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(ร่าง)คาสังส
่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่
/2562
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดสระแก้ว
ปี งบประมาณ 2562
………………………………………
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จดั ทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
พ.ศ.2561-2565 ภายใต้หลักการ “เครือข่ายบริการสุขภาพที่ไร้รอยต่อ ” (Seamless Health Service
Network) ในรูปแบบของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชื่อมโยงตัง้ แต่ระบบบริการระดับปฐมภูม ิ ทุตยิ
ภูมติ ติยภูม ิ จนถึงศูนย์เชีย่ วชาญระดับสูงและการพัฒนาระบบส่งต่อภายในเครือข่ายเพื่อให้เกิดการดูแล
ประชาชนได้เบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย สร้างการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม
ลดความเหลื่อมล้า โดยมีเป้ าหมาย คือ ”ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาพยาบาลทีเ่ หมาะสม ปลอดภัย ” ประกอบ
กับจังหวัดสระแก้ว มีนโยบายพัฒนาระบบส่งต่อให้มคี วามพร้อมการส่งต่อผู้ป่วยทัวไป
่ ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิน
และกลุ่มที่ต้องได้รบั การดูแลต่อเนื่องแบบครบวงจร โดยพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตัง้ แต่ระดับนโยบาย
โครงสร้างการบริหารจัดการ
การพัฒนาทรัพยากร (บุคลากร ยานพาหนะ อุปกรณ์ ยา สารน้ า และ
เวชภัณ ฑ์) การส่ ง ต่ อ ข้อ มูล ด้ว ยและการสื่อ สารด้ว ยระบบ IT การประสานการปฏิบ ัติก ารระหว่ า ง
สถานพยาบาล รวมทัง้ กากับติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผปู้ ่ วยแต่ละกลุ่มได้รบั การดูแลทีไ่ ด้มาตรฐาน
และมีความปลอดภัย
เพื่อ ให้ ร ะบบส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วยจัง หวัด สระแก้ ว มีม าตรฐานและคุ ณ ภาพตามนโยบาย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจึงแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1.คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
1.2 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(2-3)
1.4 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
1.5 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
1.6 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
1.7 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(2-3)
1.8 สาธารณสุขอาเภอ ทุกอาเภอ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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1.9 หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
1.10 นายแพทย์เชีย่ วชาญ ด้านเวชกรรมป้ องกัน
กรรมการและเลขานุการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
1.11 รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการแพทย์
กรรมการและเลขานุการร่วม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
1.12 รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการแพทย์
กรรมการและเลขานุการร่วม
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
1.13 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการร่วม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
1.14 นางจินตนา พ่วงแพ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการและผู้ช่ว ยเลขานุ ก าร
หัวหน้าศูนย์ส่งต่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ร่วม
1.15 นางปรารถนา วันดี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการและผู้ช่ว ยเลขานุ ก าร
หัวหน้าศูนย์ส่งต่อ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
ร่วม
1.16 นายสมบัติ สมบัตวิ งษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการและผู้ช่ว ยเลขานุ ก าร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ร่วม
บทบาทหน้ าที่
1.กาหนดนโยบาย เป้ าหมาย ตัวชีว้ ดั และมาตรการพัฒนาระบบรับส่งต่อแบบครบวงจร
(Refer In-Refer Out/Refer Back) ให้มคี ุณภาพและมาตรฐานไร้รอยต่อ สาหรับผู้ป่วยทัวไปและผู
่
้ป่วย
ฉุกเฉิน และกลุ่มผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลต่อเนื่อง ( Intermediate Care ,Palliative Care และผูป้ ่ วยจิต
เวช)
2. ประสานงาน จัดหาทรัพยากรสนับสนุ นการพัฒนาระบบส่งต่อแบบครบวงจรอย่าง
ต่อเนื่อง
3. กากับติดตาม ประเมินผล ให้คาปรึกษา และสนับสนุ นการปรับปรุงแก้ไขระบบส่งต่อ
อย่าง
ต่อเนื่องและพร้อมให้บริการทัง้ ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
4. แต่งตัง้ คณะทางานพัฒนาระบบงานสนับสนุ นระบบส่งต่อให้มปี ระสิทธิภาพตามความ
จาเป็ นและเหมาะสม
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2.คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบรับ-ส่งต่ อผู้ป่วยจังหวัดสระแก้ว (Refer In-Refer out)
ประกอบด้วย
2.1 นายสมคิด ยืนประโคน
2.2 นายสรวิศ ชลาลัย
2.3 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจิตเวช
สระแก้วราชนครินทร์
2.4 ประธาน PCT Ped.
2.5 ประธาน PCT ENT.
2.6 ประธาน PCT Neuro
2.7 ประธาน PCT Obs.
2.8 ประธาน PCT Obs.
2.9 ประธาน PCT Orth.
2.10 ประธาน PCT Orth.
2.11ประธาน PCT Eye.
2.12ประธาน PCT Eye.
2.13ประธาน PCT Surg.
2.14ประธาน PCT Surg.
2.15 ประธาน PCT Med.
2.16 ประธาน PCT Med.
2.17ประธาน SP Intermediate care
2.18ประธาน SP Intermediate care
2.19ประธาน SP สาขาจิตเวช
2.20ประธาน SP สาขาจิตเวช
2.21หัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรม
2.22หัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรม
2.23หัวหน้ากลุ่มงานคุมครอง
ผูบ้ ริโภคและเภสัชกรรม
สาธารณสุข
2.24 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการ

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการแพทย์
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ประธานอนุ กรรมการ
รองประธานอนุ กรรมการ
รองประธานอนุ กรรมกา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ

อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุกรรมการ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

อนุกรรมการ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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2.25 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
2.26 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
2.27 หัวหน้างานศูนย์ส่งต่อ
2.28 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
2.29 นางจินตนา พ่วงแพ

2.30 นางปรารถนา วันดี
2.31 นายสมบัติ สมบัตวิ งษ์
2.32 นายสมบัติ พึง่ เกษม
2.33 นายณัฐกริช โกมลศรี

โรงพยาบาลในสังกัด สสจ.สระแก้ว ทุกแห่ง
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
โรงพยาบาลในสังกัด สสจ.สระแก้ว ทุกแห่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หัวหน้างาน
ศูนย์ประสานส่งต่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสระแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ER
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการร่วม
อนุ กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการร่วม
อนุ กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการร่วม
อนุ กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการร่วม
อนุ กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการร่วม

บทบาทหน้ าที่
1.ทบทวนและปรับปรุงระบบรับส่งต่อแบบครบวงจร ดังนี้
1.1 ทบทวนและปรับปรุง เครือ ข่า ยระบบรับ ส่ งต่ อ ภายในจัง หวัดและนอกจัง หวัด
ให้สอดคล้องกับบริบทและ service plan ในปั จจุบนั
1.2 ทบทวน CPG/ แนวทางการรับส่งต่อและการดูแลต่อเนื่องราย Service plan
ให้เชื่อมโยงตัง้ แต่ตติยภูม ิ ทุตยิ ภูม ิ ปฐมภูมแิ ละชุมชน
1.3 จัดทาคู่มอื สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารส่งต่อผูป้ ่ วย/การดูแลต่อเนื่อง และสื่อสารไปสู่
การปฏิบตั ใิ ห้ครอบคลุมทัวถึ
่ งทุกระดับ
2.วางระบบสนับสนุนการดูแลต่อเนื่องผูป้ ่ วย Intermediate care , Long Term Care
ทุกกลุ่มวัยและPalliative Care
2.1 พัฒนาศูนย์สาธิต ฝึกอบรม การดูแลต่อเนื่องให้กบั ทีมสหวิชาชีพทุกระดับ
2.2 ศูนย์กายอุปกรณ์และอุปกรณ์การแพทย์ทจ่ี าเป็ นสาหรับการดูแลต่อเนื่อง
3.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารด้วยใช้โปรแกรม Thai refer เพื่อสนับสนุ น
การจัดบริการและการบริหารจัดการระบบให้มคี ุณภาพยิง่ ขึน้
4.พัฒนาศูนย์ประสานการส่งต่อในโรงพยาบาลทัวไปและโรงพยาบาลชุ
่
มชนให้ม ี
ประสิทธิภาพ
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5.กากับติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงระบบการส่งต่อในที่
ประชุม คปสอ. ทุกเดือน
6.เสนอแต่งตัง้ คณะทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบส่งต่อให้มปี ระสิทธิภาพตาม
ความจาเป็ น
7.ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3.คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบส่งกลับ (Refer Back)เพื่อการดูแลต่อเนื่ อง ประกอบด้วย
3.1 นายแพทย์เชีย่ วชาญ ด้านเวชกรรมป้ องกัน
ประธานอนุ กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3.2 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
รองประธานอนุกรรมการ
3.3 รองผูอ้ านวยการด้านบริการปฐมภูม ิ
รองประธานอนุกรรมการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
3.4 รองผูอ้ านวยการด้านบริการปฐมภูม/ิ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการ
รองประธานอนุกรรมการ
ปฐมภูม ิ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
อนุ กรรมการ
3.5 ประธาน SP Intermediate Careโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
3.6 ประธาน SP Intermediate Care โรงพยาบาลอรัญประเทศ
อนุ กรรมการ
3.7 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลในสังกัด สสจ.สระแก้ว ทุกแห่ง
อนุ กรรมการ
3.8 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
อนุ กรรมการ
3.9 หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
อนุ กรรมการ
3.10 หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอรัญประเทศ
อนุ กรรมการ
3.11 หัว หน้ ากลุ่ มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
อนุ กรรมการ
สระแก้ว
3.12 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอรัญประเทศ
อนุ กรรมการ
3.13 หัว หน้ า กลุ่ ม งานเวชกรรมสัง คม โรงพยาบาลจิต เวชสระแก้ ว ราช
อนุ กรรมการ
นครินทร์
3.14 หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวม โรงพยาบาลชุมชนทุก
อนุ กรรมการ
แห่ง
3.15 หัวหน้างานจิตเวชโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
อนุ กรรมการ
3.16 ผูช้ ่วยสาธารณสุขอาเภอทีด่ แู ลระบบการดูแลต่อเนื่อง
อนุ กรรมการ
3.17หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
อนุ กรรมการและเลขานุการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3.18 เลขานุการ SP Intermediate Care โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
อนุ กรรมการ
สระแก้ว
และเลขานุการร่วม
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3.19 เลขานุการ SP Intermediate Care โรงพยาบาลอรัญประเทศ
3.20 หัวหน้างานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (COC)
3.21 หัวหน้างานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชนหรือผูร้ บั ผิดชอบศูนย์ COC
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
3.22 หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว
3.23 หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลอรัญประเทศ
3.24 หัวหน้างานสุขภาพจิต
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3.25 นายสมบัติ สมบัตวิ งษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3.26 นายณัฐกริช โกมนศรี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

อนุ กรรมการ
และเลขานุการร่วม
อนุ กรรมการ
และเลขานุการร่วม
อนุ กรรมการ
และเลขานุการร่วม
อนุ กรรมการ
และเลขานุการร่วม
อนุ กรรมการ
และเลขานุการร่วม
อนุ กรรมการ
และผูช้ ่วยเลขานุการร่วม
อนุ กรรมการ
และผูช้ ่วยเลขานุการร่วม
อนุ กรรมการ
และผูช้ ่วยเลขานุการร่วม

บทบาทหน้ าที่
1. พัฒนาระบบรับ ส่งต่อผูป้ ่ วย (Refer Back) เพื่อการดูแลต่อเนื่องในกลุ่ม
Intermediate care ,Long Term Care ทุกกลุ่มวัยและผูป้ ่ วย Palliative Care ด้วยโปรแกรม Thai COC
ให้เชื่อมโยงไร้รอยต่อตัง้ แต่ตติยภูม ิ ทุตยิ ภูม ิ ปฐมภูม ิ และชุมชน
2.พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย Intermediate care ในโรงพยาบาลระดับ M/F โดยมี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็ นพีเ่ ลีย้ ง
3.พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย Long Term Care ทุกกลุ่มวัย แบบองค์รวม
3.1 จัดบริการ และพัฒนาโครงสร้างบุคลากรเพื่อดูแลผูป้ ่ วยแบบ Long Term Care
แบบองค์รวม
3.2 พัฒนาศูนย์อุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นต่อผูป้ ่ วยดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ น
3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรูส้ าหรับทีมสหวิชาชีพในการดูแลต่อเนื่องทุกระดับ
3.4 กากับติดตาม นิเทศงานและประเมินผลและปรับปรุงต่อเนื่อง
4.พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย Palliative Care
4.1 จัดระบบบริการ โครงสร้างบุคลากร เพื่อดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองทัง้ ใน
โรงพยาบาลและในชุมชนแบบองค์รวม
4.2 จัดระบบการบริหารจัดการยา opioids และอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น
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4.3 พัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม กากับติดตาม นิเทศงาน ประเมินผลและปรับปรุง
ต่อเนื่อง
5.พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผูป้ ่ วยจิตเวช
5.1 จัดระบบบริการ โครงสร้างบุคลากร เพื่อดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชในโรงพยาบาล /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และในชุมชนแบบองค์รวม
5.2 พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ นด้วย โปรแกรม SINAP
5.3 พัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม ติดตามนิเทศงานประเมินผลและปรับปรุงต่อเนื่อง
6.พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาวะตนเองในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
7.พัฒนาสารสนเทศเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัด
(คปสจ.) เพื่อกากับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงต่อเนื่องทุกเดือน
8.ดาเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

