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“ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดเชียงใหม่”
ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม C71/1 ชั้น 7 อาคารอานวยการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลนครพิงค์ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
***********************************************************
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ
...............................................................................................................................................................
วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม
...............................................................................................................................................................
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.ชม.
3.2 ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดเชียงใหม่ โดย โรงพยาบาลนครพิงค์
3.3 ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง โดย โรงพยาบาลสวนปรุง
3.4 ระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โดย โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
3.5 ระบบการส่งต่อผู้ป่วยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ โดย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
3.6 เป้าหมายการติดตามการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนปี 2565
3.4 การออกบริการคลินิกจิตเวช ในรพ.ชุมชน ในเรือนจากลางเชียงใหม่
3.5 เรื่องแจ้งอื่นๆ..........................................................................
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการ Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดเชียงใหม่
4.2 ระบบรายงานการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
4.3 เรื่องพิจารณาอื่นๆ............................................
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1..................................................................................................................
วาระที่ 6 นัดประชุมครั้งต่อไป

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ Service plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น C71/1 ด้านเหนือ (ข้างห้องประชุมใหญ่)
โรงพยาบาลนครพิงค์ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ mcattcm@gmail.com
หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่งานสุขภาพจิต โทร 0 5321 1048 – 50 ต่อ113

คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
1. นายอภิชาต ดารงไชย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง
ที่ปรึกษา
2. ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ที่ปรึกษา
3. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่
ที่ปรึกษา
4. ผู้อานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ที่ปรึกษา
5. นางสาวรจนพรรณ นันทิทรรภ นายแพทย์ชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์
ประธานกรรมการ
6. นายสุกฤษฎิ์ เลาห์อุทัยวัฒนา นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์
รองประธานกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา ก่อธงชัย นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์
กรรมการ
8. นางอัญญานี กิติเรืองแสง นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลฝาง
กรรมการ
9. นางสาววนัญญา เมฆฉาย พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลฝาง
กรรมการ
10. นางเพชรรัตน์ วงศ์วิไล นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลสันทราย
กรรมการ
11. นางปนัดดา ธีระเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสันทราย
กรรมการ
12. นางจุฑาภรณ์ มณีวงศ์ นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลสันป่าตอง
กรรมการ
13. นางดอกรัก พิทาคา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสันป่าตอง
กรรมการ
14. นายณัฐวุฒิ อภิวรรณรัตน นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลจอมทอง
กรรมการ
15. นางเพ็ญนภา สุตาคา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลจอมทอง
กรรมการ
16. นางทิพวรรณ บัวละวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง
กรรมการ
17. นางศุภพิมล ปาแปง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ กรรมการ
18. นายรณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ กรรมการ
19. นายวงค์พรรณ์ มาลารัตน์ นักกิจกรรมบาบัดชานาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
กรรมการ
20. นางสาวศศิธร พยัคฆชาติ นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์
กรรมการ
21. นางสาวนัฐกานต์ ปัญทจักร นักจิตวิทยาปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่แตง
กรรมการ
22. นางสาวบุฑบท พฤกษาพนาชาติ นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ กรรมการและเลขานุการ
23. นายเกรียงไกร ยอดเรือน นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสจ.เชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24. นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สสจ.เชียงใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25. นางรัชดาภรรณ กาวีวงค์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลแม่ออน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26. นางสาวเอมอร ภูพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

