
รายงานการประชุมวาระการติดตามงานนิเทศประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครฐั  

 (integrity and Transparency Assessment ; ITA)   

ครั้งที่1 /2563  วันที ่28 พฤษภาคม 2563 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลบ้านค่าย เวลา 13.30น. 
.......................................................................................................... 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวพรทิพย์  วนัสรุจน์   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางวิมล  สบู่ม่วง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ตัวแทนหน่วยงานผู้ป่วยใน 
3. นางสาวจินตนา  วิทยาลัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ตัวแทนหน่วยงานห้องผ่าตัด 
4. นางรัตนา  จิตร์วิเศษ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ตัวแทนหน่วยงานผู้ป่วยนอก 
5. นางพนิดา แทบทาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ตัวแทนหน่วยงานห้องฉุกเฉิน 
6. นางปาลิดา สุทธิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ตัวแทนหน่วยงานห้องคลอด 
7. นางสาวยุพา  แดงภักดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ตัวแทนหน่วยงานสุขภาพจิต 
8. นางสุดารัตน์  สุวัฒนช์ินเจริญ นักเทคนิคการแพทย์  ตัวแทนหน่วยงานชัณสูตร 
9. นางสาวปรียารัศม์ิ จันทร์บาง เภสัชกรช านาญการ  ตัวแทนหน่วยงานห้องยา 
10. นางสาวญาปกา เงินปุ่นนาค นักกายภาพบ าบัด  ตัวแทนหน่วยงานกายภาพบ าบัด 
11. นางบุญเรือน  ไชยรักษ์ พยาบาลเทคนิค   ตัวแทนสุขาภิบาลและป้องกันโรค 
12. นางอุทัย  บัณฑิตย์ผล พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ตัวแทนหน่วยงานจ่ายกลาง 
13. นางสาวบุญเรือน  วงศ์พิทักษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ตัวแทนหน่วยงานแม่และเด็ก 
14. นางสาวกรรณิการ์ นกหงส์    พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตัวแทนหน่วยงานทันตกรรมและเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.รายงานผลการส ารวจเวชภัณฑ์ยา ,เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ที่อยู่ในคลังย่อยของหน่วยงาน
โรงพยาบาลบ้านค่าย วันที่ 11-14 มีนาคม 2562  

ผลการสุ่มส ารวจเวชภัณฑ์ยา ,เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 59 รายการใน 14 หน่วยงาน โดย
การสุ่มตัวอย่างส ารวจที่ท าโดยตัวแทนของหน่วยงาน โดยการตรวจใช้ผู้ส ารวจที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หน่วยงานนั้น พบว่าในส่วนที่ท าได้ดีและสมบูรณ์ ร้อยละ 100 คือ ด้านของการเบิกท่ีมีหลักฐานครบถ้วนของผู้
เบิก,ผู้จ่าย,ผู้อนุมัติและผู้รับถูกต้องตามต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย  ด้านที่ท าได้ดีรองลงมา คือ เรื่องของ
ปริมาณและคุณภาพของยา ,เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ที่ส ารวจ ได้ร้อยละ 81 ส่วนที่ไม่ผ่านเนื่องจาก 
รายการที่ส ารวจควรอยู่ในตู้ที่มีกุญแจล็อก แต่พบว่ารายการที่ส ารวจนั้นไม่อยู่ในตู้ 3 รายการ, รายการที่ส ารวจ
นั้นมีปริมาณส ารองมากเกินกว่าอัตราการใช้(มากกว่า 4 เดือน) 5 รายการ ,รายการที่ส ารวจนั้นไม่อยู่ใน



ต าแหน่งของป้าย 5 ส ที่ท าไว้ 1รายการ, สถานที่เก็บรายการที่ส ารวจมีสภาพที่อาจท าให้รายการที่ส ารวจนั้น
เสียหาย เช่น อยู่ในสถานที่แคบ หยิบยาก ใกล้ฝ้าเพดานที่มีน้ ารั่ว อยู่บนหลังตู้คลังยาย่อย 2 รายการ และ
หัวข้อที่ท าได้น้อยที่สุดคือหัวข้อที่1 หรือความถูกต้องของใบเบิกรายการยา ,เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
ที่ต้องมีการลงรายละเอียด ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ท าได้เพียงร้อยละ 5  แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 หัวข้อที่1 หัวข้อที่2 หัวข้อที่3 
ผลการส ารวจ(ผ่าน/ยอมรับได้) 3 รายการ 59 รายการ 11 รายการ 
ร้อยละ 5 100 81 

ตารางที่ 1  แสดงร้อยละการส ารวจตัวอย่างรายการยา ,เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 59 
รายการที่อยู่ในคลังย่อยของหน่วยงานโรงพยาบาลบ้านค่าย วันที่ 11-14 มีนาคม 2562 
หมายเหตุ   

หัวข้อที ่1 หมายถึง การส ารวจด้านความถูกต้องของใบเบิกรายการยา ,เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ของ
หน่วยงาน ต้องมีการลงรายละเอียด ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในหัวข้อต่อไปนี้  คือ หน่วยนับของรายการ,  ลง
ประวัติย้อนหลังจ านวนที่เบิกครั้งสุดท้ายพร้อม ระบุ วันเดือนปี จ านวนที่ขอเบิกและยอดคงเหลือ 
หัวข้อที่ 2 หมายถึง การส ารวจด้านความถูกต้องของใบเบิกรายการยา ,เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ของ
หน่วยงาน ต้องมีการลงลายมือของผู้เบิก,ผู้จ่าย,ผู้อนุมัติและผู้รับถูกต้องตามต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 
หัวข้อ 3 หมายถึง การประเมิน ปริมาณและคุณภาพของรายการยา ,เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ของ
หน่วยงาน ที่สุ่มตัวอย่างด้านปริมาณและคุณภาพควรมีสภาพที่พร้อมใช้ไม่เกิดผลเสียต่อผู้รับบริการ 

ระเบียบวาระท่ี 2 แจ้งวิธีการตรวจสอบ/ส ารวจเวชภัณฑ์ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์,วัสดุ
ส านักงาน  ไดข้้อสรุปให้ด าเนินการส ารวจแบบคร่อมสายงานในระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2563 การ
ด าเนินงานให้แบ่งเป็น 4 โซน ดังนี้  

โซน1 ฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด 
โซน2 แม่และเด็ก กายภาพบ าบัด ผู้ป่วยนอกและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โซน3 จ่ายกลาง ผู้ป่วยใน แผนไทย สุขภาพจิต 
โชน4 เภสัชกรรม ห้องแลป ทันตกรรม สุขาภิบาลและป้องกันโรค 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืน ๆ 
   -กรณีผู้ที่ตัวแทนฝ่ายไม่เข้าร่วมประชุม เช่น หน่วยงานแพทย์แผนไทยให้   

ฝ่ายทันตกรรมติดตาม 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 
(นางสาวพรทิพย์  วนัสรุจน์) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาวกรรณิการ์  นกหงษ์) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 



 

 


