รายงานสรุปผลการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย (Refer)
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี และ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

จัดทาโดย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

กาหนดการศึกษาดูงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรีและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงพยาบาลศูนย์สระบุรีและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
เวลา ๐๙.๑๐ น. – ๐๙.๑๕ น.
เวลา ๐๙.๑๕ น. – ๐๙.๒๐ น.
เวลา ๐๙.๒๐ น. – ๐๙.๔๐ น.
เวลา ๐๙.๔๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.

เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร ไป โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
ชมวิดิทัศน์แนะนาโรงพยาบาลสระบุรี
กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และแนะนาทีมงาน
โดย น.พ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสระบุรี
ผู้แทนคณะศึกษาดูงานกล่าววัตถุประสงค์การดูงานและแนะนาทีมงาน
นาเสนอ “ระบบการรับ-ส่งต่อระดับจังหวัด”
โดย น.พ.อนันต์ กมลเนตร รองผู้อานวยการด้านการแพทย์
นาเสนอ “ การรับส่งต่อผู้ป่วย ”
โดย คุณอรอัญญา สวัสดิ์โรจน์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นาเสนอ “ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ”
โดยคุณสมศิริ พันธ์ศักดิ์ศิริ นักวิชาการสถิติชานาญการ

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสระบุรี

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

อภิปรายทั่วไปและสรุปผลการศึกษาดูงาน

เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

เดินทางจากโรงพยาบาลสระบุรี ถึง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

เวลา ๒๐.๐๐ น.

ถึงโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๑๕ น.
เวลา ๐๙.๑๕ น. - ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

เดินทางมาถึงโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ชมวิดิทัศน์แนะนาโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
นาเสนอ “ระบบการรับ-ส่งต่อระดับจังหวัด”
โดย คุณวัชรา ศรีหาราช หัวหน้าศูนย์ส่งต่อจังหวัดขอนแก่น
นาเสนอ “ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งต่อ ”
โดยคุณพรชัย คาเพิงใจ นักวิชาการสถิติชานาญการ

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

ลงพื้นที่ดูงานที่ศูนย์ประสานการส่งต่อ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ,
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ,ศูนย์อุบัติเหตุ

เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ลงพื้นที่ดูงานการส่งต่อผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ
ณ ศูนย์แพทย์มิตรภาพ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานและหาแนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย
จังหวัดสมุทรสาคร

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

เดินทางกลับจากจังหวัดขอนแก่น ถึง จังหวัดสมุทรสาคร

***********************************************

ศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

วิสัยทัศน์
ประชาชนได้รับการดูแลรักษาโดยระบบบริการรับ – ส่งต่อ อย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน ภายใต้
การบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
๑. จัดวางระบบการรับ–ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพและครบวงจร
๒. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในระบบการรับ – ส่งต่อ ให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัย
๓. จัดวางและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับ – ส่งต่อผู้ป่วย เพื่อการวิจัยของระบบอย่างต่อเนื่อง
๔. พัฒนาบุคลกรในระบบรับ – ส่งต่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพ สร้างให้บุคลากรเกิดการปฏิบัติงานโดย
ความร่วมมือกันภายใต้บรรยากาศดี

การดาเนินงาน
๑.ระบบส่งต่อของจังหวัดสมุทรสาคร มีการประสานงานโดยใช้โทรศัพท์ ๓ สาย โดย
- ผู้ป่วย CUP โรงพยาบาลสระบุรี แพทย์ต้นทางประสานแพทย์เวร ER เป็นผู้รับผู้ป่วย
- ผู้ป่วยนอกCUP โรงพยาบาลสระบุรี แพทย์ต้นทางประสาน / ปรึกษาแพทย์เวร Staff แต่ละแผนก
เพื่อรับผู้ป่วย
- พยาบาลศูนย์ประสานส่งต่อ (Refer) จะทาการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย เพื่อทา OPD card รอไว้ที่ห้อง
ฉุกเฉิน (ER) ในผู้ประประเภท ๑,๒ (เฉพาะผู้ป่วยในCUPโรงพยาบาลสระบุรี) และสาหรับผู้ป่วยนอก CUP
รพ.สระบุรี ศูนย์ประสานฯจะทา OPD card ของผู้ป่วยทุกราย และส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้กับแพทย์เวรในห้อง
ฉุกเฉิน (ER)
๒. จังหวัดสระบุรี ได้จัดทาโครงการ “ผู้ป่วยสุขี โอพีดีเดียวกัน” ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการนัดผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มาพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลสระบุรี โดย
ประสานงานการนัดผู้ป่วยผ่านศูนย์รับ-ส่งต่อ โรงพยาบาลสระบุรี ในโรคที่กาหนด ๕ โรค ดังนี้ ๑)โรคหัวใจ
๒) โรคปอด ๓)โรคเลือด ๔)ศัลยกรรมเด็ก ๕)ศัลยกรรมทางเดือนปัสสาวะ
นอกจากนั้น จังหวัดสระบุรี มีระบบการประสานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ.สต. – รพ.ทุติยภูมิ จะ
ใช้ระบบ Fast – tract เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการเข้ารับบริการของผู้ป่วย และส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาเข้ารับบริการที่ รพ.สต. มากขึ้น

๓. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย โดยผ่าน http://refer.srbr.in.th และระบบนัด
หมายทางไกล E-appointment รายละเอียดตามคู่มือการใช้โปรแกรม Referral Online System
๔. การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.เอกชน
กรณีผู้ป่วยสิทธิ์UC และ ประกันสังคม รพ.สระบุรี จะรับผู้ป่วยทุกราย
กรณีผู้ป่วยนอกสิทธ์ UC และ ประกันสังคม จะดาเนินการคือ ให้แพทย์โรงพยาบาลต้นทาง คุยรายละเอียด
โดยตรงกับแพทย์โรงพยาบาลปลายทาง ว่าจะรับผู้ป่วยหรือไม่ หากไม่มีแพทย์ จะให้ประสานตรงไปที่
เจ้าหน้าที่ของแต่ละแผนกของโรงพยาบาลปลายทาง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการส่งต่อจะไม่ปฏิเสธ
ผู้ป่วยเอง
ภาพที่ ๑ โมเดลระบบการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสระบุรี

ภาพที่ ๒ ระบบบริหารการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสระบุรี

ภาพที่ ๓ โครงสร้างอัตรากาลังของศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
๑.คุณอรอัญญา สวัสดิโรจน์

ตาแหน่ง หัวหน้าศูนย์ประสานการส่งต่อจังหวัดสระบุรี

๒.คุณสมศิริ พันธุ์ศักดิ์ศิริ

ตาแหน่ง หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๑๑๙๙๓๒

ภาพกิจกรรมการดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

ศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด ๘๖๗ เตียง (แต่ในความเป็นจริงมี
๑,๐๐๐ เตียง) ซึ่งได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์เฉพาะทาง (Excellent center) ได้แก่
๑.Trauma center
๒.Newborn center
๓.Cancer center
๔.Heart certer
นอกจากนั้น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ได้มีการเปิด ศูนย์แพทย์ (CMU)ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ๔
เครือข่าย จานวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑)ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ๒)ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง ๓)ศูนย์แพทย์ชาตะ
ผดุง ๔)ศูนย์ประชาสโมสร เพื่อให้บริการตรวจโรคทั่วไป (OPD GP) โดยจะมีแพทย์ไปให้บริการตรวจรักษา
โรคทุกวัน เพื่อลดจานวนผู้ป่วยโรคทั่วไปเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ฯ และเป็นการอานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางและการรอรับบริการที่ลาบาก
***ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร เป็น Central LAB ของศูนย์แพทย์ทั้ง ๔ แห่งด้วย
การดาเนินงานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสมุทรสาคร
๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด
๓.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา Node และคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ด้านกุมารฯ-ศัลยกรรมกระดู
และข้อ สูติกรรม ศัลยกรรม และอายุรกรรม
๔.การจัดทาเนียบแพทย์เพื่อใช้ในการประสานการส่งต่อ
๕.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับ โรงพยาบาลชุมชน(รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
เกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยดรคเรื้อรัง
๖. การเยี่ยม พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยของเครือข่าย
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ได้พัฒนาโปรมแกรม I Refer เพื่อใช้ในการส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้ระบบ
MPLS และได้เช่า LAN ให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายที่ใช้โปรแกรม I Refer ทั้งนี้ โปรแกรม I refer มีการใช้
พื้นที่ของ server ๔ จุด ดังนี้ G-cloud , กระทรวงสาธารณสุข , CAT และ สสจ.ขอนแก่น เพื่อให้สามารถใช้
โปรแกรมได้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อพัฒนาระบบที่ตอบสนองด้านการบริหาร ได้แก่ การติดตาม / ประเมินผลตามนโยบายส่วนกลาง การ
บริหารงบประมาณ / การส่งเสริม ป้องกัน / การพัฒนาระบบบริการ
๒.เพื่อใช้ข้อมูลในการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง
๓.เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางการวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
แผนภาพที่ ๔ มาตรฐานระบบสารสนเทศ การแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วย

แผนภาพที่ ๕ ระบบฐานข้อมูลของโปรแกรมส่งต่อ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานงาน
๑. คุณวัชรา ศรีหาราช (น้อยหน่า) หัวหน้าศูนย์ประสานส่วต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๔๕๑๒๓๙ , ๐๔๓-๒๔๔๒๖๐ , ๐๔๓-๓๓๖๗๘๙
E-mail : wsriharat@gmail.com
๒. คุณพรชัย คาเพิงใจ (หนึ่ง) หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๑๑๙๓๒๑
E-mail : i10670@gmail.com
๓. คุณไพศาล โชติกล่อม หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๙๑๓๓๗๗
E-mail : phaisal.c@gmail.com

ภาพกิจกรรม
การดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและเครือข่าย
วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ภาพกิจกรรม
การดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและเครือข่าย
วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ภาพกิจกรรม
การดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อของศูนย์แพทย์มิตรภาพ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ศูนย์แพทย์มิตร โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ประชุมกลุ่มเพื่อสรุปผลการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
ประเด็นที่ ๑ ระบบการส่งต่อผู้ป่วยในภาพรวม
ศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสระบุรีและขอนแก่น มีความคล้ายคลึงกันที่เป็นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ และมีฐานะเป็นศูนย์ประสานการส่งต่อระดับเขต และมีการจัดทาโครงสร้างองค์กรและ
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานการส่งต่อที่ชัดเจน นอกจากนั้นในพื้นที่ของสระบุรี และขอนแก่น มี
โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและมีแพทย์เฉพาะทางอยู่ภายในเขต จึงทาให้อัตราการส่งผู้ป่วยออกนอกเขตมี
จานวนน้อย
ประเด็นที่ ๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย
ศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสระบุรี
ข้อดี :
๑. เป็นโปรแกรมออนไลน์(Online Referral) ดังนั้นสามารถใช้ได้กับทุกหน่วยงาน และใช้ง่าย
ไม่มีความซับซ้อน
๒. ลดการใช้แบบบันทึกการส่งต่อ และความล่าช้า
๓. โปรแกรมมีระบบการเตือนสถานการณ์ส่งต่อให้โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางทราบ
สถานะ การประสานงานส่งต่อ โดยใช้สัญลักษณ์เป็นสี “แดง” “เหลือง” “เขียว”
๔. สามารถนาเข้าข้อมูลภาพและประวัติผู้ป่วยเข้ารับระบบเพื่อให้โรงพยาบาลได้รับข้อมูลของ
ผู้ป่วยในการรับรักษาต่อ
๕. รพ.สต. สามารถใช้โปรมแกรมในการนัดผู้ป่วยเพื่อส่งต่อไปที่โรงพยาบาลได้
๖. โรงพยาบาลสระบุรียินดีและอนุญาตให้ใช้โปรแกรมนี้
ข้อเสีย :
๑. โรงพยาบาลทุกแห่งที่มีการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกัน จะต้องใช้โปรแกรมนี้เหมือนกัน
๒. โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีการบล็อคเว็ปไซต์ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดขอนแก่น
ข้อดี :
๑. โปรแกรม I Refer เป็นโปรแกรมที่มคี วามละเอียดและมีระบบที่ชัดเจน สามารถตอบตัวชี้วัดของ
กระทรวงได้
๒. มีการเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วยระดับ รพ.สต ถึง รพท./รพศ. ได้
๓. ลดการใช้แบบบันทึกการส่งต่อ และความล่าช้า
๔. โปรแกรมมีความปลอดภัย มีชั้นความลับของผู้ป่วย ซึ่งผู้ที่ใช้งานจาป็นต้องมี Username และ
Password เฉพาะของแต่ละบุคคลและสามารถตรวจสอบว่า เจ้าหน้าที่คนใดใช้โปรแกรมนี้บ้าง
๕. สามารถนาเข้าข้อมูลภาพและประวัติการรักษา(ผลตรวจLAB ,ยา)ของผู้ป่วย เพื่อให้โรงพยาบาล
ได้รับข้อมูลของผู้ป่วยในการรับรักษาต่อ
ข้อเสีย :
๑. การใช้โปรแกรม I Refer จาเป็นต้องมีความพร้อมด้าน Server ของหน่วยงานและต้องมีเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูง
๒. ทุกโรงพยาบาลต้องใช้โปรแกรมเดียวกัน จึงจะได้ประโยชน์ ดังนั้น ทุกโรงพยาบาลจาเป็นต้องมี
การเช่า LAN เพื่อใช้ระบบดังกล่าว
๓. โปรแกรม I Refer ยังไม่สามารถนาเข้าข้อมูลจากโปรมแกรมที่ใช้ในโรงพยาบาลได้ ดังนั้น ผู้
ประสานการส่งต่อจาเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยใหม่ทั้งหมด ซึง่ เป็นการเพิ่มภาระงานของเจ้าหน้าที่
๔. การใช้งานโปรแกรม มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าถึงยาก

สรุปจากการประชุม
๑. ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานมีความเห็นว่า โปรแกรม Online Referral มีความเป็นไปได้ที่จะนามาใช้
ในระบบการส่งต่อของจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ไม่สูง ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลสามารถนามาใช้ได้ เนื่องจากเป็น Program Online

สิ่งที่จะทาต่อไป
๑. จัดอบรมการใช้โปรแกรม Online Referral กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. การทาหนังสือขอความร่วมมือในการใช้เว็ปไซต์ฯ ดังกล่าว เพื่อใช้ในการส่งต่อ
๓. ประชุมคณะทางานศูนย์ประสานการส่งต่อระดับจังหวัด อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อนา
ปัญหาเข้าพิจารณา หารือ ในที่ประชุม

ภาพกิจกรรม
การประชุมกลุ่มเพื่อสรุปผลการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลสระบุรี
ชื่อ - สกุล

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

หน่วยงาน

๑.

นางวันเพ็ญ โสภณคณาสาร (เอ)

081-6336097

wanpen.aaa@gmail.com

รพ.สมุทรสาคร

๒.

นายสุทพันธ์ จิตติธีรพรชัย (นิด)

080-2500544

chittiteerachaipron@hotmail.com

รพ.สมุทรสาคร

๓.

นางสาวจริญาพร มากรุง (แอน)

081-2991949

jariyaporn.makrung@gmail.com

รพ.สมุทรสาคร

๔.

นางสาวนฤมล ดีนิเวศน์ (เจี๊ยบ)

085-0487787

jeab_non2517@hotmail.com

รพ.กระทุ่มแบน

๕.

นางสาววัลภา ประจันบาน (เปิ้ล)

089-4943551

WANLAPA.APPLE@GMAIL.COM

รพ.กระทุ่มแบน

๖.

นางสาวอังคณา มักมีสุข (นุ้ย)

090-7950591

ang_ka_na29@hotmail.co.th

รพ.บ้านแพ้ว

๗.

นายชาคริต คนใหญ่ (บีท)

084-4669194

kamikaze_dekbaba@hotmail.com

รพ.บ้านแพ้ว

๙.

นางสาวกรรณิการ์ สามหมอ(ปุ๋ย)

084-7899736

aliz-nu@hotmail.com

รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

๑๐. นางสาวพจนารถ บุญฤทธิ์

087-6667813

๑๑. นางอภิสรา สุดชฎา

086-7517079

apisara@ekachai.com

รพ.เอกชัย

๑๒. นายสุรเดช เขียวเขว้า

090-4349533

stupidchild_obb@hotmail.com

รพ.มหาชัย ๑

๑๓. นางสาววิมล กิเลน (มล)

088-0156741

WI2MOL@hotmail.com

รพ.มหาชัย ๒

๑๔. นางขวัญเรือน ศิลาอ่อน

083-3156719

aorkhuan@gmail.com

รพ.มหาชัย ๓

๑๕. น.ส.พรรธน์นารา คงกล้าวรศิษฏ์ (กุก๊ ไก่)

090-9741308

kookai_2011@hotmail.com

สพ.เจษฎาเวชการ

๑๖. นายนิกร เฮงสกุลวัฒนา (เอ็ม)

090-4466055

nikonhangsakunwattana@hotmail.com รพ.มหาชัย ๑

๑๗. นางเมตตา ศรีลาไชย (ตุ่น)

089-8159675

mtsrilachai@yahoo.co.th

สสจ.สมุทรสาคร

๑๘. นางจิตติมา จิระชีวี (แจง)

086-7678710

jittma-jang@hotmail.com

สสจ.สมุทรสาคร

๑๙. นางสาวจิตรา บุญโพก (อุ้ม)

088-7478560

Jidtra_oum@hotmail.com

สสจ.สมุทรสาคร

๒๐. นายณัชญ์ ปานรักษ์ (บิ๊ก)

087-1605899

n.panrak@gmaol.com

สสจ.สมุทรสาคร

๒๑, นางสาววรัญญา น้อยอิ่ม (ฝน)

091-0948027

varunya11@hotmail.com

สสจ.สมุทรสาคร

E-mail ศูนย์ Refer จังหวัด : refer5.2s2p@hotmail.com

