
รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพบริการ AHB2 
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 
เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง โรงพยาบาลสันทราย 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นพ.สมพล นามวงษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสะเมิง โรงพยาบาลสะเมิง 
2. นพ.ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาลสันทราย 

3. พญ.งามพิศ จันทร์ทิพย์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสันทราย 

4. นางนีรชา วังใน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเวียงแหง 
5. นางปานทิพย์ เธียรวัฒนากนก ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลแม่แตง 
6. นางศิริรัตน์ วรรธกจตุรพร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสันทราย 
7. นางพรทิพย์ อุสาหะ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสันทราย 
8. พญ.นุชนารถ พบประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสันทราย 
9. นพ.สุรศักดิ์ เหล่าพาณิชย์กุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสันทราย 
10. นพ.ดิศรา สพสมัย นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสันทราย 
11. นพ.ชวยศ หาญหิรัญ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวียงแหง 
12. นางนุศรา รุ่งรัตนไชย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงดาว 
13. นางเสาวลักษณ์ โชคประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงดาว 
14. นางแสงเดือน พลเยี่ยม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสะเมิง 
15. นส.ศิริพรรณ ทรงค า นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ 
16. พญ.ชราทิพย์ ซื่อวัฒนะ นายแพทย์ โรงพยาบาลสันทราย 
17. นส.สุกัลยา ศิริวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลสันทราย 
18. นส.เดือนเพ็ญ เมืองมูล จพง.ธุรการ โรงพยาบาลสันทราย 
19. นายอนุสรณ์ บัวทอง นวก.สาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลสันทราย 
20. นส.สิรีธร หวังกีรติกุล นวก.สาธารณสุข โรงพยาบาลสันทราย 
21. พญ.พิมภิมุข กลั่นเรืองแสง นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลสันทราย 
22. พญ.อารักขา ปทุมบาล นายแพทย์ โรงพยาบาลสันทราย 
23. นางนภัสรพี แสนสอาด นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลสันทราย 
24. นางพรรณนา ดวงสุวรรณ์ เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลสันทราย 
25. นายอ าพล สุวรรณ์ พนักงานห้องยา โรงพยาบาลสันทราย 
 
วาระท่ี 1 ชี้แจงให้ทราบ 

- การรับ Refer Case ต่อศูนย์ แจ้งความก้าวหน้าการด าเนินการของ LR 10 เตียง, การด าเนินการ 
2/ปรับปรุง... 
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ปรับปรุง OPD2, ปรับ OR เพ่ิมเป็น 2 ห้อง, การรับ Intrauterine  Preterm, แจ้งความก้าวหน้าการซื้อ  
gastro colonoscopy (เครื่องส่องกระเพาะและล าไส้) ขณะนี้ได้ด าเนินการซื้อแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
คงเหลือการท าสัญญา ซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการพร้อม OR2 ซึ่งน่าจะไม่เกิน 3 เดือน  

- เรื่องท่ีจะชี้แจงให้โรงพยาบาลอื่นๆ รับทราบคือ 
1. เรื่อง ตึก 8 ชั้น ของโรงพยาบาลสันทราย ขณะนี้บริษัทขอปรับงวดงาน ซึ่งจะส่งมอบและแล้วเสร็จใน

วันที่ 16 ตุลาคม 2559 ดังนั้น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ใน
โรงพยาบาลฯ ต้องเร่งด าเนินการเปิดบริการ ในวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นอย่างช้า 

2. ขอให้ทุกอ าเภอดูข้อมูล Data Center ในการส่งต่อผู้ป่วย เพราะ OPD ตึก 8 ชั้นเปิดให้บริการแล้ว 
จะไม่มีจุด Register จะดึงข้อมูล data ของผู้ป่วยจากฐานข้อมูลแต่ละ รพ และพิมพ์ OPD card  

3. การขอรับงบจาก 6 อ าเภอ เพ่ือใช้การจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ เพ่ือรองรับในการเปิด
ให้บริการ อาจจะต้องมีแต่ละโรงพยาบาล เป็นเจ้าภาพร่วมด้วย 

4. เรื่อง งบปี 2559 ต่อปี 2560 โรงพยาบาลสันทราย ได้รับตึก 5 ชั้น ซึ่งหากได้บริษัทเดิมในการ
ด าเนินการก่อสร้าง งวดงานจะอยู่ที่ประมาณ 600 วัน ซึ่งประมาณกลางๆ ปี 2561 น่าจะแล้วเสร็จ 
ส่วนปี 2562 และปี 2563 โรงพยาบาลฯ จะด าเนินการขอตึกเพ่ิม ซึ่งอาจจะขอหัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาลทั้ง 7 อ าเภอ มาคุยถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดยอาจจะขอบุคลากรจากอ าเภออ่ืนๆ 
เข้ามาด้วย และในปีนี้มีพยาบาลจบใหม่ จ านวน 40 คน แต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่ที่ไหนบ้าง แต่ของ
โรงพยาบาลสันทราย ขอได้ 17 คน (ปฏิบัติงานเฉพาะตึกใหม่เท่านั้น) 

5. แนะน าบุคลากร คือแพทย์เวชกรรมฟ้ืนฟู คือ พญ.ชลาทิพย์ ซื่อวัฒนะ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญ
การ ดูแลเรื่องเวชกรรมฟ้ืนฟู ซึ่งจะขอเพ่ิม พญ.ชลาทิพย์ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ 

6. นพ.ยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องระบบการส่งต่อ ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นขอให้ทุก
อ าเภอที่พบปัญหาในการส่งต่อ ส่งข้อมูลให้ นพ.ยุทธศาสตร์ ในทุกๆกรณี เป็นรายเดือน โดยส่งข้อมูล
ได้ทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์  tuyutta@gmail.com ก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือน แต่หากมีกรณี 
Emergency แต่ Refer ต่อไม่ได้ สามารถโทรหาได้ทันที ที่เบอร์ 090-8911449 ทั้งนี้จะน าเข้ามูล
ปัญหาการรีเฟอร์เข้าคณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป 

7. โรงพยาบาลเชียงดาวแจ้งว่าได้ด าเนินการซื้อเครื่อง CD4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
8. แจ้งเรื่องการแข่งขั้น EMS Rally ก าหนดการแข่งขัน EMS Rally ระดับชาติ ครั้งที่ 6 คือ วันที่                

30-31 มกราคม 2559 ณ ศาลายา จ.นครปฐม ซึ่งจะแข่งขันกันภายในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 
13 มกราคม 2559 หากมีทีมไหนสนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งได้ โดยจะต้องมี 3 ระดับ คือ ALS BLS 
และ FR ส าหรับทีมที่สนใจเข้าร่วมคือสะเมิง มีผู้ประสารงานคือ คุณศรัญญา พยาบาลประจ าห้อง
ฉุกเฉิน และเชียงดาว มีผู้ประสานคือ นพ.ปัณณวิช  ส าหรับทีมอ่ืนหากสนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งได้
ที่พญ.งามพิศ ก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2558 รพ สันทรายจะทบทวนความรู้ให้ 

3/วาระท่ี... 
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วาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องต่อจาการประชุมครั้งที่ แล้ว  18/9/58 
ติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ T-piece Resuscitator และ Transport Incubator ซึ่งหลังจากการ

ประชุมครั้งก่อน ได้ให้ spec แต่ละอ าเภอไปแล้ว และตอนนี้แต่ละอ าเภอด าเนินการจัดซื้อแล้วหรือไม่ ซึ่ง
โรงพยาบาลเวียงแหง ต้องซื้อให้โรงพยาบาลวัดจันทร์ด้วย โรงพยาบาลแม่แตงซื้อให้โรงพยาบาลสะเมิง  
และโรงพยาบาลเชียงดาวซื้อให้โรงพยาบาลพร้าวด้วย โรงพยาบาลที่ยังไม่ได้ด าเนินการซื้อ ขอให้ตาม 
spec ไดท้ี่งานพัสดุของแต่ละโรงพยาบาล 

 
วาระท่ี 3 เรื่อง การน าเสนองานต่างๆ 

1. ทารกแรกเกิด (นพ สุรศักดิ์) 
-นพ.สุรศักดิ์น าเสนอการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
-ปัจจุบันโรงพยาบาลสันทราย NICU มีเตียงทั้งหมด 12 เตียง Ventilator 9 เครื่อง (HFQ 

Ventilator  2 เครื่อง) ซึ่งรับ Refer ส่วนใหญ่เป็น Intrauterine กรณีแต่ละอ าเภอ Refer มายังสัน
ทราย สันทรายจะรับหมด หากจะพิจารณาแล้วต้องส่งต่อจะด าเนินการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพสูงกว่า โดย รพ ใน AHB 2 สามารถขอส่งต่อได้ทุกกรณี โดยโทรมาประสานได้ที่เบอร์ 053-
921173  และทุกๆ โรงพยาบาลควรจะมี T-piece Resuscitator ใช้แทน Ambu Bag เพ่ือลดการ
เกิด Pneumothorax หากทุกโรงพยาบาล มีแล้ว โรงพยาบาลสันทรายยินดีจัดอบรมการใช้ T-piece 
Resuscitator ให้ 

2. กุมารเวชกรรม (พญ.นุชนารถ) 
- ทบทวนการเบิกยาขับเหล็กในผู้ป่วย thalassemia สามารถส่งใบเบิกมาที่โรงพยาบาลสันทราย 

ตามระบบเบิกยารีเฟอร์ และกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ สันทรายแจ้งว่าการให้เบิกยาขับเหล็กจะให้เบิก
เฉพาะยา ส่วนวัสดุการแพทย์ที่ใช้ประกอบของให้แต่ละ รพ จัดการเองเนื่องจากมีรายละเอียดที่ใช้แต่
ละคนต่างกัน 

- เรื่องของ syringe Pump แจ้งจัดสรรจ านวน 10 เครื่อง แต่ได้รับจริง 9 เครื่อง เนื่องจาก รพ.
นครพิงค์แจ้งว่าได้ให้ รพ พร้าวไปแล้ว 1 เครื่อง หากโรงพยาบาลใดต้องการใช้สามารถด าเนินติดต่อ
ขอยืมโดยขอให้ผู้ป่วยมาติดต่อ ขอยืมได้ที่ คุณประสพพร เบอร์โทร 081-5687430ตามระเบียบ
การยืมครุภัณฑ์  

- การที่จะรับวางมัดจ าจากผู้ป่วย ควรหารือและขออนุมัติจากนายแพทย์ สสจ. ก่อน เนื่องจากมี
ความเสี่ยงในเรื่องการรับเงินจากผู้ป่วย 

3. สูตินรีเวช (พญ.อารักขา) 
- ได้มีการเพ่ิมห้องคลอด และเพ่ิมจ านวนเตียงหลังคลอดจ านวน 10 เตียง ซึ่งยอด ANC และ

ยอดผู้ป่วยท าคลอดได้มีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในทุกเดือน ส าหรับการรับ Refer ตาม Criteria คือ preterm,                 
GA 26-34 wk (ประมาณน้ าหนัก>800 gm.), คาดว่าน่าจะคลอดปกตึกทางช่องคลอดได้,  
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มารดาไม่มีโรคประจ าตัวที่คาดว่าจะมีผลต่อการคลอด เช่น โรคหัวใจ SLE HIV เป็นต้น, กรณีไม่
แน่ใจสามารถโทรสอบถามได้หรือปรึกษาโรงพยาบาลสันทรายก่อนได้ท่ีเบอร์ 053-921159 โดยจะ
เริ่ม มกราคม 2559  

- การรับเคส Elective OR เช่นเคสท าหมันหลังคลอด รับได้แต่ไม่ทุกกรณีเนื่องจากบุคลากรมี
จ ากัด 

- Colposcopy เปิดบริการในเขตอ าเภอสันทราย ในเดือน มีนาคม 2559 และ เปิดบริการใน
โซนคือเดือนพฤษภาคม 2559 

- เดือนมิถุนายน 2559 จะรับ Refer จากโรงพยาบาลลูกค่าย (ในกรณีห้องผ่าตัดพร้อม) และ
ด าเนินการ Mobile ANC ถ้าทีมพร้อม 

      4.  ศัลยกรรม (นพ.ดิสรา) 
 - การรับ Refer ในโซนสามารถรับได้ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวรเช้า – บ่าย  
 - ส าหรับคลินิก wound care รอด าเนินการเปิดที่ OPD 2 (ก าลังด าเนินการปรับปรุงอยู่) 
ส าหรับการส่งต่อสามารถโทรมาปรึกษาทางโทรศัพท์ก่อนได้ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 8.00 
– 24.00 น.  
 - ส าหรับ case hernia โรงพยาบาลขอรับการประสานต่อเป็นกรณีๆ ไป เนื่องจากเตียงมีจ ากัด
และจะต้องรองรับ case emergency ด้วย เคส bed sores จะรับเป็น OPD case นัดมาดูเป็น
ระยะๆ 

      5. อายุรกรรม (พญ.พิมภิมุข) 
  - เรื่องต่อเนื่องคนไข้ CKD CAPD ซึ่งขณะนี้ สันทรายมีจ านวน 39 คน เชียงดาว 5 คน พร้าว 8 คน 

แม่แตง 9 คน สะเมิง 1 คน เป็นคนไข้มีปัญหาสถานะสิทธิ เวียงแหงไม่มีคนไข้และกัลยาณิวัฒนา
ส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่มาจากรพ.นครพิงค์และรพ.สวนดอก ซึ่งตอนนี้ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการ
ดูแล CKD CAPD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารประชุมสามารถดาวโหลดได้ที่เว็ปไซต์โรงพยาบาลันท
ราย  

  - ดังนั้นเรื่องที่จะติดตาม คือการหาคนไข้ใหม่ และการตามคนไข้ CAPD ที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นการเยี่ยม 
ลงพื้นที่ในการด าเนินงาน  ซึ่งอ าเภอเชียงดาว โดยนายแพทย์ปัณณวิช แจ้งว่าจะเปิด CKD Clinic ใน
เดือนธันวาคม 2558 ดังนั้นจะสามารถให้ทีมของรพ.สันทรายเข้าเยี่ยมได้เมื่อไหร่ ขอให้แจ้งที่คลินิก
ไต รพ สันทราย ส าหรับพร้าวกับแม่แตง  ยังรอติดตามความก้าวหน้า  

  - ฝากฝ่ายเภสัชฯ ประสานสอบถามข้อมลูความพร้อมของยา ABO กลุ่ม Cephalosporin ของแต่ละ
ที่ด้วย ส าหรับ SK ได้มีการประชุมในกลุ่มเภสัชในเรื่องของการบริหารข้อมูลการเบิกยาก SK ในแต่ละ
โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการลงข้อมูลให้ประสานกับศูนย์ประกันของแต่ละรพ.ได้  

  - ฝากติดตามความก้าวหน้าของ Warfarin clinic ในแต่ละอ าเภอด้วย รพ ไหนยังไม่มียาและยังตรวจ 
PT PTT ยังไม่ได้ขอแจ้งด้วย เพ่ือจะได้น าแจ้งเข้าในที่ประชุมอ านวยการ AHB2 

5/งานชันสูตร... 
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  - งานชันสูตรแจ้งว่าได้แจ้งการจัดการเรื่องการส่งน้ ายาส่งตรวจและเพาะเชื้อ อุปกรณ์เก็บน้ ายาส่ง
ตรวจขอเบิกได้ที่งานชันสูตร รพ สันทราย 

  - ผู้ป่วยมีปัญหาสถานะสิทธิที่เป็น CKD (สะเมิงและเวียงแหง) ขณะนี้ยังมีน้ ายาที่ได้รับบริจาคใช้อยู่ 
ในอนาคตอาจต้องซื้อให้ผู้ป่วย 

      6. งานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
 - การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง มีเครือข่ายนักกายภาพบ าบัดอยู่แล้ว รพ ที่ยังไม่มีนักกายภาพบ าบัด คือ   
รพ.เวียงแหง 
 - สามารถส่งผู้ป่วยเข้ามาปรึกษาได้ โดยเฉพาะกลุ่ม Musculoskeletal pain และส าหรับกลุ่ม
เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ที่มี complication ที่ รพช ไม่สามารถดูแลได้ จ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์เสริมอย่างอ่ืนช่วย ขอให้ส่งมาในช่วงเช้า ในวันราชการ อนาคตวางแผนไว้จะท าห้องฝึก
เด็ก คล้ายกับของศูนย์ราชนครินทร์ 
- ในปี 2559 จะด าเนินการเปิดศูนย์กายอุปกรณ์ ยกเว้น ขาเทียม ถ้าเป็นเคสขอค าปรึกษาและ
ประเมิน สามารถส่งมาได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งแพทย์ประเมินแล้วจะประสานนัก
กิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัดต่อ ส่วนอุปกรณ์อาจใช้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ท า อุปกรณ์ที่
จะท าเองน่าจะเป็นในปี 60 น่าจะเป็นอุปกรณ์ท่ีไม่ต้องใส่ในตัวผู้ป่วย 
 - การเริ่มคลินิกพิเศษ น่าจะเริ่มต้นด้วยเคส classic MO ซึ่งจะขอให้ผ่านนักกายภาพบ าบัดของ
แต่ละ รพ และส่งต่อให้สันทราย 

        - ส าหรับ skin traction จะด าเนินการหารือในที่ประชุม Service plan Home ward ต่อ 
 
วาระท่ี 5 กรณีพิจารณา 

- ใน AHB2 ต้องการให้สันทราย จัดการอบรม หลักสูตรใดบ้าง  เช่น ACLS, ATLS, PALS, PHTLS เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายเช่นค่าลงทะเบียน แต่เป็นหลักสูตรที่สอนกันเอง และอาจไม่มีใประกาศนียบัตร อาจเป็นลักษณะ
ของ on the job tranning 

- ส าหรับกรณีการนัด mammogram ทางโทรศัพทก์ับทาง รพ นครพิงค์ไว้แล้ว และ รพ นครพิงค์รับนัดขอ 
ให้ระบุในใบ Refer ด้วยว่า “นัด Mammogram ส่งห้อง...........” เพ่ือเวลาไปถึง รพ นครพิงค์ จะส่ง
ผู้ป่วยไปท่ีห้องท่ีนัดได้เลย ลดการนั่งรอตามข้ันตอน 
 
        ปิดการประชุมเวลา 15.30 น 

 
 


