
รายงานการประชุมการพัฒนาระบบบริการส่งต่อ จังหวัดล าพูน 
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2561 

ณ ห้องประชุมศรีหริภูญไชย โรงพยาบาลล าพูน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลล ำพูน                             ประธำน 
๒. นำยแพทย์สุธิต  คุณประดิษฐ์                         รองประธำน 
๓. ประธำน Service Plan สำขำต่ำงๆ         กรรมกำร 
๔. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน/ผู้แทน          กรรมกำร 
๕. ผู้ดูแลศูนย์ส่งต่อ Thai Refer และศูนย์ COC โรงพยำบำลทุกแห่ง       กรรมกำร 
๖. Admin โรงพยำบำลทุกแห่ง           กรรมกำร 
๗. สำธำรณสุขอ ำเภอทุกอ ำเภอ/ผู้แทน          กรรมกำร 
๘. ผู้รับผิดชอบงำนส่งต่อ สสจ.ล ำพูน จำกงำนประกัน         กรรมกำร 
๙. นำงพวงผกำ  สุริวรรณ            เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
๑๐. นำงจันทรำนนท์  ตุ้ยเจริญ     ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

 

วาระท่ี 1. เรื่องแจ้ง 
โครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ ตัวชี้วัดที่  30. ร้อยละกำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภำพลดลง   
ค านิยาม 

การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ หมายถึง กำรส่งต่อผู้ป่วย 4 สำขำ (สำขำโรคหัวใจ,
สำขำโรคมะเร็ง,สำขำอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสำขำทำรกแรกเกิด) เพ่ือไปรับกำรรักษำต่อในสถำนบริกำร
ระดับเดียวกันหรือสถำนบริกำรที่มีศักยภำพสูงกว่ำที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขภำพของตนเอง ได้แก่ กรณี 1) เพ่ือกำร
วินิจฉัย และกำรรักษำ 2) เพื่อกำรวินิจฉัย 3) เพ่ือกำรรักษำต่อเนื่อง และท ำให้ผู้ป่วยได้รับกำรส่งต่อไปยัง
สถำนบริกำรปลำยทำงนั้นๆ(กำรส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิกำรรักษำ) 
วิธีการประเมินผล :  

ขั้นตอน 1) ศูนย์ประสำนกำรส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มีกำรท ำบทบำทหน้ำที่ในกำร
ประสำนงำน รับส่งต่อผู้ป่วยตำมแนวทำงพัฒนำระบบส่งต่อ 

ขั้นตอน 2) มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรส่งต่อผู้ป่วย กำรจัดท ำระบบข้อมูล
กำรส่งต่อผู้ป่วยสำขำที่เป็นปัญหำ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหำ 

ขั้นตอน 3) มีกำรจัดท ำเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญและจัดท ำระบบกำรส่งต่อ สำขำท่ีมีกำรส่งต่อ
ผู้ป่วยจ ำนวนมำก และเป็นปัญหำของจังหวัด/เขต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ Service 
Plan เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรส่งต่อ 

ขั้นตอน 4) มีกำรติดตำมผลและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน กำรส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/
เขตเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำในเครือข่ำย 

ขั้นตอน 5) สรุปและรำยงำนผลกำรส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต 
 
 

เอกสารหมายเลข 9 



เกณฑ์การประเมิน : ปี 2561  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอน 1 - 3 ขั้นตอน 1 – 5 ขั้นตอน 1 - 5 ลดลงร้อยละ 10 
 

ประเด็นการตรวจราชการ รอบท่ี1 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบส่งต่อ) 
๒. ศูนย์ประสำนกำรส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภำพ 
๓. กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรส่งต่อผู้ป่วย  กำรพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบรำยงำนกำรส่ง

ต่อผู้ป่วย 

ประเด็นนโยบายเขตในปี ๒๕๖๑ 

๑. ให้ทุกหน่วยบริกำรมีและใช้โปรแกรม Thai Refer ( รพท./รพช./รพสต.) กรณีส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉิน
และไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิกำรรักษำ 

๒. ให้ทุกหน่วยบริกำรมีและใช้โปรแกรม COC Link เพ่ือกำรดูแลต่อเนื่องที่บ้ำน 

วาระท่ี 2  ทบทวนการด าเนินงานระดับจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาระบบการส่งต่อที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ มุ่งเน้นการพัฒนา ๓ ด้าน ดังนี ้

๑. ด้ำนระบบบริกำร  มีกำรจัดประชุมเพ่ือกำรทบทวน กำรส่งต่อผู้ป่วยรำยกรณี 
๒. ด้ำนเครื่องมือ มีกำรใช้โปรแกรม Thai Refer เน้นในงำนบริกำรผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่ำง รพช.และ รพท. 
๓. ด้ำนระบบรำยงำน จำกโปรแกรม Thai Refer  ผ่ำนระบบ  HDC และกำรติดตำมรำยงำนเฉพำะกิจ 

วาระท่ี 3 การน าเสนอภาพรวมความพร้อมของหน่วยบริการต่อการพัฒนาระบบการส่งต่อ 

การทบทวนประเด็นระบบการส่งต่อ Thai Refer จังหวัดล าพูน 

๑. จังหวัดล ำพูน  ยังไม่มีกรณีกำรตำมจ่ำยนอกเขตสุขภำพ  
๒. ปัญหำกำรส่งต่อของจังหวัดล ำพูน คือ กำรตำมจ่ำยกำรส่งต่อนอกเขตจังหวัด ใน รพศ. และ รพ.

มหำรำชนครเชียงใหม่  โดยเฉพำะจ ำนวนผู้ป่วยที่ส่ง รพ. มหำรำชนครเชียงใหม่ มีมำกกว่ำร้อยละ 80 
ของจ ำนวนผู้ป่วยส่งต่อทั้งหมด 

๓. โปรแกรม Thai Refer มีนโยบำยให้ทุกหน่วยบริกำรลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบำงหน่วย
บริกำรยังไมส่ำมำรถใช้โปรแกรมได้ 

๔. ปัญหำและควำมพร้อมของศูนย์ประสำนกำรส่งต่อของหน่วยบริกำร ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

๔.๑.  ระดับ รพท.ล าพูน  
- โครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับโปรแกรม THAI REFER ไม่ครอบคลุม ตั้งแต่ software Server 

Network Hardware ยังไม่เชื่อมต่อกับโปรแกรม PMKได้ทุกจุดปฏิบัติงำน  
- USER ยังขำดทักษะในกำรใช้งำนโปรแกรมTHAI REFER   
- โรงพยำบำลสังกัดนอกกระทรวงสำธำรณสุขยังไม่มีกำรเชื่อมโยงในกำรใช้งำนโปรแกรม THAI REFER   



- OPD CASE ยังต้องใช้ E-refer ของ รพ.มหำรำชในกำรส่งตัวผู้ป่วย 
- กำรออกเลขท่ี REFER ยังคงใช้โปรแกรม PMK   
- กำรตอบรับและกำรตอบกลับ บุคลำกรที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจำกจำนวน CASE Refer 

ที่มีจ ำนวนมำก  
- ศูนย์ REFER ระดับจังหวัดยังคงเป็นภำระงำนที่แฝงอยู่ในER ทั้งในด้ำนอัตรำกำลัง 

โครงสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำร ยังไม่มีทีมที่รับผิดชอบในกำรท ำงำนภำยในศูนย์ REFER ตำมโครงสร้ำง  
- ควรมีคู่มือ/แนวทำงกำรส่งต่อของจ.ล ำพูนที่เป็นปัจจุบันโดยคณะกรรมกำรประสำนกำรส่ง

ต่อจังหวัดล ำพูน 
 

๔.๒. รพช. ทุกแห่งและเครือข่าย รพสต. 
-  มีศูนย์กำรส่งต่อ Thai Refer  และศูนย ์COC ที่มีควำมพร้อม 
-  ยังมีประเด็นปัญหำระบบกำรคีย์ข้อมูลเพื่อกำรส่งต่อส ำหรับแพทย์ในบำงโรงพยำบำล 
-  เครือข่ำย รพสต. บำงแห่ง ไม่ส่งต่อผู้ป่วยผ่ำนโปรแกรม Thai Refer 

 
ทบทวนประเด็นระบบการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชนที่บ้าน COC จังหวัดล าพูน 

๑. เขตสุขภำพมีนโยบำยให้ทุกหน่วยบริกำรใช้ COC Link Lampang เพ่ือพัฒนำระบบข้อมูล One Data 
One Region 

๒. ปัจจุบัน จังหวัดล ำพูนพัฒนำและใช้โปรแกรม  COC Lamphun ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับ Thai refer 
ใช้ในจังหวัดมำ ๓ ปี มีเครือข่ำยครอบคลุมทุก รพช. และทุก รพสต.ในเขตอ ำเภอเมือง  และ
ก ำลังขยำยกำรใช้โปรแกรมให้สำมำรถใช้ได้ครอบคลุมทุก รพสต.ในจังหวัดล ำพูน ในปี ๒๕๖๑  

๓. ปัจจุบันจังหวัดล ำพูน ใช้โปรแกรม COC Lamphun  และใช้ COC Link Lamphang ส่งต่อข้อมูล
กำรดูแลต่อเนื่องไปยังต่ำงจังหวัด ซึ่งท ำให้เสียเวลำเพรำะยังไม่สำมำรถเชื่อมโยงกันได้ 

๔. COC Link ปัจจุบัน ยังไม่มีควำมเสถียร และระดับเขตยังไม่อบรมกำรใช้โปรแกรม  

วาระท่ี 4 สรุปแนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดล าพูน 

มติที่ประชุมเพื่อการพัฒนาระบบการส่งต่อจังหวัดล าพูน ปี ๒๕๖๑ 

๑.  แนวคิด/หลักกำรพัฒนำคุณภำพกำรส่งต่อจังหวัดล ำพูน 

แนวคิด ตังชี้วัด 
1. Seamless Service Network 

Maqnagement 
- -  ระยะเวลำรอคอยรำยโรคที่ส ำคัญลดลง 
- -  CMI  ตำมเกณฑ์ระดับ รพ. 
- -  นวัตกรรมควำมร่วมมือกำรจัดบริกำรใน รพ.แต่ละระดับ 

2. Self Contained  - ร้อยละผู้ป่วยส่งต่อนอกเขต/จังหวัดลดลง 
3. Refer cascode Management 

System 
- Node Manager (IP Refer in ใน รพ. Node เพ่ิมข้ัน หรือ 

ร้อยละ IP Refer in ใน รพ.Node เพ่ิมขี้น หรือ ร้อยละ IP 
Refer in ใน รพท.ลดลง) 



๒. เนื่องจำกงบประมำณกำรตำมจ่ำยที่สวนดอกเป็นอันดับ ๑ 
- ตั้งเป้ำลดกำรส่งต่อ รพ.มหำรำช ในสำขำหลักและนอกเหนือจำกโรคหลักให้เหมำะสม ร้อยละ ๑๐ 
- ทุกกรณีท่ีส่งต่อไปมหำรำช ต้องมี E Clem ก ำกับ เพ่ือตัดวงจรกรณีผู้ป่วยรับบริกำรต่อเนื่องที่ไม่สม

เหตุผล 
๓. เพ่ิมกำรส่งกลับ รพช. ในผู้ป่วย Intermediate Care ร้อยละ ๑๐ 
๔. กำรพัฒนำ CPG ของจังหวัดล ำพูน 
๕.  ก ำหนดให้มีกำรประชุมทุก 3 เดือน โดยบูรณำกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบส่งต่อ Thai Refer ให้

เชื่อมโยงกับคณะกรรมกำร Service Plan คณะกรรมกำร Intermediate Care คณะกรรมกำร COC 
คณะกรรมกำรปฐมภูมิ   

๔. เพ่ิมประสิทธิภำพและพัฒนำระบบกำรตอบกลับข้อมูลกำรส่งต่อ โดยเฉพำะระดับ รพท. ซึ่งเป็นศูนย์
ประสำนกำรส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภำพ สู่กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรส่งต่อ
ผู้ป่วย  กำรพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบรำยงำนกำรส่งต่อผู้ป่วยที่ครอบคลุม มีเป้ำหมำย KPI  กำร
พัฒนำในปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 
- หน่วยบริกำร ผู้ป่วยฉุกเฉิน/Intermediate Care รพท./รพช. มีกำรส่งต่อข้อมูลส่งต่อและตอบ

กลับผ่ำน Thai Refer ร้อยละ ๑๐๐ 
- หน่วยบริกำรผู้ป่วยทั่วไป รพท./รพช. มีกำรส่งต่อข้อมูลส่งต่อและตอบกลับผ่ำน Thai Refer 

ร้อยละ ๘๐ 
- หน่วยบริกำร รพสต. มีกำรส่งต่อข้อมูลส่งต่อและตอบกลับผ่ำน Thai Refer ร้อยละ ๕๐ 

๕. เนื่องจำกโปรแกรมกำรดูแลต่อเนื่อง COC Link  ยังไม่มีควำมเสถียรและมีปัญหำในกำรปฏิบัติ
คณะกรรมกำรมีมติให้ใช้ COC Lamphun เป็นโปรแกรมกำรส่งต่อเพ่ือกำรดูแลต่อเนื่องภำยในจังหวัด
ล ำพูน และให้ศูนย์ COC รพ.ล ำพูนใช้โปรแกรม COC Link รับและส่งต่อระหว่ำงจังหวัดเพียงแห่ง
เดียว  

๖. สำรสนเทศ รพ.ล ำพูนและเครือข่ำย มีกำรใช้โปรแกรม COC Lamphun ให้ครอบคลุมทุก รพสต.ใน
ทุกอ ำเภอ และพัฒนำศักยภำพผู้ใช้โปรแกรมให้พร้อมในปี 2561  

๗. จนกว่ำ COC  Link จะมีควำมเสถียร คณะกรรมกำรจะพิจำรณำกำรใช้โปรแกรมต่อไป 
 
วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 

๘. ประชุมคณะกรรมกำรครั้งต่อไปในเดือน มีนำคม ๒๕๖๑ 
 

         ผู้บันทึกกำรประชุม 
(จันทรำนนท์  ตุ้ยเจริญ)     
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

    ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 

(นำงพวงผกำ  สุริวรรณ) 
       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 


