แผนปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรืออื่นตามที่เห็นสมควร
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผลผลิต/หน่วยนับ

ระบุ วดป.ที่จะดาเนินการ
ไตรมาส 2 ไตรมาส3

1. ทบทวนและปรับปรุงระบบรับส่งต่อแบบ
ครบวงจร
1.1 ทบทวนและปรับปรุงเครือข่ายระบบ
รับส่งต่อภายในจังหวัดและนอกจังหวัดให้
สอดคล้องกับบริบทและ service plan ใน
ปัจจุบัน
1.2 ทบทวน CPG/ แนวทางการรับส่งต่อ
และการดูแลต่อเนื่องราย Service plan ให้
เชื่อมโยงตั้งแต่ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ
และชุมชน
1.3 จัดทาคู่มือสนับสนุนการปฏิบัติการส่ง
ต่อผู้ป่วย/การดูแลต่อเนื่อง และสื่อสารไปสู่
การปฏิบัติให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกระดับ
2. วางระบบสนับสนุนการดูแลต่อเนื่องทุก
กลุ่มวัย , Intermediate care และ
Palliative Care
2.1 พัฒนาศูนย์สาธิต ฝึกอบรม การดูแล
ต่อเนื่องให้กับทีมสหวิชาชีพทุกระดับ

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส4

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผลผลิต/หน่วยนับ

ระบุ วดป.ที่จะดาเนินการ
ไตรมาส 2 ไตรมาส3

2.2 ศูนย์กายอุปกรณ์และอุปกรณ์
การแพทย์ที่จาเป็นสาหรับการดูแลต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสารด้วยใช้โปรแกรม Thai refer เพื่อ
สนับสนุนการจัดบริการและการบริหาร
จัดการระบบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
4. พัฒนาศูนย์ประสานการส่งต่อใน
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนให้
มีประสิทธิภาพ
5. กากับติดตาม ประเมินผล และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการส่งต่อ
ในที่ประชุม คปสอ. ทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส4

แผนปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรืออื่นตามที่เห็นสมควร อนุกรรมการ 3

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผลผลิต/หน่วยนับ

ระบุ วดป. ที่จะดาเนินการ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. พัฒนาระบบRefer Back เพื่อการดูแลต่อเนื่องทุก
กลุ่มวัย ผู้ป่วย IMC,และผู้ป่วย Palliative Care ด้วย
โปรแกรม Thai COC ให้เชื่อมโยงไร้รอยต่อตั้งแต่ตติยภูมิ
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ และชุมชน

2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ใน
โรงพยาบาลระดับ M/Fโดยรพร.สระแก้ว เป็นพี่เลี้ยง
3. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย
3.1 จัดบริการ และพัฒนาโครงสร้างบุคลากรรองรับ
ระบบการดูแลต่อเนื่อง(COC)
3.2 พัฒนาศูนย์อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน
3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้สาหรับทีมสหวิชาชีพในการดูแล
ต่อเนื่องทุกระดับ

ผู้รับผิดชอบ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผลผลิต/หน่วยนับ

ระบุ วดป. ที่จะดาเนินการ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3.4 กากับติดตาม นิเทศงานและประเมินผลและ
ปรับปรุงต่อเนื่อง
4. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Palliative Care
4.1 จัดระบบบริการ โครงสร้างบุคลากร เพื่อดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนแบบ
องค์รวม
4.2 จัดระบบการบริหารจัดการยา opioids และ
อุปกรณ์ที่จาเป็น
4.3 พัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม กากับติดตาม นิเทศงาน
ประเมินผลและปรับปรุงต่อเนื่อง
5. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวช
5.1 จัดระบบบริการ โครงสร้างบุคลากร เพื่อดูแลผู้ป่วย
จิตเวชในโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และในชุมชนแบบองค์รวม
5.2 พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านด้วย โปรแกรม
SINAP
5.3 พัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม ติดตามนิเทศงาน
ประเมินผลและปรับปรุงต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผลผลิต/หน่วยนับ

ระบุ วดป. ที่จะดาเนินการ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

6. พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการสุข
ภาวะตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. พัฒนาสารสนเทศเสนอที่ประชุม คปสจ.เพื่อกากับ
ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงต่อเนื่อง ทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรืออื่นตามที่เห็นสมควร…คณะทางานพัฒนาระบบ refer back

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผลผลิต/หน่วยนับ

ระบุ วดป.ที่จะดาเนินการ
ไตรมาส 2

1.วิเคราะห์สถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาและกาหนด
โรคที่ต้องได้รับการฟื้นฟูและดูแลต่อเนื่องในระยะ
กลาง(Intermediate care)ในโรงพยาบาลระดับ M
และ F
2.วางแผนพัฒนาระบบการส่งต่อและการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลางให้เชื่อมโยงจากตติยภูมิ ทุติยภูมิ
ลงไปถึงระดับปฐมภูมิเพื่อลดความแออัดใน
โรงพยาบาลทั่วไปและเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยที่
รอคิว
3.กาหนดแนวทางการบริหารจัดการเตียงและ
ประสานการสนับสนุนทรัพยากรให้โรงพยาบาลที่
เป็น Node & network มีความพร้อมในการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง ตามบริบท
4. พัฒนาเครือข่ายทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
ระยะกลางให้กับโรงพยาบาลที่เป็น Node &
network

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผู้รับผิดชอบ

6.เยี่ยมเสริมพลัง และหาโอกาสพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ในภาพรวมของจังหวัด
7.กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ทุก
เดือน เพื่อค้นหาโอกาสปรับปรุงและให้ข้อเสนอเชิง
บริหารกับคณะกรรมการอานวยการ

แผนปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรืออื่นตามที่เห็นสมควร…ตณะที่ 1.2 คณะทางานพัฒนาระบบ COC
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผลผลิต/หน่วยนับ

ระบุ วดป.ที่จะดาเนินการ
ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1)วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา โอกาสพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และวางระบบการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้านให้มีความเชื่อมโยงกันกับระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
2) จัดทาแผนพัฒนา แนวทางการดาเนินงาน และ
สร้างเครือข่ายระบบการดูแลต่อเนื่องของจังหวัด
สระแก้ว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานและเชื่อมโยง
จากบริการตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ถึง ชุมชน
3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบการดูแล
ต่อเนื่องของจังหวัดให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน
4)ประสานการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นสนับสนุน
ระบบการดูแลต่อเนื่องให้เพียงพอ
5)พัฒนาศูนย์เรียนรู้การดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการให้มีคุณภาพ
และปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ

6)สนับสนุนให้มีและใช้ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
ในการจัดบริการและบริหารระบบการดูแลต่อเนื่อง
ให้มีประสิทธิภาพ
7) กากับติดตามและประเมินผลเพื่อหาโอกาส
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและรายงาน
คณะกรรมการอานวยการเดือนละ 1 ครั้ง
8)วิจัยและพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องให้
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสระแก้ว

แผนปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและตามที่เห็นสมควร คณะที่ 1.3 คณะทางานพัฒนาระบบ COC ผู้ป่วยจิตเวช

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผลผลิต/หน่วยนับ

ระบุ วดป.ที่จะดาเนินการ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1)วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านระบบข้อมูล และการ
ใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน ระบบส่ง
ต่อของจังหวัดสระแก้ว
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีในการ
จัดบริการให้เกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่อง สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้
3)จัดทาระบบรายงาน ข้อมูลการ รับ ส่งต่อ ผู้ป่วย
และส่งกลับ ในภาพรวมจังหวัด
4)พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อคืนข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติ
และผู้บริหารเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบ
บริการสุขภาพของจังหวัด

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและตามที่เห็นสมควร คณะที่ 2.1 คณะทางานพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการระบบส่งต่อ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
1)วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านระบบข้อมูล และการใช้
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน ระบบส่งต่อ
ของจังหวัดสระแก้ว
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีในการ
จัดบริการให้เกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่อง สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้
3)จัดทาระบบรายงาน ข้อมูลการ รับ ส่งต่อ ผู้ป่วย
และส่งกลับ ในภาพรวมจังหวัด
4)พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อคืนข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติ
และผู้บริหารเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบ
บริการสุขภาพของจังหวัด

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผลผลิต/หน่วยนับ

ระบุ วดป.ที่จะดาเนินการ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ ตณะที่ 2.2 คณะทางานพัฒนาระบบ ECS/ER

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผลผลิต/หน่วยนับ

ระบุ วดป.ที่จะดาเนินการ
ไตรมาส 2

1)วิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบ
การส่งต่อ จังหวัดสระแก้ว เช่น ER คุณภาพ,
Trauma, EMS, ระบบการส่งต่อ ฯลฯ ให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับ service plan สาขา
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2) จัดทาแผนการดาเนินงานพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบ
การส่งต่อ จังหวัด สระแก้ว โดยให้สอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3)พัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และ
ระบบการส่งต่อจังหวัดสระแก้ว
4) เสริมพลังทีมงานให้เกิดกิจกรรมพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และ
ระบบการส่งต่ออย่างต่อเนื่อง

ไตรมาส3

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส4

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผลผลิต/หน่วยนับ

ระบุ วดป.ที่จะดาเนินการ
ไตรมาส 2

5) นิเทศ กากับ การดาเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และ
ระบบการส่งต่อ จังหวัดสระแก้ว
6) ประเมินมาตรฐานการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ
ในโรงพยาบาล
7) อื่น ตามที่เห็นสมควร

ไตรมาส3

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส4

แผนปฏิบัติการ ตณะที่ 2.3 คณะทางานพัฒนามาตรฐานรถพยาบาล

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผลผลิต/หน่วยนับ

ระบุ วดป.ที่จะดาเนินการ
ไตรมาส 2

1) ทาแผนจัดหารถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ตาม
มาตรฐานกาหนด ให้เพียงพอในการให้บริการ
2) ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง
ให้รถพยาบาลและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ ทั้งภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3)จัดหาและพัฒนาสรรถนะบุคลากรให้เพียงพอใน
การให้บริการ
4)พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและ
ปลอดภัย
5)ตรวจสอบมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถพยาบาล
กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) ทุกปี
6)อื่น ๆตามที่เห็นสมควร

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ ตณะที่ 2.4 คณะทางานพัฒนา QSC/GREEN&CLEEN/Smart Hospital

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผลผลิต/หน่วยนับ

ระบุ วดป.ที่จะดาเนินการ
ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1)วิเคราะห์สถานการณ์ หาโอกาสพัฒนา OPD ทุก
โรงพยาบาลในสังกัด สสจ.สระแก้วให้มีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกันโดยบูรณาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
Quality Service Clean (QSC)/GREEN&CLEEN
ตามแนวคิด Smart Hospital
2) ประสานจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริการให้โรงพยาบาลสะอาด สะดวก สบาย
และสวยงาม ลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัดใน
โรงพยาบาล และเพิ่มการเข้าถึงบริการของ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
3) นิเทศ กากับ ติดตาม เสริมพลัง และประเมินผล
การดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ

1. รายชื่อประธานและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดสระแก้ว
(คาสั่ง สสจ.สก.ที่ 101/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561)
1.1 ประธาน/รองประธาน/เลขานุการ/เลขานุการร่วม/ผช.เลขานุการ คณะกรรมการอานวยการ
1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2) ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว
3) นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประธานกรรมการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ประธานกรรมการร่วม

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

4) รองผู้อานวยการด้านการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

กรรมการและเลขานุการร่วม

5)รองผู้อานวยการด้านการแพทย์

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

กรรมการและเลขานุการร่วม

6) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
7)นางจินตนา พ่วงแพ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
8)นางสาวธัญชนก ไชยคีนี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
9) นายสมบัติ สมบัตวิ งษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

หัวหน้าศูนย์ส่งต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
หัวหน้าศูนย์ส่งต่อ
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

1.2 ประธาน/รองประธาน/เลขานุการ คณะอนุกรรมการ Refer in- Rerfer out - Referback
1) นายสมคิด ยืนประโคน

รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ประธานอนุกรรมการ

2) นายสรวิศ ชลาลัย

รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

รองประธานอนุกรรมการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

5) นางจินตนา พ่วงแพ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

หัวหน้าศูนย์ส่งต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

6) นางสาวธัญชนก ไชยคีนี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

หัวหน้าศูนย์ส่งต่อ
โรงพยาบาลอรัญประเทศ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

7) นายสมบัติ สมบัตวิ งษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

3) ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช
นครินทร์
4) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รองประธานอนุกรรมการ

8) นายสมบัติ พึ่งเกษม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
9) นายณัฐกริช โกมลศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

1.3 ประธาน/เลขานุการอนุกรรมการพัฒนาระบบส่งกลับ(Refer Back)เพือ่ การดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาล
และชุมชน
1) นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

2) ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช
นครินทร์
3) .3รองผู้อานวยการด้านบริการปฐมภูมิ
4) รองผู้อานวยการด้านบริการปฐมภูมิ
5) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

รองประธานอนุกรรมการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

6) เลขานุการ Intermediate Care
7) เลขานุการ Intermediate Care
8) หัวหน้างานเวชปฏิบัตคิ รอบครัวและชุมชนหรือ
ผู้รับผิดชอบ
9) หัวหน้างานเวชปฏิบัตคิ รอบครัวและชุมชนหรือ
ผู้รับผิดชอบ
10) หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
11) หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
12) หัวหน้างานสุขภาพจิต

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
ศูนย์ COC โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว
ศูนย์ COC โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

กรรมการและเลขาฯร่วม
กรรมการและเลขาฯร่วม

13) นายสมบัติ สมบัตวิ งษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

14) นายณัฐกริช โกมนศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โรงพยาบาลอรัญประเทศ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประธานอนุกรรมการ

กรรมการและเลขาฯร่วม
กรรมการและเลขาฯร่วม
กรรมการและเลขาฯร่วม
กรรมการและเลขาฯร่วม
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

2. รายชื่อประธานและเลขานุการคณะทางานพัฒนาระบบ Refer back เพือ่ ดูแลต่อเนื่องและระบบสนับสนุน
ระบบส่งต่อ จังหวัดสระแก้ว (คาสั่ง สสจ.สก.ที่ 102/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561)
2.1 ประธาน/เลขานุการฯคณะทางานพัฒนาระบบ Refer back เพื่อการดูแลต่อเนื่องกลุ่ม Intermediate care ใน
โรงพยาบาลระดับ M/F
1) พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

2) นพ.ก่อสกล เอื้อเฟื้อ

นายแพทย์ชานาญการ (ประสาทศัลยแพทย์)
รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

3) ประธาน Service Plan าขา intermediate care โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน

4) พ.จ.อ.ณรงค์ชัย สมใจ
5) นางสาวกิตยิ า ต้นสิน
6)นายณัฐกริช โกมลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุกร
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุกร

2.2 ประธาน/เลขานุการ คณะทางานพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง(Continuity of care) ทุกกลุ่มวัยในชุมชน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
1) นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์
ประธานคณะทางาน
โรงพยาบาลวัฒนานคร
รองผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาล
2) นพ.วิทยา หอมฉุน
ประธานคณะทางานร่วม
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองหาด
3) นพ.วัฒนพล จิลิลาภะ
รองประธานคณะทางาน
โรงพยาบาลคลองหาด
นายแพทย์ชานาญการ
โรงพยาบาล
4) นพ.ธีรพล พัฒนาพิศาลศักดิ์
รองประธานคณะทางาน
อรัญประเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
5) นายสมบัติ สมบัตวิ งษ์
คณะทางานและเลขานุการ
สานักงานสาธารณสุขจงหวัดสระแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาล
คณะทางานและ
6) นางไลทอง ภัทรปรียากูล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
7) นางสาวทัศนวรรณ ชัยบิล

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาล
อรัญประเทศ

คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2.3 ประธาน/เลขานุการ คณะทางานพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
1) นางดารารัตน์ โห้วงศ์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประธานคณะทางาน

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ประธานคณะทางานร่วม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

รองประธานคณะทางาน

4) ประธาน SP สาขาจิตเวช

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

รองประธานคณะทางานร่วม

5) นางกฤษณา ฤทธิ์เดช

หัวหน้างานจิตเวช สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว

คณะทางานและเลขานุการ

6) หัวหน้างานจิตเวช

โรงพยาบาลจิเวชสระแก้วราชนครินทร์

คณะทางานและเลขานุการ

7) หัวหน้างานจิตเวช

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชการแก้ว

8) หัวหน้างานจิเวช

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

9) หัวหน้างานจิเวช

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

2) ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช
นครินทร์
3) ประธาน SP สาขาจิตเวช

คณะทางานและเลขานุการ
ร่วม
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะทางานพัฒนาระบบสนับสนุนระบบ Refer จังหวัดสระแก้ว (คาสั่ง สสจ.สก.ที่ 102/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม
2561)
3.1 ประธาน/เลขานุการ คณะทางานพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีและการสื่อสาร(ICT)เพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อ
1) นพ.จักรกฤษณ์ สุรการ
2) นพ.สุกิจ เลิศสกุลธรรม

ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังน้าเย็น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโคกสูง

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน

3) นายทรงพล เพียเพ็งต้น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สสจ.สระแก้ว คณะทางานและเลขานุการ

4) นายสมบัติ สมบัตวิ งษ์

นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ

คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3.2 ประธาน/เลขานุการ คณะทางานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (Emergency
Care System : ECS)/ER
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
1) นพ.นายสมคิด ยืนประโคน
ที่ปรึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล
1)นพ.สรวิศ ชลาลัย
ประธานกรรมการ
อรัญประเทศ
2)นพ.เอกชัย ยอดขาว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาพระยา
รองประธานกรรมการ
นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จ
3)นพ.ฐิติ ตั้งลิตานนท์
รองประธานกรรมการ
พระยุพราชสระแก้ว
นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จ
4)นพ.ธีรวัฒน์ โสธนนันท์
รองประธานกรรมการ
พระยุพราชสระแก้ว
นายแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลอรัญ
5)นพ.ศุภกฤษฎิ์ กิจภากรณ์
รองประธานกรรมการ
ประเทศ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาล
6)นางพิไลพร เจียมสถิตย์
กรรมการและเลขานุการ
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาล
กรรมการและ
7)นางสาวสุจิตรา ตันธิกุล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาล
กรรมการและ
8)นายยศวัจน์ เชาว์นิธิธรณ์
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญกา โรงพยาบาล
กรรมการและ
9)นางปรารถนา วันดี
อรัญประเทศ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการและ
10)นายณัฐกริช โกมลศรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการและ
11)นายสมบัติ พึ่งเกษม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.3 ประธาน/เลขานุการคณะทางานพัฒนามาตรฐานรถพบาลคณะทางานพัฒนามาตรฐานรถพยาบาลในเครือข่าย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
1) นายไพรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประธานกรรมการ

2) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รองประธานคณะทางาน

3)นายสมบัติ พึ่งเกษม
4)นายณัฐกริช โกมลศรี
5)นายมนตรี โอวาทสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางาน และเลขานุการ
ร่วม
คณะทางาน และเลขานุการ
ร่วม

3.4 ประธานและเลขานุการ คณะทางานพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน OPD(QSC/GREEN&CLEEN/Smart
Hospital)
1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2) นพ.ยุทธพงษ์ ศรีมงคล
3) นายแพทย์คงศักดิ์ วงษ์ชูศรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

ประธานคณะทางาน
รองประธาน
รองประธาน

4) นายไพรัชต์วิริต วิริยะภัคพงค์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รองประธาน

5) นายมานัชย์ เวชบุญ

นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิเศษ

คณะทางานและเลขานุการ

6) นายณัฐกริช โกมลศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

คณะทางานและช่วย
เลขานุการ

