แนวทางการติดต่อกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กรณีต้องการยาที่จำเป็นเร่งด่วน นอกเวลาราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
นิยามศัพท์ : ยาที่จำเป็นเร่งด่วน หมายถึง ยาที่สำคัญ ได้แก่ ยาช่วยชีวิต ยาฉุกเฉิน วัคซีน เซรุ่ม และยาที่ต้องใช้ใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ เช่น ยาช่วยเหลือกรณี น้ำท่วม แผ่นดินไหว ในพื้นที่ต่างๆ
แนวทางการจัดการ : ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ต้องการใช้ยาที่จำเป็นเร่งด่วน ติดต่อกับเจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม
ชุมชน โรงพยาบาลลอง ตามตาราง ดังนี้ (ให้รวมถึงกรณีมีบริษัทจัดส่งยานอกเวลาราชการที่มีปริมาณเกินกว่าที่ ห้อง
ฉุกเฉินจะรับไว้ให้ได้) ตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 8.30 น.
วัน
ชื่อผู้ให้ติดต่อ
จันทร์
ลำดับ 1 ศิวพงษ์ ดวงสุนทร
(080-4934735)
ลำดับ 2 วัลย์ชยา เดือนเพ็ญ
(096-8768010)
อังคาร
ลำดับ 1 ศิวพงษ์ ดวงสุนทร
(080-4934735)
ลำดับ 2 วัลย์ชยา เดือนเพ็ญ
(096-8768010)
พุธ
ลำดับ 1 ศิวพงษ์ ดวงสุนทร
(080-4934735)
ลำดับ 2 วัลย์ชยา เดือนเพ็ญ
(096-8768010)
พฤหัสบดี
ลำดับ 1 ศิวพงษ์ ดวงสุนทร
(080-4934735)
ลำดับ 2 วัลย์ชยา เดือนเพ็ญ
(096-8768010)
ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
ตามลำดับรายชื่อจาก หมายเหตุ กรณีไม่สามารถติดตามผู้มีรายชื่อตามตารางข้างต้นได้
หมายเหตุ
1. กรณี ไ ม่ ส ามารถติ ด ตามผู้ มี ร ายชื่ อ ตามตารางข้ า งต้ น ได้ ให้ ติ ด ต่ อ ตามรายชื่ อ (ตามระยะทางจากบ้ า นถึ ง
โรงพยาบาลลอง) ดังนี้
1. นางมาริษา
หินทองแท้
หมายเลขโทรศัพท์
094-4978150
2. ภญ.ณภัทร
ชัยภัทรกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
062-6128789
( หมายเหตุ ยกเว้น เวลา 16.30 น. – 21.00 น. )
3. นางปรานอม
วงศ์กาไชย
หมายเลขโทรศัพท์
086-1899225
4. ภญ.คัทลียากรณ์ ไวโอเร็ต
หมายเลขโทรศัพท์
081-8832985
( หมายเหตุ ยกเว้น เวลา 16.30 น. – 21.00 น. )
5. ภญ.อรวรรณ
กาศสมบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์
087-7899191
( หมายเหตุ ยกเว้น เวลา 16.30 น. – 21.00 น. )
6. นางนิรมล
สอนแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์
093-0324698
7. นางสาวณัฎฐณิชา คำอุด
หมายเลขโทรศัพท์
094-6394528
8. นายเฉลิมชัย
แสนสุวรรณ
หมายเลขโทรศัพท์
093-1564781
9. นางสาวนงคราญ วรรณสิทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์
063-9268495
10. นางสาวพัชราพร รินตัน
หมายเลขโทรศัพท์
082-2264208
11. ภญ.ภัทราพร
วงศ์ฉายา
หมายเลขโทรศัพท์
084-6091651

2. กรณี ยาที่ต้องใช้ในสถานการณ์ ภัยพิบัติ เช่น ยาช่วยเหลือกรณี น้ำ ท่วม แผ่นดิน ไหว ในพื้นที่ต่างๆ ให้ แจ้ง
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองบริโภค (ภญ.คัทลียากรณ์ ไวโอเร็ต) เป็นลำดับแรก และนายศิวพงศ์ ดวงสุนทร
งานบริหารเวชภัณฑ์เป็นลำดับที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการต่อไปดังนี้
2.1.) ดูตารางเวรการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
2.2.) แจ้ งประสานงานบุ คลากรที่มีร ายชื่อในคิวที่ ต้องออกหน่ วยแพทย์ เคลื่ อนที่ เพื่ อให้ จัดเตรียมยาและ
เวชภัณฑ์เพื่อออกหน่วยต่อไป ( เภสัชกร 1 คน และ เจ้าหน้าที่ห้องยาอีก 1 คน )
2.3.) หากไม่สามารถติดตามคนที่มีรายชื่อตามรางเวรออกหน่วยได้ ให้ เลื่ อนลงมาเป็นคิวถัดไปเรื่อยๆ จน
สามารถติดต่อผู้สามารถไปออกหน่วยได้

แนวทางในการจัดการกรณี ยาและเวชภัณฑ์ขาดแคลน นอกเวลาราชการ
นิยามศัพท์ : ยาและเวชภัณฑ์ขาดแคลน นอกเวลาราชการ หมายถึง การจัดหายาและเวชภัณฑ์ทั่วไป ไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการผู้ป่วย และมีความจำเป็นต้องใช้ในการบริการผู้ป่วย แต่มิใช่ยาที่จำเป็นเร่งด่วน
แนวทางการจัดการ : ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้ยาและเวชภัณฑ์ ดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีหน่วยงานอื่นมีคงคลัง ( ตามบัญชีรายการยาคงคลัง โรงพยาบาลลอง ) ให้ดำเนินการยืมต่างหน่วยงาน
2. กรณีไม่มีรายการยาในหน่วยงานใด และไม่ใช่ยาที่จำเป็นเร่งด่วน ( ตามนิยาม ยาที่จำเป็นเร่งด่วน ) ให้แจ้งให้
ผู้ปว่ ยทราบและเข้าใจ และให้ติดต่อรับยาในวันรุ่งขึ้นต่อไป

แนวทางในการจัดการกรณี ยาและเวชภัณฑ์ขาดแคลน ในเวลาราชการ
นิยามศัพท์ : ยาและเวชภัณฑ์ขาดแคลน ในเวลาราชการ หมายถึง การจัดหายาและเวชภัณฑ์ทั่วไป ไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการผู้ป่วย และมีความจำเป็นต้องใช้ในการบริการผู้ป่วย
แนวทางการจัดการ
1. กรณีหน่วยบริการปฐมภูมิ : ให้บันทึกข้อความแสดงความประสงค์พร้อมเหตุผล ส่งมายัง กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลลอง เพื่อทำการคัดกรองและเสนอต่อผู้อำนวยการต่อไป ( แล้วเสร็จภายใน
3 วัน )
2. กรณีหน่วยงานในโรงพยาบาลลอง : ให้ติดต่อขอยืมยาจากกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค แล้วจึงส่ง
ใบสั่งยาที่ได้ใช้ยากับผู้ป่วยไปแล้ว ให้กับกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคภายหลัง เพื่อเป็นหลักฐาน
ต่อไป
3. กรณีงานบริการเภสัชกรรม มียาไม่เพียงพอจ่ายให้กับผู้รับบริการ
ให้ดำเนินการยืมระหว่างหน่วยงานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ใน
หากไม่มี/ไม่เพียงพอ ให้ยืมจาก คลังเวชภัณฑ์ใหญ่ โดยเขียนใบเบิกยาและเวชภัณฑ์นอกรอบเบิก และติดต่อเจ้าที่
ผู้รับผิดชอบ
หากไม่มี/ไม่เพียงพอ ให้แจ้งงานบริหารเวชภัณฑ์ หรือเภสัชกรทุกคนที่สามารถติดต่อได้ โดยให้เภสัชกรพิจารณา
จัดหายาที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกันให้ทดแทน โดยขอความเห็นร่วมกับแพทย์ผู้รักษา
หากแพทย์ ยื น ยั น ใช้ ย าและเวชภั ณ ฑ์ รายการนั้น ให้ ดำเนิน การยืมยาและเวชภั ณ ฑ์ จากโรงพยาบาลใกล้ เคีย ง
ตามลำดับ ดังนี้
1) โรงพยาบาลวังชิ้น
หมายเลขโทรศัพท์
054-589252-4
2) โรงพยาบาลแพร่
หมายเลขโทรศัพท์
054-533500 ต่อ 1602
3) โรงพยาบาลเด่นชัย
หมายเลขโทรศัพท์
054-613134, 054613354
4) โรงพยาบาลสูงเม่น
หมายเลขโทรศัพท์
054-541299, 054-541430
5) โรงพยาบาลร้องกวาง
หมายเลขโทรศัพท์
054-597115, 054-597298
6) โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
หมายเลขโทรศัพท์
054-647458
7) โรงพยาบาลสอง
หมาลเลขโทรศัพท์
054-591575, 054-591815

แนวทางการประสานงาน กรณีต้องการปรึกษาปัญหาด้านยา นอกเวลาราชการ
นิยามศัพท์ : ปรึกษาปัญหาด้านยา หมายถึง ผู้ให้บริการมีปัญหาเร่งด่วนในการตัดสินใจใช้ยาในขณะนั้น แต่ไม่มั่นใจ
ไม่สามารถตัดสินใจได้ และหากตัดสินใจผิดพลาดอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้
แนวทางการจัดการ : ให้ดำเนินการปรึกษากับเภสัชกร โดยสามารถโทรศัพท์ติดต่อเภสัชกร ตามลำดับดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ภญ. ภัทราพร วงศ์ฉายา
ภญ. ณภัทร ชัยภัทรกิจ
ภญ. วัลย์ชยา เดือนเพ็ญ
ภญ. คัทลียากรณ์ ไวโอเร็ต
ภญ. อรวรรณ กาศสมบูรณ์

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์

084-6091651
062-6128789
096-8768010
081-8832985
087-7899191

แนวทางการประสานงาน กรณีต้องการใช้ยา Oseltamivir syrup
นอกเวลาราชการ
เนื่องจากโรงพยาบาลลองไม่มีผลิตภัณฑ์ Oseltamivir syrup มีเพียง Oseltamivir tab ดังนั้นเมื่อต้องการใช้
ยาดังกล่าวจึงต้องทำการผลิตเป็นครั้งๆ โดยประสานงานกับเภสัชกรผู้รับผิดชอบ ตามลำดับ ดังนี้
1) ภญ. วัลย์ชยา
เดือนเพ็ญ
หมายเลขโทรศัพท์
096-8768010
2) ภญ. ณภัทร
ชัยภัทรกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
062-6128789
3) ภญ. ภัทราพร
วงศ์ฉายา
หมายเลขโทรศัพท์
084-6091651
4) ภญ. อรวรรณ
กาศสมบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์
087-7899191
5) ภญ. คัทลียากรณ์
ไวโอเร็ต
หมายเลขโทรศัพท์
081-8832985

