ดร.พชรวรรณ คู สกุลรั ตน์
หั วหน้ าลุ่มงานพั ฒนาคุณภาพและรู ปแบบบริการ

การพัฒนาระบบสารสนเทศโปรแกรม Refer Online และ N-Refer
ในระบบส่งต่อด้านข้อมูลผู้ป่วย

พ.ค.62

ม ิ.ย.62

ก.ค.62

•
•
•
•

IT ทุก รพ. ทดลอง N-Refer พร้อม Refer Online ควบคู่
พัฒนา N-Refer ให้มี Attach File, Lab , X-Ray ,EKG
รพ.มค. พัฒนาระบบ PopUp Refer-In , ข้อมูล Refer-back
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• วางระบบปรับ ระบบเพื่อความปลอดภัย เช่น แนวทางพิเศษ
• สิทธิการเข้าถึง (แพทย์สมัคร)

• เริ่ม Run โปรแกรมใหม่

ตารางการมอบหมายภารกิจ
การปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 1 -2 และวันที่ 4- 6 พฤษภาคม 2562
ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวงและบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
ที่

หน่วยงาน

1 โรงพยาบาล
พยัคฆภูมิพิสัย/
โรงพยาบาลเชียงยืน

ภารกิจ
- จัดทีมแพทย์, พยาบาล, บุคลากรทาง
การแพทย์ และรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์
(ทีม ALS) เพื่อดูแลประชาชน ที่มาร่วมงาน
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พิธีบรรพชา
พระสงฆ์/เณร 89รูป ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง
-มอบหมายให้ทีม ALS โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
ทาหน้าที่ Field Commander

ผู้รับผิดชอบ
นางยุพิน กอศรี
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
โทร.088-331-9908
นางเกยูรี บุตรราช
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลเชียงยืน
โทร.081-057-1557

2 โรงพยาบาล
- จัดทีมแพทย์, พยาบาล, บุคลากรทาง
กันทรวิชัย/
การแพทย์ และรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์
โรงพยาบาลยางสีสุราช (ทีม ALS) เพื่อดูแลประชาชน ที่มาร่วมงาน
ในวันที่ 2 พฤษภาคม พิธีบรรพชา พระสงฆ์/เณร
89 รูป ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
มอบหมายให้ ทีม ALS โรงพยาบาลกันทรวิชัย
ทาหน้าที่ Field Commander

นางวิไลศรี จัตุชัย
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลกันทรวิชัย
โทร.082-115-8828
นางทิพาพร ยอดญาติไทย
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลยางสีสุราช
โทร.086-856-1210

3 ช่วงเช้า
- จัดทีมแพทย์, พยาบาล, บุคลากรทาง
-โรงพยาบาลวาปีปทุม การแพทย์ และรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์
-โรงพยาบาลแกดา
(ทีม ALS) เพื่อดูแลประชาชน ที่มาร่วมงาน
ในวันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวย
ช่วงบ่าย
ถวายราชสักการะ พิธีทาบุญตักบาตร พิธีเจริญพระ
-โรงพยาบาลบรบือ
พุทธมนต์ และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธี
-โรงพยาบาลนาเชือก บรมราชาภิเษก ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง
เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น ถึง 20.30 น
ภาคเช้า มอบหมายให้ ทีม ALS รพ.วาปีปทุม
ทาหน้าที่ Field Commander

นางสงบ บุญทองโท
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลวาปีปทุม
โทร.089-863-2445
นางสุภาพร สุโพธิ์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลแกดา
โทร.086-240-0364

ที่

หน่วยงาน

4 ช่วงเช้า
-รพ.มหาสารคาม
-โรงพยาบาลเชียงยืน
-โรงพยาบาลชื่นชม
ช่วงบ่าย
-รพ.โกสุมพิสัย
-โรงพยาบาลนาดูน
-โรงพยาบาลกุดรัง

ภารกิจ

ผู้รับผิดชอบ

ภาคบ่าย มอบหมายให้ ทีม ALS รพ.บรบือ
ทาหน้าที่ Field Commander

นางลดาวัลย์ ทวดอาจ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลบรบือ
โทร.089-577-9748
นางนางวีรวรรณ คาแหงพล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลนาเชือก
โทร.083-147-4878

- จัดทีมแพทย์, พยาบาล, บุคลากรทาง
การแพทย์ และรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์
(ทีม ALS) เพื่อดูแลประชาชน ที่มาร่วมงาน
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวย
ถวายราชสักการะ รับชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์
เริ่มเวลา 08.30 -12.00 น. และตอนบ่าย เริ่มใน
เวลา 16.10- 20.30 น.
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
ภาคเช้า มอบหมายให้ ทีม ALS รพ. มหาสารคาม
ทาหน้าที่ Field Commander
ภาคบ่าย มอบหมายให้ ทีม ALS รพ. โกสุมพิสัย
ทาหน้าที่ Field Commander

โรงพยาบาลมหาสารคาม
นพ.อนันตเดช วงศรียา
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โทร.081-717-3905
นางจุลินทร ศรีโพนทัน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
โทร084-957-1711
นางเกยูรี บุตรราช
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลเชียงยืน
โทร.081-057-1557
นางสุนารักษ์ สุรภักดิ์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลชื่นชม
โทร.081-769-8355
นางจิราพร อมรพันธ์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
โทร.081-380-2598
นางลดาวัลย์ เลนคามี
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลนาดูน
โทร.089-712-2925
นางปราณี ดวงพรม
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลกุดรัง
โทร.089-861-6942

ที่

หน่วยงาน

ภารกิจ

ผู้รับผิดชอบ

5 โรงพยาบาล
มหาสารคาม
โรงพยาบาลกันทรวิชัย
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย

- จัดทีมแพทย์, พยาบาล, บุคลากรทาง
การแพทย์ และรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์
(ทีม ALS) เพื่อดูแลประชาชน ที่มาร่วมงาน
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวย
ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัย
มงคล รับชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์
ตอนบ่าย เริ่ม ในเวลา 16.10- 17.50 น.
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
มอบหมายให้ ทีม ALS โรงพยาบาลมหาสารคาม
ทาหน้าที่ Field Commander

โรงพยาบาลมหาสารคาม
นพ.อนันตเดช วงศรียา
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โทร.081-717-3905
นางจุลินทร ศรีโพนทัน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
โทร084-957-1711
นางวิไลศรี จัตุชัย
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลกันทรวิชัย
โทร.082-115-8828
นางจิราพร อมรพันธ์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
โทร.081-380-2598

6 โรงพยาบาล
พยัคฆภูมิพิสัย
/โรงพยาบาล
ยางสีสุราช

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางยุพิน กอสี
มอบหมายให้ ทีม ALS โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
ทาหน้าที่ Field Commander
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
โทร.088-331-9908
นางทิพาพร ยอดญาติไทย
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลยางสีสุราช
โทร.086-856-1210

7 สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเมือง
มหาสารคาม

ประสานคณะทางาน รพ.สต.อาเภอเมือง เพื่อจัด
ทีมเจ้าหน้าที่ อสม.จิตอาสาทางการแพทย์
พร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อดูแลประชาชน
วันที่ 1- 2 และ4-๕-6-๗ พฤษภาคม 2562
ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง และ
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด

นายบุญกว้าง ประดับคา
สสอ.เมืองมหาสารคาม
โทร 081- 047-9619

8 งานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

-ประสานศูนย์สั่งการ อบจ. ในกรณีเกิดเหตุอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน
- ประสานงานทีม FR ให้ออกปฏิบัติงานร่วมกับทีม
ALS ในระหว่างวันที่ ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นางเอมอร สุทธิสา
หัวหน้ากลุ่มงานงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ
094-6259-451

ที่

หน่วยงาน

ภารกิจ

ผู้รับผิดชอบ

- ประสานการดาเนินงานทีม MCATT ตามข้อสั่งการ นางสุกัญญา สารฤทธิคาม
จากกระทรวงสาธารณสุข
081-5446-159
9 กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม

1.ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านหน่วยแพทย์และหน่วยปฐมพยาบาล
2. ประสานการจัดเตรียมรถพยาบาล บุคลากร
อุปกรณ์กชู้ ีพขั้นสูง ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม
๓. เปิดกลุ่ม Line : EOC พิธีบรมราชาภิเษก
๔. ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบLine

ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการ
089-9442510
นางสุมาลี ใหม่คามิ
086-8644164
นางศิริมา วิริยะ
083-4563088
นางสาวพิศมัย มีนาสันติรักษ์
081-6425774

10 กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
และกลุ่มงานคุม้ ครอง
ผู้บริโภค

-ตรวจสอบคุณภาพน้าดื่มและอาหาร โรงทาน
-การจัดการขยะ
-การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
-การจัดทาสื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขาภิบาล
อาหารและการเตรียมตัวมาร่วมงานตามแนวทางของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นายประวัติ แปลงมาลย์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
โทร ๐๘๕-๐๐๒๗๓๖๔
ภก.แฉล้ม รัตนพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
โทร ๐๘๓-๔๕๕๕๒๒๗

๑1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-การบริหารจัดการระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร
สาหรับศูนย์ EOC
-การจัดการสนับสนุนด้านยานพาหะสาหรับทีม
ปฏิบัติงาน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑2 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์

-การบริหารจัดการสาหรับ เปิดศูนย์ EOC จังหวัด
มหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- รวบรวมรายงานEOC ส่งส่วนกลาง ตามข้อสั่งการ
EOC กระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

หมายเหตุ
๑.ให้ทุกทีมเข้าปฏิบัติงานประจาจุด ก่อนกาหนดการ ๑ ชั่วโมง และรายงานตัว การเข้าปฏิบัติงานกับหัวหน้าทีม
ประจาพื้นที่ ที่ได้มอบหมายให้ทาหน้าที่ Field Commander ทั้งนี้ขอให้รายงานตัวในระบบ line ทุกทีม
๒. การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดส่ง ศูนย์ EOC ทุกวัน
๓. การสรุปรายงานผลงานทุกหน่วย ให้แจ้งสรุปรายงานผลงาน ในระบบ line ทุกทีมที่ออกปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการหน่ วยแพทย์ เคลือ่ นที่ พอ.สว.

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒
วัน ที่ 2๒ พฤษภาคม ๒๕๖2
โรงเรียนบ้านแบกสมบูรณ์วิทย์
ตาบลนาทอง อาเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม

