
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑  

  แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

หัวข้อ ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
จังหวัด ล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจราชการวันที ่๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ 2561 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ มีบทบาทหน้าที่ในการประสาน 

งานการรับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อของพื้นที่ 
1.2 มีการจัดท าแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
1.3 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย การจัดท าระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อใช้ 

ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ แก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ 
1.4 มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการส่งต่อ ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่/แผนพัฒนา 

ระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพ่ือแก้ไขปัญหาการส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพ และ เพ่ือเป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

 1.5 มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพเพ่ือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาในเครือข่าย  

 

2. สถานการณ์   
  จังหวัดล าพูนมีโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งสิ้น 8 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 
(ระดับ S) 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลชุมชน (ระดับ F2) 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลลี้  
โรงพยาบาลป่าซาง โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง โรงพยาบาลแม่ทา โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง และโรงพยาบาลบ้านธิ ทั้งนี้
มีโรงพยาบาลเปิดใหม่ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ซึ่งเปิดให้บริการรับผู้ป่วยในเมื่อเดือนตุลาคม 
2560 ศูนย์ประสานงานการส่งต่อ(ศสต.) ระดับจังหวัด คือโรงพยาบาลล าพูน 
 แนวทางการส่งต่อ มีโรงพยาบาลล าพูนเป็นหน่วยรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย มีการจัดท าระบบโปรแกรม Thai Refer เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยทุกระดับ แต่ยังขาดความชัดเจนและต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ 
และโรงพยาบาลล าพูนขาดแพทย์เฉพาะทางในสาขา แพทย์สาขาหัวใจ แพทย์อายุรกรรมระบบประสาท 
รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ และเตียงในการรับผู้ป่วยหนักมีข้อจ ากัด การส่งต่อผู้ป่วยของจังหวัดล าพูนไปยัง
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าจึงเป็นภารกิจส าคัญทั้งเชิงรุกในการสร้างภาคีเครือข่ายทางภาครัฐ 
ทบวงมหาวิทยาลัย และเครือข่ายเอกชนร่วมกันเพ่ือลดประเด็นปัญหาการส่งต่อนอกจังหวัด โดยเฉพาะปัญหา
การตามจ่ายการส่งต่อไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มูลค่าสูง 
 

ตารางแสดง ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลในจังหวัด (ส่งต่อโรงพยาบาลนอกเขตสุขภาพที่ 1) 

ปีงบประมาณ 2557-2560 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 

โรงพยาบาลล าพูน - - 4 
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ข้อมูลผู้ป่วยส่งต่อนอกเขตของโรงพยาบาลล าพูนปีงบประมาณ2561 
(ตุลาคม 2560-ธันวาคม 2561) รวม 4 ราย 

วันที่ สิทธิ์การรักษา การวินิจฉัย ส่งไปโรงพยาบาล เหตุผล 
22 พ.ย. 2560 UCรพ.ลี้ Facid Paraplagia มหาราช

นครราชสีมา 
ไม่ระบุ 

(กลับภูมิล าเนา
เดิม) 

27 พ.ย. 2560 UC เทศบาลเมือง
ล าพูน 

Leukemia ศิริราช ตามนัดเดิม 

4 ต.ค. 2560 UC รพ.ป่าซาง CA Liver ศิริราช ตามนัดเดิม 
4 ต.ค.2560 
12 ธ.ค.2560 

UC รพ.ล าพูน Leukemia รามาธิบดี ตามนัดเดิม 
( FU 10 ต.ค.60 

12 ต.ค.60 
1 พ.ย.60) 

 
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
กิจกรรม การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะ 
กรรมการพัฒนา
ระบบส่งต่อ 

1. การจัดท าค าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบส่งต่อระดับจังหวัด 
และระดับเขตสุขภาพ 
 

ระดับจังหวัด 
 ไม่มีค าสั่งคณะกรรมการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 มีค าสั่งคณะกรรมการ   
ตามค าสั่งที่ ๐๓๘/255๘ ชื่อคณะกรรมการและคณะท างาน
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดล าพูน ปี ๒๕๕๘ 
ระดับเขตสุขภาพ 
 ไม่มีค าสั่งคณะกรรมการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 มีค าสั่งคณะกรรมการ  ตามค าสั่ง
ที…่……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……. 

2. มีการจัดท า
แผนพัฒนาระบบ 
 ส่งต่อท่ีสอดคล้อง 
กับบริบทพ้ืนที่/
แผนพัฒนาระบบ

2.1 มีแผนการด าเนินการ   
การพัฒนาระบบส่งต่อใน 
สถานบริการ/จังหวัด 
/เขตสุขภาพ 
2.2 มีแผนการลดการส่งต่อ 

 ไม่มีแผนพัฒนาระบบส่งต่อ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 มีแผนพัฒนาระบบส่งต่อ  
สรุปภาพรวมของแผนพัฒนาระบบส่งต่อ 

213



 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑  

กิจกรรม การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
บริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

 

ออกนอกเขตสุขภาพ 
ที่สอดคล้องกับกับบริบทพ้ืนที่ 
/แผนพัฒนาระบบบริการ 
สุขภาพ (Service Plan) 

.................................................................................................................

................. 

.................................................................................................................

................. 
 

3. มีศูนย์ประสาน 
การส่งต่อ (ศสต.) 
ระดับจังหวัด/เขต
สุขภาพ 

3.1 การจัดตั้งศูนย์ 
ประสานการส่งต่อ (ศสต.) 
ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 

ระดับจังหวัด 
 ไม่มีผู้รับผิดชอบ 
 มีผู้รับผิดชอบชัดเจน คือ โรงพยาบาลพะเยา  
ระดับเขตสุขภาพ 
 ไม่มีผู้รับผิดชอบ 
 มีผู้รับผิดชอบชัดเจน คือ…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
 

3.2 ระบบการประสานงาน 
การส่งต่อผู้ป่วย 

 ไม่มี 
 มี
.........................................................................................................
............. 

4. มแีนวทางการส่ง
ต่อผู้ป่วยภายใน
จังหวัดและเขต
สุขภาพที่เชื่อมโยงกับ
สถานบริการทุก
ระดับ 

4.1 มีแนวทางการ 
ให้ค าปรึกษาระหว่างแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ  
ภายในจังหวัดและเขตสุขภาพ 

 ไม่มี 
 มี........... 
ภายในจังหวัด
......................................................................................................... 
ภายในเขตสุขภาพ
.................................................................................................. 

4.2 มีเครือข่าย/ผังก ากับ 
ในการให้บริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
และรับกลับรวมถึงข้อตกลง 
ในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

 ไม่มี 
 มี
......................................................................................................... 
หมายเหตุ : (ขอรายละเอียดผังก ากับในการให้บริการ 
รับ-ส่งต่อผู้ป่วยและรับกลับรวมถึงข้อตกลงในการ
ด าเนินการ) 

4.3 มีระบบการให้ค าปรึกษา
ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
สาขาต่าง ๆ 

 ไม่มี 
 มี ช่องทางการให้ค าปรึกษา 
 ได้แก ่โทรศัพท์ ระบบ line E – mail และโปรแกรม COC 

5. มีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการส่งต่อผู้ป่วย มี
การพัฒนาฐานข้อมูล

5.1 มีโปรแกรมการส่งต่อ 
ผู้ป่วยระหว่างสถานบริการ 
ในจังหวัด /เขตสุขภาพ/
ส่วนกลาง 

 ไม่มี 
 มี  โปรดระบุโปรแกรมที่ใช้  
Thai refer 

5.2 มกีารจัดท าฐานข้อมูล  ไม่มี 
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กิจกรรม การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
และระบบรายงาน
การส่งต่อผู้ป่วย 

และระบบรายงานการส่งต่อ
ผู้ป่วยที่เชื่อมโยงในระดับ
จังหวัด/เขตสุขภาพ 

 มี 
 

5.3 มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การส่ง ต่อผู้ปว่ย เพ่ือน ามาใช ้
ในการวางแผนการพัฒนา 
ระบบบริการสุขภาพ (Service 
Plan) 

 ไม่มี 
 มี 
 

5.4 มีการจัดเก็บข้อมูล/ 
รายงานผลการส่งต่อผู้ป่วย
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
การส่งต่อกับส่วนกลาง 
 (nRefer และ Health Data 
Center) 

 ไม่มี 
 มี 
Thai refer 

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
 -  โครงสร้างการท างานของศูนย์ประสานงานการส่งต่อระดับจังหวัด  
 -  โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับโปรแกรม Thai refer ไม่ครอบคลุม 
 -  ผู้ใช้งานยังขาดทักษะในการใช้งานโปรแกรม Thai refer 
 -  โรงพยาบาลสังกัดนอกกระทรวงสาธารณสุข (ทบวงมหาวิทยาลัย) ยังไม่มีการเชื่อมโยงในการใช้งาน
โปรแกรม Thai refer  
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ 
รับไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ระบบ Thai Refer 
 

ควรมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารใน
การสนับสนุนการอบรมการเชื่อมโยง
ข้อมูลให้ครอบคลุม 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
  - ควรมีนโยบายการใช้ระบบการส่งต่อ Thai refer ให้กับสถานพยาบาล เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
จัดเก็บหรือดูฐานข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 - ในบริบทของจังหวัดล าพูน การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ถือเป็นหน่วยบริการที่ขึ้น
ทะเบียนในระบบ และอยู่ในเขตสุขภาพที่ 1 ทั้งนี้หากมีการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลจังหวัดล าพูนและ
แม่ข่าย คือโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ก็จะสามารถลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยา บาลของ
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ในเขต 1 ได ้
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 -  การลดอัตราการส่งต่อนอกเขตบริการสุขภาพ เป็นนโยบายของผู้บริหารระดับเขตที่ต้องวางแผนในการ
จัดบริการ ภายในเขตบริการสุขภาพในระดับจังหวัด หากมีนโยบายจากผู้บริหารชัดเจน มีแผนในการพัฒนา 
service plan แต่ละสาขาชัดเจน จะส่งผลให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
 - ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด แฝงอยู่ในงานบริการฉุกเฉิน โรงพยาบาลจังหวัดล าพูน ท า
ให้ภาระเพ่ิมข้ึน (ควร)จัดตั้งให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการท างาน 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
  Refer audit เป็นการทบทวนข้อมูลการส่งต่อ เพ่ือเชื่อมโยงและพัฒนาระบบการส่งต่อระหว่าง
สถานพยาบาลในภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ผู้รายงาน  นางจันทรานนท์  ตุ้ยเจริญ                
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทร.089-5538024 

     ผู้รายงาน นางมรกต  เพชรรักษ์ 
     ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ศูนย์ประสานการส่งต่อโรงพยาบาลล าพูน    
โทร.089-8515145 
7 กุมภาพันธ์ 2561 
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