สรุปประชุมสรุปผลการดาเนินงานเภสัชกรรมในหน่วยปฐมภูมิ (ศสม.+รพ.สต.)
คปสอ. เมืองอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
ณ ห้อง Conference 1 ชั้น 2 ตึกอานวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
วาระการประชุม
1. อบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการ เรื่อง การใช้ยาในผู้ป่วย NCD โดย นพ.อดิศร บุญนาค (สไลด์ประกอบคาบรรยาย
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pharutth.net/pcucommit_star/pcucommit_star.php)
2. สรุปผลการดาเนินงานเภสัชกรรมในหน่วยปฐมภูมิ ประจาปี 2561
2.1 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว (งานเภสัชกรรม) ร้อยละ 80 มีทั้งหมด 14 รพ.สต.
ดังนี้ ม่อนดินแดง หาดงิ้ว น้าริด ขุนฝาง ชายเขา วังสีสูบ งิ้วงาม บ้านเกาะ ห้วยฮ้า ป่าเซ่า
บ้านด่าน คุ้งตะเภา ผาจุก และแสนตอ
2.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล ร้อยละของ รพ.สต.ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
Respiratory Infection และ Acute Diarrhea <= ร้อยละ20 ปีงบประมาณ 2561 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 20 รพ.สต. คิดเป็นร้อยละ 95.24 (เป้าหมาย ปี 2561 จานวน รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
ประเมินร้อยละ 40)
2.3 ตารางที่ 1 แสดงมูลค่ายาเหลือคืน และยาหมดอายุ ปีงบประมาณ 2558 - 2561
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ปัญหายาหมดอายุ มีจานวนมากขึ้น ขอความร่วมมือ รพ.สต. ช่วยตรวจสอบยา EXP ทุกเดือนและ
แลกเปลี่ยนยาก่อนหมดอายุ 7 เดือน และมติที่ประชุมกาหนดให้เพิ่มรายการยาเบิกผ่านเภสัชกร (แบ่งจ่ายให้ รพ.
สต.) อีก 2 รายการ คือ Roxithromycin 150 mg/tab และ Prednisolone 5mg/tab เพื่อลดปัญหายา
หมดอายุ เนื่องจากขนาดบรรจุ (Package) จากคลังยามีปริมาณมากเกินความต้องการใช้ของ รพ.สต.
3. วาระพิจารณายาเข้า-ออกจากบัญชี รพ.สต. มติที่ประชุม เพิ่ม 1 รายการ คือ ยาเหลืองปิดสมุทร เพื่อใช้รักษา
โรคอุจาระร่วงเฉียบพลับ (Acute diarrhea) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย RDU ของเขตสุขภาพที่ 2
4. สืบเนื่องจากงานแพทย์แผนไทย กาหนดให้ทุก รพ.สต. ควรมียาสมุนไพรให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่างน้อย
13 รายการ และกาหนดให้ทุกแห่งต้องมี 3 รายการ คือ ขมิ้นชัน ฟ้าทลายโจร ยาเหลืองปิดสมุทร เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้สอดคล้องกับนโยบาย RDU ของเขตสุขภาพที่ 2 ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้
4.1 ยาสมุนไพร ขมิ้นชัน ฟ้าทลายโจร อนุมัติให้เพิ่มอัตราการสารองยาได้ตามการใช้จริง และไม่ควรจ่ายครั้ง
ละเป็น 100 เม็ด (หนึ่งขวดบรรจุ) ควรจ่ายตามขนาดรักษาโรค ในจานวนไม่เกิน 5-7 วัน
4.2 ยาหม่องเสลดพังพอน อนุมัติให้เพิ่มอัตราการสารองได้ และควรใช้เพื่อรักษา บรรเทาอาการปวดบวม
จากแมลงสัตว์กัดต่อย
4.3 สาหรับยาหม่องไพล เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง (แพงกว่า Begesic cream) จึงไม่สามารถ
อนุมัติให้เพิ่มอัตราการสารองได้ ขอความร่วมมือให้ รพ.สต. จ่าย Begesic cream เช่นเดิม (Begesic
cream ได้รับการอนุมัติบัญชีรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จาก ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 แล้ว ตามหนังสือบันทึกข้อความ ที่
สธ 0227/3788 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561)
5. การชี้แจ้งเกณฑ์นิเทศงานตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว 2562 (ด้านการจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งาน
คุ้มครองผู้บริโภค)
6. ปัญหาการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ : สืบเนื่องจากเกณฑ์ในการสอบเทียบเครื่องมือของ รพ.อุตรดิตถ์ จะ
เน้นการสอบเทียบเครื่องมือที่มีความสาคัญ ซึ่งไม่รวมเทอร์โมมิเตอร์ในตู้เย็น ส่งผลให้ รพ.สต. ไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน รพ.สต.ติดดาวในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2561) กลุ่มงานเภสัชกรรมจึงได้แจ้งปัญหาดังกล่าว และ
ปรึกษาผู้รับผิดชอบการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ งานพัสดุ ได้ข้อสรุปว่า งานพัสดุจะเพิ่มวันการสอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์ และจัดสรรวันดังกล่าวให้ รพ.สต. ส่งเครื่องมือแพทย์ที่มี (รวมเทอร์โมมิเตอร์) เข้าร่วมการ
สอบเทียบ ประมาณวันที่ 29 เม.ย. - 17 พ.ค. 62
7. งานผลิตยาน้าปราศจากเชื้อ แจ้งยกเลิกการผลิตยาจานวน 22 รายการ โดยรายการยาดังกล่าวคลังยาจะ
ดาเนินการจัดซื้อเข้ามาทดแทนต่อไป ในการนี้จะได้ปรับรายการยาในใบเบิกยาของทุก รพ.สต. และเริ่ม
เปลี่ยนหน่วยเบิก ประมาณเดือนมีนาคม 2562
8. งานคลังยาแจ้ง
8.1 ขอให้ รพ.สต. ทุกแห่งพิมพ์หนังสือราชการขอเบิกเวชภัณฑ์ (ใบปะหน้า) และใบเบิกยา 2 ชุด ชุดที่ 1
สาหรับงานคลังยา ยาน้า และน้าเกลือ และชุดที่ 2 สาหรับเบิกวัสดุทั่วไป วัสดุวิทยาศาสตร์ที่เบิกจาก
หน่วยพัสดุ
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8.2 ขอความร่วมมือ รพ.สต. ทุกแห่ง กรณีวันเสาร์ใดมีตารางรับยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาล ขอให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รอรับยาและเวชภัณฑ์ตามเวลานัดหมาย หากติดธุระสาคัญ กรุณาโทรแจ้ง
เจ้าหน้าที่ของคลังยาล่วงหน้า (รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่คลังยาจะแจ้งไว้ในกลุ่มไลน์ “งาน
เภสัช อ.เมือง”)
9. ขอความร่วมมือทุก รพ.สต. ส่งอัตราการใช้ยาสมุนไพร รวมทั้งยา NCD และยาทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มอัตราการ
สารอง โดยจัดทาเอกสารเป็น File Excel แนบมากับอีเมล์ ส่งมาที่ NSTKUL@gmail.com เพื่อปรับอัตรา
การสารองยาให้สอดคล้องกับการใช้จริง
(หมายเหตุ ยา NCD และยาทั่วไป ที่ต้องการเพิ่ม หรือ ลดปริมาณการสารองยาให้แนบอัตราการจ่ายยา
ย้อนหลัง 6 เดือน จากโปรแกรม JHCIST มาด้วย)

……………………………………….
(ภญ.นิธิมา เศรษฐธรกุล)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
……………………………………….
(ภก.สมหมาย พิมพ์อูบ)
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
วันที่ 31 มกราคม 2562
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