เอกสารหมายเลข 1
คำสั่งสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่
/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบส่งต่อจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมำณ 2562
………………………………………
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) พ.ศ2561-2565)ภายใต้
หลักการ “เครื อข่ายบริ การสุขภาพที่ไร้ ร อยต่อ ” (Seamless Health Service Network) ในรู ป แบบของการพั ฒนา
ระบบบริการสุขภาพเชื่อมโยงตั้งแต่ระบบบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงและการ
พัฒนาระบบส่งต่อภายในเครือข่ายเพื่อให้เกิดการดูแลประชาชนได้เบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย สร้างการเข้าถึงบริการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า โดยมีเป้าหมาย คือ ”ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
ปลอดภัย”
จังหวัดสระแก้ว มีนโยบายพัฒนาระบบส่งต่อให้มีความพร้อมการส่งต่อผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยฉุกเฉินและกลุ่มที่ต้อง
ได้รับการดูแลต่อเนื่องแบบครบวงจร โดยพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับนโยบาย โครงสร้าง การบริหารจัดการ การ
พัฒนาทรัพยากร(บุคลากร ยานพาหนะ อุปกรณ์ ยา สารน้า และเวชภัณฑ์ )การส่งต่อข้อมูลด้วยและการสื่อสารด้วยระบบ
IT การประสานการปฏิบัติการระหว่างสถานพยาบาล รวมทั้งกากับติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผู้ป่วยแต่ละกลุ่มได้รับ
การดูแลที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
เพื่อให้ระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสระแก้ว มีมาตรฐานและคุณภาพตามนโยบาย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้วจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย ด้งนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ประธานกรรมการ
1.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ประธานกรรมการร่วม
1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(2-3)
กรรมการ
1.4 ผู้อานวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
กรรมการ
1.5 ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
กรรมการ
1.6 ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
กรรมการ
1.7 สาธารณสุขอาเภอ ทุกอาเภอ
กรรมการ
1.8 หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กรรมการ
1.9 นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กรรมการและเลขานุการ
1.10 รองผู้อานวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการและเลขานุการร่วม
1.11 รองผู้อานวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
กรรมการและเลขานุการร่วม
1.12 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
1.13 นางจินตนา พ่วงแพ พยาบาลวิชาชีพชานาญการหัวหน้าศูนย์ส่งต่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
``1.14 นางสาว...

1.14 นางสาวธัญชนก ไชยคีนี พยาบาลวิชาชีพชานาญการหัวหน้าศูนย์ส่งต่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
1.15 นายสมบัติ สมบัติวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการร่วม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บทบำทหน้ำที่
1. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการพัฒนาระบบรับส่งต่อแบบครบวงจร(Refer
In-Refer Out/Refer Back) ให้มีคุณภาพและมาตรฐานไร้รอยต่อ สาหรับผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน และกลุ่มผู้ป่วยที่
ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง ( Intermediate Care ,Palliative Care และผู้ป่วยจิตเวช)
2. ประสานงาน จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาระบบส่งต่อแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง
3. กากับติดตาม ประเมินผล ให้คาปรึกษา และสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขระบบส่งต่ออย่าง
ต่อเนื่องและพร้อมให้บริการทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
4. แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบงานสนับสนุนระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพตามความจาเป็น
และเหมาะสม
2. คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสระแก้ว (Refer In-Refer out – Refer back)
ประกอบด้วย
2.1 นายสมคิด ยืนประโคน
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
ประธานอนุกรรมการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
2.2 นายสรวิศ ชลาลัย
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
รองประธานอนุกรรมการ
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
2.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
รองประธานอนุกรรมการ
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
2.4 ประธาน PCT Ped.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
2.5 ประธาน PCT ENT.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
2.6 ประธาน PCT Neuro
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
2.7 ประธาน PCT Obs.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
2.8 ประธาน PCT Obs.
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
กรรมการ
2.9 ประธาน PCT Orth.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
2.10 ประธาน PCT Orth.
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
กรรมการ
2.11 ประธาน PCT Eye.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
2.12 ประธาน PCT Eye.
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
กรรมการ
2.13 ประธาน PCT Surg.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
2.14 ประธาน PCT Surg.
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
กรรมการ
2.15 ประธาน PCT Med..
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
2.16 ประธาน PCT Med.
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
กรรมการ
2.17 ประธานSP Intermediate care โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
2.18 ประธานSP Intermediate care โรงพยาบาลอรัญประเทศ
กรรมการ
2.19 ประธาน SP สาขาจิตเวช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
`2.20 ประธาน...

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34

ประธาน SP สาขาจิตเวช
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
ผู้อานวยการโรงพยาลวังน้าเย็น
โรงพยาบาลวังน้าเย็น
หัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรม
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานคุมครอง ผู้บริโภคและเภสัชกรรมสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลในสังกัดสสจ.สระแก้วทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มการ พยาบาล
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
หัวหน้างานศูนย์ส่งต่อ
โรงพยาบาลในสังกัด สสจ.สระแก้วทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นางจินตนา พ่วงแพ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หัวหน้าศูนย์ส่งต่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นางสาวธัญชนก ไชยคีนี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หัวหน้าศูนย์ส่งต่อ
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
นายสมบัติ สมบัติวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นายสมบัติ พึ่งเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นายณัฐกริช โกมลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการiร่วม
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

บทบำทหน้ำที่
1. ทบทวนและปรับปรุงระบบรับส่งต่อแบบครบวงจร ดังนี้
1.1 ทบทวนและปรับปรุงเครือข่ายระบบรับส่งต่อภายในจังหวัดและนอกจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทและ
service plan ในปัจจุบัน
1.2 ทบทวน CPG/ แนวทางการรับส่งต่อและการดูแลต่อเนื่องราย Service plan ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ตติยภูมิ
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิและชุมชน
1.3 จัดทาคู่มือสนับสนุนการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วย/การดูแลต่อเนื่อง และสื่อสารไปสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกระดับ
2. วางระบบสนับสนุนการดูแลต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย , Intermediate care และPalliative Care
2.1 พัฒนาศูนย์สาธิต ฝึกอบรม การดูแลต่อเนื่องให้กับทีมสหวิชาชีพทุกระดับ
2.2 ศูนย์กายอุปกรณ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่จาเป็นสาหรับการดูแลต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารด้วยใช้โปรแกรม Thai refer เพื่อสนับสนุนการจัดบริการและการ
บริหารจัดการระบบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
4. พัฒนาศูนย์ประสานการส่งต่อในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
5. กากับติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการส่งต่อในที่ประชุม คปสอ. ทุกเดือน
``6.เสนอ...

6. เสนอแต่งตั้งคณะทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพตามความจาเป็น
7. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบส่งกลับ(Refer Back)เพื่อกำรดูแลต่อเนื่องในโรงพยำบำลและชุมชน ประกอบด้วย
3.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประธานอนุกรรมการ
3.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
รองประธานอนุกรรมการ
3.3 รองผู้อานวยการด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
รองประธานอนุกรรมการ
3.4 รองผู้อานวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
รองประธานอนุกรรมการ
3.5 ผู้อานวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
กรรมการ
3.6 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลในสังกัด สสจ.สระแก้ว ทุกแห่ง
กรรมการ
3.7 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
กรรมการ
3.8 หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
3.9 หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอรัญประเทศ
กรรมการ
3.10 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการ
3.11 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอรัญประเทศ
กรรมการ
3.12 หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
กรรมการ
3.13 หัวหน้างานจิตเวชโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
กรรมการ
3.14 ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอที่ดูแลระบบการดูแลต่อเนื่อง
กรรมการ
3.15 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กรรมการและเลขานุการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3.16 เลขานุการ Intermediate Care โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการและเลขาฯร่วม
3.17 เลขานุการ Intermediate Care โรงพยาบาลอรัญประเทศ
กรรมการและเลขาฯร่วม
3.18 หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนหรือผู้รับผิดชอบ
กรรมการและเลขาฯร่วม
ศูนย์ COC โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
3.19 หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนหรือผู้รับผิดชอบ
กรรมการและเลขาฯร่วม
ศูนย์ COC โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
3.20 หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กรรมการและเลขาฯร่วม
3.21 หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอรัญประเทศ
กรรมการและเลขาฯร่วม
3.22 หัวหน้างานสุขภาพจิต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯร่วม
3.23 นายสมบัติ สมบัติวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3.24 นายณัฐกริช โกมนศรี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
บทบำทหน้ำที่
1. พัฒนาระบบรับ ส่งต่อผู้ป่วย (Refer Back) เพื่อการดูแลต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย ผู้ป่วย Intermediate care ,และ
ผู้ป่วย Palliative Care ด้วยโปรแกรม Thai COC ให้เชื่อมโยงไร้รอยต่อตั้งแต่ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ และชุมชน
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ในโรงพยาบาลระดับ M/Fโดยรพร.สระแก้ว เป็นพี่เลี้ยง
3. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย
3.1 จัดบริการ...

3,1 จัดบริการ และพัฒนาโครงสร้างบุคลากรรองรับระบบการดูแลต่อเนื่อง(COC)
3.2 พัฒนาศูนย์อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้สาหรับทีมสหวิชาชีพในการดูแลต่อเนื่องทุกระดับ
3.4 กากับติดตาม นิเทศงานและประเมินผลและปรับปรุงต่อเนื่อง
4. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Palliative Care
4.1 จัดระบบบริการ โครงสร้างบุคลากร เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
แบบองค์รวม
4.2 จัดระบบการบริหารจัดการยา opioids และอุปกรณ์ที่จาเป็น
4.3 พัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม กากับติดตาม นิเทศงาน ประเมินผลและปรับปรุงต่อเนื่อง
5. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวช
5.1 จัดระบบบริการ โครงสร้างบุคลากร เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล และในชุมชนแบบองค์รวม
5.2 พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านด้วย โปรแกรม SINAP
5.3 พัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม ติดตามนิเทศงานประเมินผลและปรับปรุงต่อเนื่อง
6. พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาวะตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. พัฒนาสารสนเทศเสนอที่ประชุม คปสจ.เพื่อกากับติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงต่อเนื่อง ทุกเดือน
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2561

