สิ่งที่ส่งมาด้ วย ๓
รายงานการประชุม Medical case conference
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.
ณ หองประชุมกาสลอง โรงพยาบาลเชียงคํา
……………………………………
ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 63 คน ประกอบดวยเจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา,
โรงพยาบาลเชียงคํา, โรงพยาบาลพะเยา, โรงพยาบาลดอกคําใต, โรงพยาบาลจุน, โรงพยาบาลปง,
โรงพยาบาลเชียงมวน และโรงพยาบาลแมใจ
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว แพทยหญิงอารีย ตันบรรจง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ไดกลาว
เปดการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
พญ.อารีย : วัตถุประสงคของการประชุมเนื่องจากปญหาการสงตอ บางครั้งผูปวยหรือญาติ มีการอางคําพูด
ของแพทยหรือพยาบาล ในการขอรับบริการโรงพยาบาลที่ทําการรักษาตอเนื่องเพื่อใหไดรับความสะดวกใน
การรับบริการ ซึ่งเกิดจากการไมมีระบบการสงตอที่ชัดเจนในการดูแลผูปวยตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัด
พะเยามีโรงพยาบาลทั่วไป 2 แหงคือโรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลเชียงคํา และแตละแหงมีจํานวน
อายุรแพทยไมเทากัน (พะเยามี 7 คน, เชียงคํามี 3 คน) ซึ่งถาพิจารณาตามจํานวนแลว อายุรแพทย 1 คน
จะตองดูแลผูปวยประมาณ 48,000 บาท จึงเปนที่มาของการประชุมวันนี้เพื่อสรางความเขาใจระหวาง
เจาหนาที่ รวมถึงการพิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่รับผิดชอบในการสงตอเพื่อความเหมาะสมตอไป
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
(ไมมี) เนื่องจากเปนการประชุมครั้งที่ 1/2554
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สถานการณและแนวทางพัฒนาระบบสงตอจังหวัดพะเยา ปงบประมาณ 2554
คุณพรรณี วโรภาษ หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาชี้แจง

สถานการณและแนวทางพัฒนาระบบสงตอจังหวัดพะเยา ปงบประมาณ 2554 ดังนี้
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แนวทางการพัฒนาระบบสงตอกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบสงตอ ปงบประมาณ 2554 ซึ่งแตละจังหวัดตอง
ดําเนินการพัฒนาระบบสงตอในจังหวัดเพื่อเนนใหมีระบบการสงตอที่มีความเขมแข็งภายในจังหวัดและเขตดังนี้
- มีโครงสรางของศูนยประสานการสงตอผูปวยที่ชัดเจน
- มีการสรางฐานขอมูลทรัพยากรภายในจังหวัด/เขต
- สนับสนุนการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีภายในเครือขายบริการ เชน
การประชุม Referral audit/การทบทวนความรูทางวิชาการโดยแพทยเฉพาะทาง
โครงสรางการประสานการสงตอในจังหวัดพะเยา

ความเปนมาของโครงการพัฒนาระบบสงตอผูปวย ปงบประมาณ 2554

ขอมูลผลการดําเนินงานการสงตอจังหวัดพะเยา
จากขอมูลการปฏิเสธการสงตอ จ.พะเยา (ตุลาคม 2553-มกราคม 2554) พบวา รอยละของการถูก
ปฏิเสธสงตอผูปวย ๔ ระดับ คือ ภายในจังหวัด ภายในเขต การสงตอขามเขต และ สวนกลาง(กรมการแพทย)
/ รพ. นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาในภาพรวมมีอัตราการปฏิเสธลดลง โดยมี หนวยงานที่มีการ
ปฏิเสธเพิ่มขึ้นคือโรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลปง สวนโรงพยาบาลที่มีการปฏิเสธการสงตอเทาเดิมไดแก
โรงพยาบาลคายขุนเจืองธรรมิกราช โรงพยาบาลแมใจ โรงพยาบาลดอกคําใต
**ตัวชี้วัด : รอยละการถูกปฏิเสธการสงตอผูปวย 4 ระดับคือ ภายในจังหวัด ภายในเขต การสงตอขามเขต
และการสงตอสวนกลาง (กรมการแพทย) ลดลงจากป 2553**
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 นําเสนอกรณีศึกษา โรงพยาบาลจุน
แพทยหญิงวิจิตรา ใจแกว : นําเสนอกรณีศึกษา (Case conference) จํานวน 2 case ดังนี้
Case 1:
ID ผูปวยชายไทย อายุ 78 ป ภูมิลําเนา อ.จุน
Diagnosis: Rt lung atelectasis, UTI, old CVA
Refer กลับจาก รพ. เชียงคํา 2/12/53 10.00 น. Off ET- tube ได 1 วัน พยาบาล รพ.
เชียงคําสงเวรวา มีปญหา Secretion เยอะตอง suction ทุก 2 ชัว่ โมง Tx ceftriazone 2 g IV OD
ตอมาแพทยเจาของไข ตามผล lab sputum c/s จาก รพ.เชียงคํา (เปน lab ที่ รพ.เชียงคําสั่งไวแต
ผลเพิง่ ออก) ผล Sputum c/s เปนดังนี้
- pseudomonas(numerous) resist cef-3
- Acinobacter baumanii (few)
ผล Urine c/s เปนดังนี้
- Acinobacter baumanii resist cef-3
Plan refer กลับ รพ.เชียงคําพรุงนี้เพราะสงสารคนไขเพิ่งมา admit ได 3 hr จึง W/U lab
CBC Hct 35, WBC 12,800 PMN82, LYMP12, BUN15,Cr0.8, U/A RBC 10-20,WBC 0
2/12/53 22.30
คนไขมีปญหา secretion เยอะมาก รวมกับ dyspnea suction ตลอด แตอาการ dyspnea
ไมดีขึ้น secretion อยูลึกแต suction ไดแตในปาก On O2 mask with bag O2 sat 70%, V/S BP
130/80 mmHg PR 120/min RR 36/min T 39 พิจารณา on ET-tube
Diagnosis Rt lung atelectasis with acute respiratory failure, UTI, old CVA
Refer รพ.เชียงคํา โทรศัพท refer คุยกับคุณพยาบาล บอกวา ICU เต็มใหติดตอ รพ.พะเยา
จึงบอกกับทาง รพ.เชียงคําวาเปน case ของ รพ.เชียงคําที่เพิ่ง refer มาวันนี้ ทาง รพ.เชียงคําตอบวา
ทาง รพ.ICU เต็ม clear ไมไดจริงๆใหติดตอ รพ.พะเยา จึง refer รพ.พะเยาแจงเหตุผลทั้งหมดใหทาง
รพ.พะเยาทราบ และรับ case
3/12/53 1.30 น.
Staff รพ.พะเยา โทรมาขอขอมูลคนไข ซึ่งตอบไดเทาที่มีขอมูล
~ 3/10~

ในที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะดังนี้
พญ.ยุวดี : ปญหาการสงตอทางอายุกรรมที่รพ.จุนนําเสนอ เปนผูปวย Readmit รพ.เชียงคําในทางปฏิบัติจะ
ปฏิเสธการรับ Case ไมไดแมจะไมมีเตียงก็ตองรับรักษา เนื่องจากเปนการติดตอในระดับพยาบาลซึ่งการ
ตัดสินใจรับผูปวยอาจไมสามารถประเมินไดไมดีเทาที่ควร ฉะนั้นแพทยเจาของไขควรพูดคุยกันโดยตรง
นพ.จรัล : กอนการสงตอหรือจําหนายผูปวยควรมีการประเมินผูปวยใหดีเพื่อปองกันการฟองรองตามมาตรา
41 และโรงพยาบาลชุมชนควรพัฒนาศักยภาพในการรับรักษาผูปวย เพื่อความคุมคาทางเศรษศาสตร
เนื่องจากถารับรักษาผูปวยในปริมาณนอย อาจทําใหโรงพยาบาลชุมชนประสบปญหาการขาดทุนเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ยังตอบสนองตอนโยบายลดความแออัดในผูปวยของโรงพยาบาลทั่วไป ( Case chronic ที่สามารถ
evaluate ได/Case อายุรกรรม ที่สามารถ Control ไดใหสงไปรักษาตอที่โรงพยาบาลชุมชนเนื่องจากตึกอายุ
กรรมในโรงพยาบาลทั่วไปมีอัตราครองเตียงที่สูงมาก)
นพ.พิพฒ
ั น : กรณีรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาถาหากหอง ICU เต็ม สามารถรับผูปวยโดยใหนอนรักษาที่ที่ตึก
อายุรกรรมแทนได
พญ.อารีย : ในการสงตอผูปวยถาจะใหดีควรมีเบอรโทรศัพทของแพทยเจาของไขเพื่อประโยชนในการ
Consult ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูปวยมากและใหยึดผูปวยเปนศูนยกลาง การเสียเวลาในการ Consult มาก
เกินไปอาจทําใหการรักษาลาชา (Delay treatment) ได
Case 2:
2/12/53 1.30 น.
ID: ผูปวยชาย อายุ 43 ป ภูมิลําเนา อ.จุน CC: เจ็บแนนหนาอก 1 ชั่วโมง กอนมา รพ.
PE: BP 120/80 mmHg PR68/min RR18/min T37.4 c, Lung: clear, Heart: regular rhythm,
no murmur, Abdomen: soft, not tender, Ext: no edema, EKG: ST-elevation in V3, V4
Diagnosis STEMI
Tx NSS 1000 cc vien drip 60 cc/hr,ASA (300) stat, ISDN(5) 1tab SL, on O2 canula 3 LPM
1. โทรติดตอ รพ.เชียงคํา refer case คุยกับพยาบาลบอกวา ICU เต็มใหติดตอ รพ.พะเยา
2. โทรติดตอ รพ.พะเยา ER รพ.พะเยาให consults staff เวรกอน
3. โทรติดตอ staff รพ.พะเยา บอกวา ICU เต็มหาก refer มาก็อยู ward ธรรมดาเหมือนกัน
ใหโทรถามเบอร staff เชียงคํา staff พะเยาจะคุยกับ staff เชียงคําเอง
4. โทรถามเบอร staff รพ.เชียงคํา
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5. โทรกลับไปหา staff รพ.พะเยาเพื่อบอกเบอร staff เชียงคําและแจงวาที่สงเวรไมไดสงเวร
กับ staff แตสงเวรที่ ER staff พะเยาจึงใหติดตอ staff รพ.เชียงคําเองดูกอน
6. โทรหา staff เชียงคํา แจงเหตุผลวา ICU พะเยาเต็มและ consult staff พะเยาแลวคะ
**รพ.เชียงคํารับ case** ใชเวลาในการโทรติดตอประมาณ 1.30 ชัว่ โมง
ในที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะดังนี้
นพ.จรัล : ในฐานะกรรมการมาตรา 41ของจังหวัดพะเยา ขอยกตัวอยางปญหาการฟองรองของผูปวยตาม
มาตรา 41 กรณีผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน Dyspepsia แตสุดทายแลวปรากฏวาเปน Appendicitis
เยอะมาก เพราะฉะนั้นการใหคําแนะนําในการรักษาเปนสิ่งที่สําคัญ ควรอธิบายพยาธิสภาพและแนวทางการ
รักษาแกผูปวยและญาติใหชัดเจน เพื่อปองกันปญหาดังกลาว กรณี Head injury หามพูดกับผูปวยวาไมเปนไร
หรือมาชาไป ใหพูดวาอาการหนัก หรืออธิบายโรคและแจงวาแพทยจะใหความชวยเหลืออยางเต็มที่ จะเปน
การสรางความเขาใจที่ถูกตองและลดปญหาการฟองรองที่จะตามมา
5.2 นําเสนอกรณีศึกษา โรงพยาบาลปง
คุณอัจฉราภรณ จํารัส : นําเสนอกรณีศึกษา (Case conference) จํานวน 2 case ดังนี้
Case 1:
วันที่ 11 มกราคม 2554 (13.00 น.)
ชายไทย อายุ 40 ป มาดวยอาการ เวียนศีรษะ คลื่นไสไมอาเจียน,ถายดํา ประมาณ 1 แกว 1 วันกอน
มา ปฏิเสธโรคประจําตัว ดื่มสุราบางครั้ง
แรกรับ BP= 98/72 mm.Hg P= 104/min R=20/min T=37 C
Heart regular, Lung normal, Abdominal soft, no tenderness, PR melena
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
WBC= 8,600 cell/cu.mm, Plt= 235,000 cell/cu.mm, Hb =7.7 g/dl, Bl. gr. O, MCV =102
MCH =33.0 MCHC= 32.3 N=79% L=16% Eo = 1 % Mo = 3 %, Rbc morphology = hypo
Erythrocyte
วินิจฉัยโรค
- UGIH
- Post hemorrhagic anemia
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การรักษา
- on NG Lavage ได coffee ground 80 cc
- on 0.9 % nss 1000 ml v drip 80 cc/hr
- Ranitidine 50 mg IV stat, Plan Refer
ครั้งที่ 1 โทรประสาน ร.พ. เชียงคํา เพื่อเติมเลือด ร.พ. เชียงคําปฏิเสธ Case ไมมีเลือดกรุป O และให
เหตุผลทางโทรศัพท ที่ไมสามารถใหเลือดได (แตญาติสามารถไปบริจาคใหได ตามขอตกลงเดิม) แนะนําให
ประสานสงตอที่ร.พ. พะเยา
**ใชเวลาโทรประสานที่ร.พ. เชียงคํา 2 นาที**
ครั้งที่ 2 โทรประสานร.พ.พะเยา เพื่อ refer ดังนี้
1. ประสานคลังเลือดมีเลือดกรุป O ให Referมาได
2. ประสานที่ Call center ใหโทร consult แพทยอายุรกรรมทุกรายกอน
3. โทรประสานที่แพทยอายุรกรรมไมสามารถติดตอได
4. โทรกลับที่ call Center เนื่องจากติดตอ แพทยอายุกรรมไมได Call Center ใหโทรติดตอที่
ประชาสัมพันธ
5. โทรประสานที่ประชาสัมพันธ โอนสายใหแพทยอายุรกรรมที่ตึกผูปวยนอก แพทยรับ Case
“ไมตอ งโทร Consult กอน ใหโทรสงเวรที่ ER ไดเลย”
6. โทรสงเวรที่ ER รับCase
*** ใชเวลาในการโทรประสานที่ ร.พ. พะยา 23 นาที ***
รวมใชระยะเวลาในการโทรประสาน 25 นาที
Case 2:
วันที่ 7 มี .ค. 2554 เวลา 21.30 น. หญิงไทยอายุ 61 ป มาดวยอาการหายใจเหนื่อย 1 ช.ม. กอนมา
ร.พ. ผูปวยมีประวัติเปน DM HT ESRD
แรกรับ มีอาการหายใจเหนื่อยมาก ไอมีเสมหะ บริเวณหลังเทาบวม
BP= 190/100 mm.Hg, P= 100/min R= 40/min, T=37.5 C, O2 sat 93%
แพทยตรวจรางกาย Lung = both lung wheezing , heart regular, เทาบวมกดบุม 2 +
วินิจฉัยโรค ESRD Pulmonary edema
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การรักษา
- on plug
- Beradual 1:3 NB Stat
- Ampiciline 1 gm V
- On ET tube no 7.5
Plan Refer
ครั้งที่ 1 โทรประสาน ร.พ. เชียงคํา
ปฏิเสธ case เนื่องจาก ICU ร.พ. เชียงคําเต็ม **ใชเวลาในการประสาน 1 นาที**
ครั้งที่ 2 โทรประสาน ร.พ.พะยา ดังนี้
1. โทรประสาน call center ใหโทรกลับมาใหมอีกที เนื่องจากมีผูปวยมาก (รออีก 5 นาที)
2. โทรกลับมาอีกรอบไดประสานที่แพทย

ER

ยังไมรับ Case ใหโทรประสานกับแพทย

อายุรกรรมกอน ใหติดตอที่ประชาสัมพันธ
3. โทรประสานที่ประชาสัมพันธเพื่อติดตอแพทยอายุรกรรม แพทยไมรับ Case ใหเหตุผลวายังไง
แลวเชียงคําตองรับCase ตามขอตกลง ใชเวลาในการโทรประสานที่ ร.พ.พะยา 18 นาที
4. โทรกลับไปที่ร.พ. เชียงคํา อีกรอบ รอประมาณ 2 นาที รับ Case
**รวมใชระยะเวลาในการโทรประสาน 18 นาที**
ในที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะดังนี้
พญ.อารีย : ปญหาที่เกิดขึ้นนาจะมาจากการแบงพื้นที่ซึ่งไมสมดุลกัน เพราะแพทยอายุรกรรม โรงพยาบาล
เชียงคํามีนอยกวาโรงพยาบาลพะเยา ควรมีการแบงพื้นที่ Cashment Area ใหเหมาะสม ตามปริมาณ
แพทย โดยอาจใหโรงพยาบาลจุนและโรงพยาบาลเชียงมวนทบทวนพื้นที่ในอําเภอของตนเองวาสมควรที่จะสง
ตอไปโรงพยาบาลเชียงคําหรือพะเยา ใหเหมาะสมตอไป
นพ.พิพฒ
ั น : เห็นดวยแตบนพื้นฐานที่วาผูปวยวิกฤตที่สงไปรับการรักษาบางรายอาจไมไดรับการรักษาในหอง
ICU โดยการสงตอและดูแลผูปวยใหคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 3 อยางคือกฎกติกาที่ตั้งไว, การยึดผูปวยเปนศูนยกลาง,
ศักยภาพในการรักษาของแตละโรงพยาบาล และใหมีการยกเวนหรือยึดหยุนไดตามสมควร
คุณอัจฉราภรณ : สืบเนื่องจากปญหาการสงกลับผูปวยไปรับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งที่ผานมาเกิด
ปญหาวาไมสามารถดูแลผูปวยไดแลวตองสงกลับโรงพยาบาลทั่วไปอีกรอบ โดยขอใหที่ประชุมพิจารณา
แนวทางปฏิบัติในการสงกลับผูปวยไปรับการรักษาแกโรงพยาบาลชุมชน
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คุณจตุพร: กรณีสงกลับไปรักษาตอที่โรงพยาบาลชุมชนขอใหเขียนใบ Refer ที่แสดงรายละเอียดและแนว
ทางการดูแลผูปวยใหชัดจน ยกตัวอยางเชนผูปวยศัลยกรรมกระดูก เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนสวนใหญไมมี
ประสบการณในการดูแลผูปวย อาจทําใหประสิทธิภาพการรักษาไมดีเทาที่ควร
พญ.อารีย : ใหแตละแหงกลับไปพิจารณารายละเอียดของปญหาที่เกิดขึ้น (สงกลับแลวมีปญหา) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตอไปและใหคุณพรรณี ประสานแพทยศัลยกรรมกระดูกกรณีการสงกลับผูปวย (เขียนใบ
Refer) เพื่อใหชัดเจนและมีความตอเนื่องในการดูแลผูปวยในโรงพยาบาลชุมชน
5.3 นําเสนอกรณีศึกษา โรงพยาบาลเชียงมวน
คุณจิราภา เจริญสุข: เสนอสถานการณการสงตอโรงพยาบาลปงและกรณีศึกษา (Case conference) ดังนี้
ผูปวยชายไทยวัย 51 ป เมื่อวันที่28 ก.พ.54 ญาติมาขอใบสงตัว Case Infective spondilitis T79/ epidual cord compression/paraplegia T8 และบอกวาผูปวยเปนวัณโรคที่ไขกระดูกสันหลัง รักษา
ที่รพ.มหาราช โดยโรงพยาบาลพะเยาสงตัวไปเมื่อเดือนธันวาคม 53 กินยาไดประมาณ1 เดือน นัดวันที่15มี.ค.
54 ดูอาการบอกวาใบสงตัวหมดอายุแลว ขอใบสงตัวเพื่อไปตรวจตามนัด
ประวัติเจ็บปวยในอดีต
เมื่อวันที่11/12/54 มารักษาที่รพ.เชียงมวนดวยอาการ 5 ชั่วโมงกอนมารพ.มีอาการชา
บั้นเอว 2 ขาง ราวลงขาขางซาย ยกไมขึ้น ไมปวดปฏิเสธการไดรับอุบัติเหตุ เย็นนี้เดินไมได
BP=170/100 mm/hg P=86/min R=20/min
ผลการรักษา….Dx…. Hypo K
Admit

ที่รพ.เชียงมวน On 5%D/N/2 1,000cc+KCL 40mEq 60cc/hr แลวอาการ

ไมทุเลา จึง Refer ตอที่โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่14/2/54 ญาติมารับยาแทน แลวใหประวัติวาเมื่อ2 เดือน
กอนมีอาการชาบั้นเอว ราวลงขาซาย รักษาที่รพ.อาการไมดีขึ้น หมอสงตัวไปรพ.พะเยา หมอรพ.พะเยาบอกวา
เปนวัณโรคกระดูก สงตอไปรักษาที่รพ.สวนดอกเชียงใหม หมอผาหลังใหจากนั้นรักษาที่รพ.สวนดอกตลอด
ตอนนี้ใสสายสวนปสสาวะไว แตผูปวยไมถายมา3 วันมีอาการปวดอืดแนนทอง วันนี้ญาติมาขอยาสวนถาย เมื่อ
วันที่25/2/54 มารักษาที่รพ.ดวยอาการปสสาวะไมออก
Case Infective spondilitis T7-9/epidual cord compression/paraplegia T8 คาสายสวน
ปสสาวะไว กลับจากเชียงใหมประมาณ2 สัปดาห นัดวันที่15/3/54 นัดเปลี่ยนสายสวนปสสาวะทุก 2 สัปดาห
แตไมไดมาเปลี่ยน วันนี้ปสสาวะไมออก ปวดทองนอย
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ปญหาทีพ่ บ
1. ขา 2 ขางออนแรง Motor power gr 0
2. ชาขา2ขาง
การดูแล
- สรางสัมพันธภาพ เปดโอกาสใหระบายความรูสึก
- แนะนําเรื่องการรับประทานยาและการไปตรวจตามนัด
- สอน/สาธิตการทํา passive exercise
- แนะนําการดูแลสายสวนปสสาวะ/การปองกันภาวะแทรกซอน เชน แผลกดทับ
ประเด็นคําถาม เพื่อหาแนวทางสําหรับผูปวยเรื้อรัง
- ไมไดสงผูปวยมาขึ้นทะเบียนTB
- ไมมีประวัติการรักษา สูตรยา ระยะของการกินยา วันที่เริ่มยาTB
- ยาที่ไดมาไมครบ 13ชุด(NH หายหรือผูปวยกินไมตรง)
- ผูปวยเริ่มมีกลามเนื้อเกร็ง ขอติด เนื่องจากไมไดทํากายภาพบําบัด
- ไมไดเปลี่ยนสาย cath
- ตอนนี้ญาติ เปลี่ยนใจขอรักษาที่รพ.พะเยา ประสานคลินิก TB แลว ไมรูเรื่อง ( อาจเปนเพราะผูปวย
รักษาที่กระดูกแลวreferไปมหาราช)
- ใบrefer ตอบกลับใหแจงหรือ Fax ขอมูลมายังโรงพยาบาล ไมควรใหผูปวยเปนผูนํามาใหเนื่องจากมี
ปญหาผูปวยไมไดนํามาใหที่รพ.ทําใหการรักษาไมตอเนื่อง เกิดภาวะแทรกซอนตามมา
ในที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะดังนี้
พญ.อารีย: เปนสิ่งที่ดีในการรูจักตั้งคําถามเพื่อใหการดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการตั้งคําถามแตละ
ครั้งควรพยายามแกปญหาที่ตั้งไว ซึ่งจะทําใหผูปวยไดรับประโยชนมากยิ่งขึ้น
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5.3 พิจารณาแนวทางการสงตอผูปวยอายุรกรรมจังหวัดพะเยา
ที่ประชุมมีขอตกลงเบื้องตนในการสงตอผูปวยอายุรกรรมในจังหวัดพะเยาสรุปไดดังนี้
1. ใหโรงพยาบาลจุน, โรงพยาบาลเชียงมวน พิจารณาพื้นที่ในเขตอําเภอของตนเอง (ตามความเหมาะสม)
เพื่อจัดใหมีการสงตอผูปวยอายุรกรรมรับการรักษาตอ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในระบบสงตอเบื้องตน ทั้งนี้
ใหคํานึงถึงความตองการของผูปวยเปนสําคัญ (สามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม)
2. ในการสงผูปวยกลับไปยังโรงพยาบาลเดิมเพื่อรักษาตอเนื่องใหระบุรายละเอียดในการปฏิบัติใหชัดเจน
3. การสงตอผูปวยเพื่อรักษาตอรพ.ชุมชนใหคํานึงถึงความตองการของผูปวยและชวงเวลาที่เหมาะสม
4. การสงตรวจ Lab กอนสงตอผูปวยใหระบุในใบ Refer วาสงที่ไหน เมื่อไหร เพื่อที่จะไดติดตามผล Lab ได
ถูกตอง (ควรสง Lab โรงพยาบาลที่จะสงตอผูปวย)
5. กรณีไมมีเลือดที่โรงพยาบาลทั่วไป ตามแนวทางเดิมโรงพยาบาลทั่วไปจะจัดการหาเลือดให หรือใหญาติ
บริจาคเลือด โดยถาเปนไปไดใหสงในเวลาราชการ
6. แจงใหทราบวา โรงพยาบาลเชียงคําสามารถทําการตรวจ Echocardiograms ได และโรงพยาบาลพะเยา
สามารถตรวจ Gastro scope, Bronchoscope, Echocardiograms ได
7. การสงตอผูปวยวิกฤติ ถา Call center แจงวาหอง ICU เต็ม หรือมีการปฏิเสธการรับผูปวยใหแพทย
เจาของไขติดตอกับแพทยเวรหรือ Staff ตามลําดับ เพื่อหาแนวทางการรักษารวมกัน (ขอความรวมมือ
แพทยเวรใหเปดโทรศัพทมือถือในชวงอยูเวร)
ราภาระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 ขอมูลทรัพยากรทางการแพทยและแนวทางการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
โรงพยาบาลเชียงคําแจงใหทราบถึงขอมูลขอมูลทรัพยากรทางการแพทยเครือขายสาธารณสุขเขต 16
โดยมีขอมูลที่จําเปนเทาที่หาได เพื่อใชเปนประโยชนในหนวยบริการ และไดแจงแนวทางการรักษาผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองเฉียบพลันของโรงพยาบาลเชียงคํา (ตามเอกสารที่แนบ)
6.2 กําหนดการประชุมครั้งที่ 2/2554
ที่ประชุมมีมติใหจัดการประชุม Medical case conference ครั้งที่ 2/2554 โดยจัดที่รพ.พะเยา ใน
วันที่ 10 มิถุนายน 2554 โดยใหโรงพยาบาลแมใจ, โรงพยาบาลดอกคําใต นําเสนอ Case ที่มีปญหาดานการ
รักษา ไมเนนเฉพาะที่มีปญหาการสงตอ รวมทั้งใหโรงพยาบาลทั่วไป เตรียมเรื่อง Management กรณีตางๆ
เพื่อนําเสนอในที่ประชุมตอไป
ทีมเลขาบันทึกรายงานการประชุม
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