เอกสารหมายเลข 2

คำสั่งสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนพัฒนำระบบสนับสนุนระบบรับส่งต่อ ส่งกลับและดูแลต่อเนื่อง
จังหวัดสระแก้ว ปี 2562
ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุข ได้ จั ด ทาแผนพั ฒ นาระบบบริก ารสุข ภาพ(Service Plan) พ.ศ2561-2565)ภายใต้หลักการ
“เครือข่ายบริการสุขภาพที่ไร้รอยต่อ ” (Seamless Health Service Network) ในรูปแบบของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ตั้งแต่ระบบบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงและการพัฒนาระบบส่งต่อภายในเครือข่ายเพื่อให้เกิดการ
ดูแลประชาชนได้เบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย สร้างการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า โดยมี
เป้าหมาย คือ ”ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม ปลอดภัย ” ประกอบกับ จังหวัดสระแก้ว มีนโยบายพัฒนาระบบส่งต่อให้มีความ
พร้อมการส่งต่อผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยฉุกเฉินและกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องแบบครบวงจร โดยพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระ ดับ
นโยบาย โครงสร้าง การบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากร(บุคลากร ยานพาหนะ อุปกรณ์ ยา สารน้า และเวชภัณฑ์)การส่งต่อข้อมูลด้วย
และการสื่อสารด้วยระบบ IT การประสานการปฏิบัติการระหว่างสถานพยาบาล รวมทั้งกากับติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม
ได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
เพื่อให้ระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสระแก้ว มีมาตรฐานและคุณภาพตามนโยบาย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจึง แต่งตั้ง
คณะทางานพัฒนาระบบสนับสนุนระบบรับส่งต่อและส่งกลับเพื่อดูแลต่อเนื่อง จังหวัดสระแก้ว ปี 2562 ดังนี้
1. คณะทำงำนพัฒนำระบบ Refer backและกำรดูแลต่อเนื่องจำกกำร
1.1 คณะทำงำนพัฒนำระบบ Refer back และและกำรดูแลต่อเนื่องกลุ่ม Intermediate care
1) พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2) นพ.ก่อสกล เอื้อเฟื้อ นายแพทย์ชานาญการ (ประสาทศัลยแพทย์)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
3) ประธาน Service Plan สาขา intermediate care โรงพยาบาลอรัญประเทศ
4) พญ.เนตรน้อย ชาลี นายแพทย์ชานาญการ (อายุรกรรมศัลยแพทย์)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
5) พญ.ดวงพร ขัตตินานนท์ นายแพทย์ชานาญการ (แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
6) นพ.จักรกฤษณ์ สุรการ ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังน้าเย็น โรงพยาบาลวังน้าเย็น
7) นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ผู้อานวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร โรงพยาบาลวัฒนานคร
8) นายมานัชย์ เวชบุญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
9) หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลในสังกัด สสจ.สระแก้ว ทุกแห่ง
10) พยาบาลวิชาชีพ
ตึกผู้ป่วยในที่ได้รับมอบหมาย โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

11) พยาบาลวิชาชีพ...

11) พยาบาลวิชาชีพ
12) พยาบาลวิชาชีพ
13) แพทย์แผนไทย
14) นักกายภาพบาบัด
15) พ.จ.อ.ณรงค์ชัย สมใจ
16) นางสาวกิติยา ต้นสิน

ตึกผู้ป่วยในที่ได้รับมอบหมาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ตึกผู้ป่วยในที่ได้รับมอบหมาย โรงพยาบาลอรัญประเทศ
ที่ได้รับมอบหมายโรงพยาบาลในสังกัด สสจ.สระแก้ว ทุกแห่ง
ที่ได้รับมอบหมายโรงพยาบาลในสังกัด สสจ.สระแก้ว ทุกแห่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

17) นายณัฐกริช โกมลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุกร
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุกร

บทบำทหน้ำที่
1. วิเคราะห์สถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาและกาหนดโรคที่ต้องได้รับการฟื้นฟูและดูแลต่อเนื่องในระยะกลาง(Intermediate care)ใน
โรงพยาบาลระดับ M และ F
2. วางแผนพัฒนาระบบการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยระยะกลางให้เชื่อมโยงจากตติยภูมิ ทุติยภูมิ ลงไปถึงระดับปฐมภูมิเพื่อลด
ความแออัดในโรงพยาบาลทั่วไปและเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยที่รอคิว
3. กาหนดแนวทางการบริหารจัดการเตียงและประสานการสนับสนุนทรัพยากรให้โรงพยาบาลทีเ่ ป็น Node & network มีความ
พร้อมในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ตามบริบท
4. พัฒนาเครือข่ายทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะกลางให้กับโรงพยาบาลที่เป็น Node & network
5. เยี่ยมเสริมพลัง และหาโอกาสพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ในภาพรวมของจังหวัด
6. กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ทุกเดือน เพื่อค้นหาโอกาสปรับปรุงและให้ข้อเสนอเชิงบริหารกับคณะกรรมการ
อานวยการ
1.2 คณะทำงำนพัฒนำระบบกำรดูแลต่อเนื่อง(Continuity of care)
1) นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
โรงพยาบาลวัฒนานคร
ประธานคณะทางาน
2) นพ.วิทยา หอมฉุน
รองผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ประธานคณะทางานร่วม
3) นพ.วัฒนพล จิลิลาภะ ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองหาด โรงพยาบาลคลองหาด
รองประธานคณะทางาน
4) นพ.ธีรพล พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์ชานาญการ
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
รองประธานคณะทางาน
5) หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โรงพยาบาลในสังกัด สสจ.สระแก้ว ทุกแห่ง
คณะทางาน
6) นางจงรักษ์ คนจริง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลคลองหาด
คณะทางาน
7) นางลัดดา สมมิตร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลวัฒนานคร
คณะทางาน
8) นางจันทร์นิภา เภตรา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลวังน้าเย็น
คณะทางาน
9) นางสาววารี วาสนารวยรุ่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
คณะทางาน
10) นางจินตนา จักรสิงโต พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลโคกสูง
คณะทางาน
11) นางภวาภิรมย์ ชาญเชี่ยว พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาล.........
คณะทางาน
12) นางศิริพร นนทภา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลตาพระยา
คณะทางาน
13) นางสาวเดือนแรม ไลกระโทก พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์
คณะทางาน
14) ผู้รับผิดชอบงานดูแลต่อเนื่อง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ
คณะทางาน
15) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับมอบหมายสานักงานสาธารณสุขจงหวัดสระแก้ว
คณะทางาน
16) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับมอบหมายโรงพยาบาลในสังกัด สสจ.สระแก้ว ทุกแห่ง
คณะทางาน
17) นางภัทรา ผาแก้ว
นักวิเคราะห์นักนโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานสาธารณสุขจงหวัดสระแก้ว
คณะทางาน
18) นายจาตุรงค์ พันธุ์เรือง นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจงหวัดสระแก้ว
คณะทางาน
19) นายสมบัติ สมบัติวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ สานักงานสาธารณสุขจงหวัดสระแก้ว คณะทางานและเลขานุการ
20) นางไลทอง...

20) นางไลทอง ภัทรปรียากูล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
21) นางสาวทัศนวรรณ ชัยบิล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
บทบำทหน้ำที่
1. วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา โอกาสพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และวางระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านให้มี
ความเชื่อมโยงกันกับระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
2. จัดทาแผนพัฒนา แนวทางการดาเนินงาน และสร้างเครือข่ายระบบการดูแลต่อเนื่องของจังหวัดสระแก้ว ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานและเชื่อมโยง จากบริการตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ถึง ชุมชน
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบการดูแลต่อเนื่องของจังหวัดให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน
4. ประสานการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นสนับสนุนระบบการดูแลต่อเนือ่ งให้เพียงพอ
5. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการให้มีคุณภาพ และปลอดภัย
6. สนับสนุนให้มีและใช้ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีในการจัดบริการและบริหารระบบการดูแลต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ
7. กากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อหาโอกาสปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและรายงานคณะกรรมการอานวยการ เดือนละ 1
ครั้ง
8. วิจัยและพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสระแก้ว
9. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 คณะทำงำนพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวช
1) นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ประธานคณะทางาน
2) ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์สระแก้ว โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์สระแก้ว
ประธานคณะทางานร่วม
3) ประธาน SP สาขาจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
รองประธานคณะทางาน
4) ประธาน SP สาขาจิตเวช โรงพยาบาลอรัญประเทศ
คณะทางาน
5) หัวหน้างานจิเวช
โรงพยาบาลสังกัด สสจ.สระแก้วทุกแห่ง
คณะทางาน
6) หัวหน้างานภาคประชาชน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
คณะทางาน
7) ผู้รับผิดชอบงานจิตเวช สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง
คณะทางาน
8) นางกฤษณา ฤทธิ์เดช หัวหน้างานจิตเวช สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
คณะทางานและเลขานุการ
9) หัวหน้างานจิตเวช
โรงพยาบาลจิเวชราชนครินทร์ สระแก้ว
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
10) หัวหน้างานจิตเวช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชการแก้ว
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
11) หัวหน้างานจิเวช
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะทำงำนพัฒนำระบบสนับสนุนระบบ Refer
2.1 คณะทำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนระบบ ส่งต่อ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นพ.จักรกฤษณ์ สุรการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังน้าเย็น
ประธานคณะทางาน
สุกิจ เลิศสกุลธรรม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโคกสูง
รองประธานคณะทางาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือผูไ้ ด้รับมอบหมาย โรงพยาบาลในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
คณะทางาน
เลขานุการ ทุกสาขา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
คณะทางาน
เลขานุการ _Service Plan ทุกสาขา โรงพยาบาลอรัญประเทศ
คณะทางาน
นายทรงพล เพียเพ็งต้น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สสจ.สระแก้ว
คณะทางานและเลขานุการ
นายสมบัติ สมบัติวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่...

บทบำทหน้ำที่
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านระบบข้อมูล และการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน ระบบส่งต่อของจังหวัดสระแก้ว
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีในการจัดบริการให้เกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่อง สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้
3. จัดทาระบบรายงาน ข้อมูลการ รับ ส่งต่อ ผู้ป่วย และส่งกลับ ในภาพรวมจังหวัด
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อคืนข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพของจังหวัด
5. แต่งตั้งคณะทางานเพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร
2.2 คณะทำงำนพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ (Emergency Care System : ECS/ER)
1) นพ.นายสมคิ
1
ด ยืนประโคน
2) นพ.สรวิศ ชลาลัย
3) นพ.เอกชัย ยอดขาว
4) นพ.ฐิติ ตั้งลิตานนท์
5) นพ.ธีรวัฒน์ โสธนนันท์
6) นพ.ศุภกฤษฎิ์ กิจภากรณ์
7) นายมานัชย์ เวชบุญ
8) นางสุจิตรา วงษ์ภา
9) นางสาวขนิษฐา ภาประจง
10) นางสาวสิรยิ า เดชะ
11) นางสาวพรนิภา ผาสุข
12) นางสาวรันดร กว้างขวาง
13) นายสุรยิ นต์ วงศ์ศรีรัตนา
14) นางชื่นฤทัย วรรณเกตุ
15) นางสาวกิตติยา ต้นสิน
16) นางสาวจินตนา พ่วงแพ
17) นางพิไลพร เจียมสถิตย์
18) นางสาวสุจติ รา ตันธิกุล
19) นายยศวัจน์ เชาว์นิธิธรณ์
20) นางปรารถนา วันดี
21) นายณัฐกริช โกมลศรี
22) นายสมบัติ พึ่งเกษม

รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ที่ปรึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาพระยา
รองประธานกรรมการ
นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
รองประธานกรรมการ
นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
รองประธานกรรมการ
นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
รองประธานกรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลวัฒนานคร
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลวังน้าเย็น
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลคลองหาด
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลตาพระยา
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลโคกสูง
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลวังสมบูรณ์
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญกา โรงพยาบาลอรัญประเทศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบำทหน้ำที่
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ จังหวัดสระแก้ว เช่น ER
คุณภาพ, Trauma, EMS, ระบบการส่งต่อ ฯลฯ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ service plan สาขาอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน
2. จัดทาแผนการดาเนินงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ จังหวัด สระแก้ว โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3) ดาเนินการ...

3. ดาเนินการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ จังหวัด
สระแก้ว
4. กระตุ้นสร้างเสริมให้เกิดกิจกรรมพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ อย่างต่อเนื่อง
5. นิเทศ กากับ การดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ จังหวัดสระแก้ว
6. ออกประเมินมาตรฐานการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อในโรงพยาบาล
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานของจังหวัด ต่อคณะกรรมการอานวยการดาเนินการอื่นใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
อานวยการ
2.3 คณะทำงำนพัฒนำมำตรฐำนรถพยำบำลในเครือข่ำยสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นายไพรัชต์วริ ิต วิริยะภัคพงค์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ประธานกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
คณะทางาน
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
คณะทางาน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
คณะทางาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
คณะทางาน
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
คณะทางาน
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอรัญประเทศ
คณะทางาน
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลชุมชน
คณะทางาน
ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
9) นายสมบัติ พึ่งเกษม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว คณะทางานและเลขานุการ
10) นายณัฐกริช โกมลศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว คณะทางาน และเลขานุการ
11) นายมนตรี โอวาทสุวรรณ

นายช่างเทคนิคชานาญงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

คณะทางาน และเลขานุการ

บทบำทหน้ำที่
1. ทาแผนจัดหารถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานกาหนด ให้เพียงพอในการให้บริการ
2. ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงให้รถพยาบาลและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดหาและพัฒนาสรรถนะบุคลากรให้เพียงพอในการให้บริการ
4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
5. ตรวจสอบมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถพยาบาลกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) ทุกปี
2.4 คณะทำงำนพัฒนำโรงพยำบำลตำมเกณฑ์มำตรฐำน QSC/GREEN&CLEEN/Smart Hospital
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นพ.ยุทธพงษ์ ศรีมงคล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
นายแพทย์คงศักดิ์ วงษ์ชูศรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
นายไพรัชต์วริ ิต วิริยะภัคพงค์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นายอดุลย์ หาญชิงชัย
สาธารณสุขอาเภออรัญประเทศ
นายคารณ สมยา
สาธารณสุขอาเภอวังน้าเย็น
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นางพะเยาว์ ด่านปรีดา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ประธานคณะทางาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
`10) นางสาว...

10) นางสาวศุภรีย์พร พอใจ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
คณะทางาน
11) นางวันทนา หงษ์โม่
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพร.สระแก้ว
คณะทางาน
12) นางจีรภา นาคจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ อรัญประเทศ
คณะทางาน
13) นางสิรินาฏ สมใจเพ็ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลวัฒนานคร
คณะทางาน
14) นางจีรภัทร พึ่งเกษม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ โรงพยาบาล คลองหาด
คณะทางาน
15) นางกฤติกานต์ พิสุทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลคลองหาด
คณะทางาน
16) นางวัชรินทร์ บุญเฉื่อย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ โรงพยาบาล เขาฉกรรจ์
คณะทางาน
17) นางกนกรัตน์ จันวะโร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
คณะทางาน
18) นางบุษกร จันทร์คลาย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลตาพระยา
คณะทางาน
19) นางอาพร ดีทองนอก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลวังน้าเย็น
คณะทางาน
20) นางรัตนา พันจุย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาล โคกสูง
คณะทางาน
21) นางสาวพรรณิภา เทีย่ งธรรม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลวังสมบูรณ์
คณะทางาน
22) นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสจ.จังหวัดสระแก้ว
คณะทางาน
23) นายสุรชัย เทียมพูล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน สสจ.สระแก้ว
คณะทางาน
24) นางสิรินาฏ สมใจเพ็ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลวัฒนานคร
คณะทางาน
25) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลในสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ทุกแห่ง
คณะทางาน
26) นายมานัชย์ เวชบุญ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
คณะทางานและเลขานุการ
27) นายณัฐกริช โกมลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
คณะทางานและช่วยเลขานุการ
บทบำทหน้ำที่
1. วิเคราะห์สถานการณ์ หาโอกาสพัฒนา OPD ทุกโรงพยาบาลในสังกัด สสจ.สระแก้วให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันโดยบูรณาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน Quality Service Clean (QSC)/GREEN&CLEEN ตามแนวคิด Smart Hospital
2. ประสานจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการให้โรงพยาบาลสะอาด สะดวก สบายและสวยงาม ลดระยะเวลารอ
คอย ลดความแออัดในโรงพยาบาล และเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
3. นิเทศ กากับ ติดตาม เสริมพลัง และประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานของจังหวัด ต่อคณะกรรมการอานวยการ
5. ดาเนินการอื่นใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการอานวยการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2561

