนกับหน่วยงานที่เจอปัญหา เพ่ือหาแนวทางป้องกันการเกิด
ความคลาดเคลื่อนทางยาต่อไป  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทีมระบบยา ก าหนดแนวทางเพื่อค้นหาปัญหาความ
คลาดเคลื่อนทางยาเชิงรุก ตามจุดที่มีการใช้ยาต่างๆ และหากเจอปัญหา จะได้ร่วมกันวางแผนเพื่อหาแนวทาง
ป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาต่อไป 
 

๓.๔ ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ของระบบการ
ประสานข้อมูลยา (Medication reconciliation) 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ กลุ่มผู้ป่วยที่ต้อง
ได้รับการประสานข้อมูลยา (Medication Reconciliation) ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มานอนโรงพยาบาล โดยแนวทาง
ในการทบทวนรายการยาเดิมที่ผู้ป่วยเคยใช้ก่อนหน้าที่จะมาโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลยาเดิมของผู้ป่วย โดยกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่เคยรักษาตัวที่โรงพยาบาลโพนสวรรค์  จะใช้
การพิมพ์ข้อมูลยาเดิมจากโปรแกรม HOSxP แต่กรณีที่เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จะ
ตรวจสอบข้อมูลยาเดิมของผู้ป่วยจากยาที่ผู้ป่วยน าติดตัวมา ประกอบกับการสอบถามประวัติการใช้ยาเดิมของผู้ป่วย 
และบันทึกข้อมูลยาเดิมในแบบฟอร์มส าหรับติดตามยาเดิมของผู้ป่วยในที่นอนโรงพยาบาล (Medication 
Reconciliation Form) ที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจัดท าข้ึน 
   ภก.สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ตามที่อาจารย์จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เกี่ยวกับระบบการประสานข้อมูลยา 
(Medication reconciliation) ของโรงพยาบาล ว่าควรมีการท างานร่วมกันตามบทบาทระหว่างวิชาชีพ และให้
ครอบคลุมทั้งในงานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และหอผู้ป่วย ดังนั้น ทีมระบบยาจึงได้ร่วมกันวางแผนเพ่ือพัฒนา
งานตามข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑. ประชุมและทบทวนระบบ Medication Reconciliation ให้ครอบคลุมงานผู้ป่วยนอก 
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และหอผู้ป่วย 

๒. ปรับปรุงแบบฟอร์มเก็บข้อมูล Medication Reconciliation งานผู้ป่วยนอก งาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน และหอผู้ป่วย 

๓. ก าหนดกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย และวิธีด าเนินการ 
๔. ชี้แจง / ท าความเข้าใจผู้ปฏิบัติงาน ห้องยา งานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และหอ

ผู้ป่วย 
๕. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
๖. เก็บรวบรวมข้อมูล (ทุก ๑ เดือน) 
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๗. วิเคราะห์ปัญหา / สรุปผล (ทุก ๑ เดือน) 
ภญ.กมลชนก คะษาวงค์ เภสัชกรช านาญการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ิมเติม กรณีค าสั่งใช้ยาเดิม

ของแพทย์ อยากให้แพทย์ผู้สั่งใช้ยา ระบุค าสั่งใช้ยาเดิมให้ชัดเจน เช่น ยาโรคเรื้อรังเดิม ยาเดิมขณะผู้ป่วยนอน
โรงพยาบาล เป็นต้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากการรับค าสั่งใช้ยาของเจ้าหน้าที่ห้องยา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก าหนด และมอบองค์กรแพทย์หารือแนวทางการสั่งใช้ยาเดิมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากการรับค าสั่งใช้ยาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การพิจารณาทบทวนบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาล กรณี 

Extension plug, Infusion set ขนาด ๒๐ หยด/มิลลิลิตร และ Chlorhexidine scrub ๔%v/v (ขนาดบรรจุ 
๕,๐๐๐ มิลลิลิตร) 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุม ตามที่นโยบายการ
เสนอยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้า-ออก จากบัญชีของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ให้พิจารณาน าเสนอยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาเข้าและออกในบัญชี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามเหตุผลด้วยความจ าเป็นเร่งด่วน นั้น 
   บัดนี้ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ได้แจ้งความประสงค์เสนอรายการยา และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้า-ออก จากบัญชีของโรงพยาบาล ดังรายการต่อไปนี้ 
  (๑) รายการยาและเวชภัณฑ์ที่เสนอน าเข้าบัญชีของโรงพยาบาล จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 
   ๑.๑) Extension plug (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) เป็น Extension tube ต่อกับ Heparin lock 
ในชิ้นเดียวกัน ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากไม่ต้องต่อ Extension tube เข้ากับ Heparin lock เอง โดยจะเอาไว้ใช้
ในผู้ป่วยบางรายที่อาจจะเจอปัญหาการ Clot ของเลือดใน Extension tube ส่วน Extension tube และ Heparin 
lock อันที่มีอยู่เดิม ก็ยังคงไว้ในบัญชีเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลต่อไป 

๑.๒) Infusion set ขนาด ๒๐ หยด/มิลลิลิตร (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ส าหรับใช้กับเครื่อง 
Infusion pump เครื่องใหม่ (ยี่ห้อ Terumo®) ซึ่งตอนนี้ในคลังเวชภัณฑ์มีให้เบิกแล้ว (ได้รับความอนุเคราะห์จาก
บริษัท Terumo® ให้เอามาใช้ฟรี จ านวน ๕๐๐ ชิ้น) จึงขอแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเบิกเวชภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน หากมีการ
เบิก Infusion set ต้องระบุขนาดให้ชัดเจน เพราะในคลังเวชภัณฑ์มี Infusion set อยู่ ๒ ขนาด คือ ๑๕ หยด/
มิลลิลิตร และ ๒๐ หยด/มิลลิลิตร 

น.ส.กาญฉัฐ จุฑาณิชญาณ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า เครื่อง 
Infusion pump เครื่องใหม่นี้ สามารถใช้ได้กับ Infusion set ทั้งขนาด ๑๕ หยด/มิลลิลิตร และ ๒๐ หยด/มิลลิลิตร 
และใช้ได้กับ Infusion set ทุกยี่ห้อ เพราะบนตัวเครื่องมีที่ให้ตั้งค่าว่าใช้กับ Infusion set ยี่ห้อไหน (ยี่ห้อ Terumo® 

หรือยี่ห้ออ่ืนๆ) ขนาดเท่าไหร่ (๑๕ หยด/มิลลิลิตร หรือ ๒๐ หยด/มิลลิลิตร) จึงไม่จ าเป็นว่าต้องเป็น Infusion set 
ยี่ห้อ Terumo® เพียงยี่ห้อเดียว 
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  (๒) รายการยาและเวชภัณฑ์ที่เสนอตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล จ านวน ๑ รายการ ได้แก่ 
   ๒.๑)  Chlorhexidine scrub ๔%v/v ขนาดบรรจุ ๕,๐๐๐ มิลลิลิตร (บัญชี ก) โดยปัจจุบัน
มีเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ที่เบิกไปใช้เพ่ือ scrub ผิวหนัง หรือมือ ก่อนท าหัตถการ ซึ่ง
หลังจากแบ่งใส่ภาชนะแล้วน าไปใช้ จะเก็บไว้ได้ไม่เกิน ๗ วัน ท าให้ต้องทิ้งไปเนื่องจากใช้ไม่หมด ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง 
จึงเสนอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เบิก Povidone-iodine scrub ขนาดบรรจุ ๔๕๐ มิลลิลิตร 
(บัญชี ก) ไปใช้แทน 
   นพ.สิทธิพงษ์ พรมแสง นายแพทย์ปฏิบัติการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า Chlorhexidine 
scrub ๔%v/v ขนาดบรรจุ ๕,๐๐๐ มิลลิลิตร (บัญชี ก) ยังมีความจ าเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาล ส าหรับกรณี scrub 
ผิวหนัง หรือมือ ก่อนผ่าตัด จึงขอเสนอให้คงไว้ในบัญชียาของโรงพยาบาลต่อไป 
   น.ส.สุภาพร ต่อพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ขอให้มีการ
ปรับเปลี่ยนบริษัทในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใหม่ กรณีการจัดซื้อ Transpore เนื่องจาก Transpore ขนาด ๔ นิ้ว 
x ๑๐ หลา ของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่สะดวกในการใช้งาน เช่น ฉีกยาก ไม่มีรอยแบ่ง ฉีกแล้วบิด
เบี้ยว ฯลฯ จึงขอเสนอเปลี่ยนเป็น Transpore ขนาด ๑ นิ้ว x ๑๐ หลา ยี่ห้อ ๓M เหมือนที่เคยใช้ก่อนหน้านี้แทน 
   ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า Transpore 
ของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา นี้ มีความคุ้มค่ามากกว่า Transpore ยี่ห้อ ๓M ทั้งในด้านปริมาณ และราคา จึงขอใช้ยี่ห้อนี้
ไปก่อน และหาก Transpore ยี่ห้อ ๓M มีราคาที่ดีกว่าในปัจจุบัน จึงจะขอพิจารณาปรับเปลี่ยนใหม่ในรอบการ
พิจารณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้า-ออกจากบัญชีของโรงพยาบาล ในครั้งต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้า-ออกจากบัญชีของ
โรงพยาบาล โดยจะน าเข้า-ตัดออกจากบัญชีของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปีงบประมาณหน้า) 
เนื่องจากแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้ ได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม เพื่อด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ขอปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อฯ ในระหว่างนี้ โดยรายการยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีการน าเข้า-ตัดออกจากบญัชีของโรงพยาบาล มีดังต่อไปนี้ 
   ๑. Extension plug น าเข้าบัญชีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาล ส าหรับใช้ในผู้ป่วย
ที่อาจจะเจอปัญหาการ Clot ของเลือด จากการใช้ Extension tube ต่อกับ Heparin lock 
   ๒. Infusion set ขนาด ๒๐ หยด/มิลลิลิตร น าเข้าบัญชีเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาของ
โรงพยาบาล ส าหรับใช้กับเครื่อง Infusion pump เครื่องใหม่ ซึ่งสามารถใช้ได้กับ Infusion set ทุกย่ีห้อ 
   ๓. Chlorhexidine scrub ๔%v/v ขนาดบรรจุ ๕,๐๐๐ มิลลิลิตร (บัญชี ก) คงไว้ใน
บัญชียาของโรงพยาบาล เนื่องจากยังมีความจ าเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาล ส าหรับกรณี scrub ผิวหนัง หรือมือ 
ก่อนผ่าตัด ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ให้เบิก Povidone-iodine scrub ขนาดบรรจุ ๔๕๐ 
มิลลิลิตร (บัญชี ก) ไปใช้แทน 
   ส าหรับกรณี Transpore จะยังคงใช้ของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา และหาก Transpore 
ยี่ห้อ ๓M มีราคาที่ดีกว่าในปัจจุบัน จึงจะขอพิจารณาปรับเปลี่ยนใหม่ในรอบการพิจารณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา เข้า-ออกจากบัญชีของโรงพยาบาล ในครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๕.๑ การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ใน
เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุม ตามที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ได้ขอเบิกวัสดุทางการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มายังกลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัสดุทางการแพทย์ที่ต้องได้จัดซื้อให้ใหม่ จ านวนทั้งสิ้น ๒๑ รายการ คิดเป็นมูลค่า 
๓๑,๔๒๖ บาท และขอใช้งบประมาณ QOF (Quality and Outcome Framework ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับตาม
คุณภาพและผลลัพธ์บริการ) ในการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ดังกล่าวต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เสนอเรื่อง
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) เพื่อขอใช้งบประมาณ QOF 
ในการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ในเครือข่ายต่อไป 
 

  ๕.๒ การพัฒนาระบบขนส่งยา (Logistic) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ในเครือข่าย คปสอ.โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

ภก.ปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ได้มอบหมายให้กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทบทวนปัญหาเพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งยา (Logistic) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ใน
เครือข่าย ซึ่งตอนนี้ได้ทบทวนปัญหาและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอแนว
ทางการพัฒนาฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ก่อนที่จะน าเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปัญหาและความจ าเป็น 
- มีขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
- ต้องใช้พาหนะของเจ้าหน้าที่ในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ 
- มีการเบิกยาทั่วไป ประจ างวด ๓ เดือน/ครั้ง เบิกวัคซีน และเวชภัณฑ์วางแผนครอบครัว 

ทุกๆ ๑ เดือน และเบิกยาโรคเรื้อรัง ทุก ๑ ถึง ๒ เดือน 
- ขณะนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) มีเครื่อง Autoclave แล้ว 
- ปริมาณ stock ยาเยอะ อาจมีการเสียหายหรือเสื่อมสภาพได ้
ปัญหาขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
- ขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

 ท าลายเอง เช่น เผา ฝัง ฯลฯ 
 ส่งมาทิ้งท่ีโรงพยาบาล  
 แหล่งพักขยะที่ถูกต้องยังไม่มี 

- ต้องใช้พาหนะของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในการขนส่ง 



- ๑๑ - 

- โรงพยาบาลยังไม่มีการลงทะเบียนขยะติดเชื้อ ท าให้ไม่ทราบว่าขยะติดเชื้อมาจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) แห่งไหนบ้าง ปริมาณเท่าไหร่ ฯลฯ 

- ขยะติดเชื้อที่มาจากเข็มฉีดยาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล ฯลฯ 
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
- เทศบาล/อบต. ท าข้อตกลงร่วมมือ/ตามกฎหมาย 

 ให้บริการเก็บขน ด าเนินการเอง  
 ให้บริการเก็บขน มอบหมายผู้อ่ืนด าเนินการ 
 ให้เอกชนมารับด าเนินการ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หากให้ด าเนินการเอง ต้องมีรถขนขยะที่ได้
มาตรฐาน (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ก าลังก าหนดมาตรฐาน) 

- สถานที่ส าหรับที่พักขยะ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ต้องได้มาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนเวชภัณฑ์ 
- เริ่มด าเนินการปี ๒๕๖๐ 
- แบ่งพ้ืนที่ด าเนินการเป็น ๓ โซน 

 โซนบ้านค้อ ห้วยไห ขว้างคลี 
 โซนนาหัวบ่อ บ้านต้าย โพนจาน โพนตูม 
 โซนนาใน ดอนยาง ขามเตี้ยใหญ่ โพนบก 

- รูปแบบการให้บริการ 
 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เข้าไปช่วยดูแลบริหารสินค้าคงคลัง

ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เพ่ือให้มีปริมาณยาและเวชภัณฑ์คงคลังที่เหมาะสม โดยการน ายา
และเวชภัณฑ์ไปเติมเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ 
   ขั้นตอนการด าเนินการ 
   ๑. อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เพ่ือรับทราบข้อตกลง  
พร้อมทั้งก าหนด Email และ Password 
   ๒. ก าหนดประมาณการใช้ต่อเดือน 
   ๓. น ามาค านวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อ 
   ๔. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ส่งจ านวนคงคลังยาและเวชภัณฑ์ 
ทุกวันจันทร์ ทาง E-mail 
   ๕. เจ้าหน้าที่งานคลัง โรงพยาบาลโพนสวรรค์ พิจารณาจ านวนยาและเวชภัณฑ์ ที่ต่ ากว่าจุด
สั่งซื้อ และตัด-จ่าย ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
   ขั้นตอนการหาผู้ด าเนินการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มงานการจัดการ ด าเนินการ) 
   ๑. ประกาศประมูลเพื่อหาบริษัทขนส่ง 
   ๒. คัดเลือกบริษัทที่ปฏิบัติได้ตามข้อก าหนด และให้ราคาถูกที่สุด 
   ๓. ท าสัญญาครั้งละ ๑ ปี 



- ๑๒ - 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เสนอเรื่อง
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ  (คปสอ.) เพื่อขอด าเนินการตาม
แนวทางต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

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

     ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 
 

.......................................................... 
(นพ.สิทธิพงษ์ พรมแสง) 

ประธานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 


