
ศนูยป์ระสานงาน

การส่งต่อผูป่้วย

โรงพยาบาลนครพิงค์



เร่ิมกอต้ังขึ้นในป พ.ศ.2547                                                   

เร่ิมแรกนั้นเปนหนวยงานท่ีอยูรวมกับศูนยเวียงพิงค ตอมามี

จํานวนผูปวยสงตอ     มากขึ้น จึงแยกหนวยงานออกมา              

เปนศูนยประสานงานการสงตอ                      ขึ้นตรงกับ 

กลุมงานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน



บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ

• ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วยในจังหวดัเชียงใหม่ จังหวดัลาํพูน และ 

จังหวดัแม่ฮ่องสอน

• ประสานงานการส่งผู้ป่วยกลบัไปรักษาต่อยงัโรงพยาบาลทัว่ไป/

โรงพยาบาลชุมชน/ โรงพยาบาลอ่ืนๆนอกสังกดั

• ศูนย์ประสานงานการรับกลบัผู้ป่วยในโครงการ UCEP จังหวดัเชียงใหม่

• บริหารจัดการระบบการจองเตียงแผนกอายุรกรรมในโรงพยาบาล

• รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูลการส่งต่อ นําเสนอเพ่ือการพฒันาคุณภาพระดบั

โรงพยาบาล ระดับจังหวดั ระดับเขต และระดับกระทรวงฯ



จุดเด่น

• มพียาบาลวชิาชพีปฏบิตังิาน ตลอด 24 ชัว่โมง เวรเชา้ 2 คน เวร

บ่าย 1 คน และเวรดกึ 1 คน

• การประสานงานภายใตโ้ครงสรา้ง Chiangmai Provider 
Health Board (แบง่เป็น 4 โซน)

• การใชเ้ทคโนโลยี โปรแกรมการสง่ต่อ Thai Refer , Line 
apps

• การดาํเนินงานโครงการบรหิารจดัการเตยีง 5 สี

• รอ้ยละการบนัทกึขอ้มลูการสง่ต่อ refer in ในโปรแกรม Thai 
Refer รอ้ยละ 91% , การสง่กลบั refer back ผูป่้วยใน 100%

• การดาํเนินงานศนูยร์บักลบัผูป่้วยโครงการ UCEP 100%



จุดอ่อน

• การประสานงานภายใตปั้ญหาผูป่้วยลน้ เตยีงเตม็

• สาํนกังานอยูด่า้นหน้าอาคารอุบตัเิหตุ สะดวก เขา้ถงึงา่ยเกนิไป

เสีย่งต่อการคกุคามของญาตผิูป่้วย



บริบท
• จงัหวดัเชยีงใหม ่ม ีรพช. รพท. จาํนวน 23 รพ., รพ.เอกชน 10 รพ., รพ.

อื่นๆนอกสงักดัสป. 7 รพ.

• จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน มรีพท. รพช. จาํนวน 7 รพ.

• จงัหวดัลาํพนู มรีพท. รพช. จาํนวน 6 รพ., รพ.เอกชน 2 รพ.

• ระยะทางโรงพยาบาล หา่งจากรพ.นครพงิค์ ไกลมากทีส่ดุ ใชเ้วลาเดนิทาง 

3 ชัว่โมง

• จาํนวนผูร้บับรกิารที ่Admit ไมส่มดุลกบัจาํนวนเตยีง

• ผูป่้วยลน้ เตยีงเตม็





การบริหารจดัการ



ไชยปราการ

เชียงดาว

จอมทอง

ดอยหล่อ

ดอยสะเกด็

ดอยเต่า

ฝาง

หางดง

ฮอด

แม่อาย

แม่แจ่ม

แม่ออน

แม่ริม

แม่แตง

แม่วาง

อมก๋อย

พร้าว

สะเมงิ

สันกาํแพง

สันป่าตอง

สันทราย

สารภี

เวยีงแหง
การจดัเครือข่าย

ของจงัหวดัเชียงใหม่

กลัยาณิวฒันา ÃÐ Ñ́º A Ã¾.¹¤Ã¾Ô§¤�
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Area Health Board 1

Area Health Board 2

Area Health Board 3

Area Health Board 4

M1 อ. ฝาง

F2 อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ

M 2 อ.สันป่าตอง

F2 อ. หางดง , อ.ดอยสะเกด็,อ.สันกาํแพง,

อ.แม่ออน อ.สารภี,อ.แม่วาง

M1 อ. จอมทอง

F2 อ.ดอยหล่อ , อ.แม่แจ่ม , อ.ฮอด 

อ.ดอยเต่า , อ.อมก๋อย

M 2 อ.สันทราย

F 1 อ.เชียงดาว

F 2 อ.เวยีงแหง , อ.พร้าว ,อ.สะเมงิ ,อ.แม่แตง

F 3 อ.วดัจันทร์ ฯ

Chiangmai

Provider Health Board

รพ.นครพงิค์



แนวทางการส่งต่อผูป่้วยฉุกเฉินผา่น Call center

ผูป่้วย

ฉุกเฉิน

ต้องการ

ส่งต่อ

ส่งต่อตาม

ข้อ  ตกลง

ส่งต่อ

โรงพยาบาล 

Node ตวัเอง

ติดต่อ call 

center นครพิงค์

call center 

นครพิงคห์า

เตียงรองรบั

ส่งต่อตาม

โรงพยาบาลท่ี call 

centerประสานให้

call center ไม่สามารถหา

เตียงในภาครฐับาลได้หรือ

พบปัญหาในการส่งต่อ

ปรึกษาท่ีปรกึษา 

call center ท่ีอยู่

เวรวนันัน้

เกนิศกัยภาพ
node 

หา

เตยีง

ได้

หา

เตยีง

ไมไ่ด้

pass ตาม

ขอ้ตกลง



การดาํเนินงานโครงการบริหารจดัการ 

เตียงผูป่้วย 5 สี

เริม่ดาํเนินงาน                      25 

มถุินายน 2558



• มกีารแต่งตัง้คณะทาํงานบรหิารจดัการเตยีง

ผูป่้วย 5 สี จงัหวดัเชยีงใหม่

• พฒันาโปรแกรมการบรหิารจดัการเตยีง 5 สี

ใชง้านทกุรพท. รพช. ในจงัหวดัเชยีงใหม่

กาํหนด IP address link ใชง้านในระบบ

Internet ของโรงพยาบาล สามารถมองขอ้มลู

ภาพรวมจงัหวดัเชยีงใหม่



ประเภทของผูป่้วยตามความหมายของเตียง ๕ สี

 ประเภทท่ี ๑ ผู้ป่วยวิกฤติท่ีต้องการการดแูลมากตลอดเวลา (Critical illness)                    

และใช้เครื่องช่วยหายใจ  แทนด้วยสญัญลกัษณ์สีแดง

 ประเภทท่ี ๒ ผู้ป่วยวิกฤติท่ีต้องการการดแูลมาก (Critical illness)

แทนด้วยสญัญลกัษณ์สีมพู

 ประเภทท่ี ๓ ผู้ป่วยก่ึงวิกฤติต้องการการดแูลมาก(Semi-critical illness)

แทนด้วยสญัญลกัษณ์สีเหลือง

 ประเภทท่ี ๔ ผู้ป่วยท่ีต้องการการดแูลปานกลาง (Moderate illness)

แทนด้วยสญัญลกัษณ์สีเขียว

 ประเภทท่ี ๕ ผู้ป่วยพกัฟ้ืนต้องการการดแูลน้อย(Convalescence illness)

แทนด้วยสญัญลกัษณ์สีขาว



แนวทางการบริหารจดัการโครงการเตียง ๕ สี 

สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่

ในส่วนโรงพยาบาลนครพิงค ์และในส่วนของ

โรงพยาบาลชมุชน



การดาํเนินงานเช่ือมโยงกับโครงการเตยีง 5

สี

• ผูช้ว่ยเลขานุการคกก.
• เกบ็รวบรวม วเิคราะหข์อ้มลูการสง่ต่อ refer in, 

refer back เสนอทีป่ระชมุทกุเดอืน

• เกบ็รวบรวมขอ้มลูการสง่ต่อรายวนั รายงาน

สถานการณ์การสง่ต่อ ปัญหาการสง่ต่อรายวนัให้

คณะกรรมการฯ(เวรเชา้ บา่ย ดกึ)



การใช้ LINE ช่วยการประสานงานส่งต่อ

และส่งกลบั และรายงานข้อมลูการส่งต่อ



รายงานข้อมลูรายวนัให้

ผูบ้ริหารจงัหวดั



รายงานข้อมลูรายวนัให้

คกก.บริหารเตียง 5 สี



ติดต่อส่ือสารภายในทีมส่งต่อ

และทีมส่งต่อจงัหวดัลาํพนู



ติดต่อส่ือสารเรื่องการส่งกลบั

กลุ่มรายโรงพยาบาล ทุก

โรงพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่

และกลุ่มจงัหวดัแม่ฮ่องสอน



จดทาํแนวทางการส่งกลบั





การบริหารจัดการการส่งต่อนอกเขตสุขภาพ/ มาตรา 7 / 

ศูนย์สาํรองเตียง

• สาเหตุสว่นใหญ่เตยีงเตม็

• รายงานทีป่รกึษาระดบัโรงพยาบาลและระดบั

จงัหวดัเพือ่จดัหา โยกยา้ยเตยีงภายใน

โรงพยาบาล

• รายงานทีป่รกึษาระบบสง่ต่อจงัหวดัเชยีงใหม่

ระดบับรหิาร เพือ่โยกยา้ยเตยีงในจงัหวดั

• หาเตยีงไมไ่ด้ รายงานทีป่รกึษาฯ สง่ตอ่ออก

/ ศ ์ ํ ี



ผลการดาํเนินงาน



จาํนวนผูป่้วยประสานส่งต่อ

แยกจงัหวดั ปีงบประมาณ 2561





รพ.สนัป่าตอง



สถิติผูป่้วย Refer กลบั

ผูป่้วยค้างกลบัเกิน 24 ชม.ย้อนหลงั 1 ปี



Case refer กลบัก่อนเท่ียง                                    ค้างกลบัภายใน

เวรเช้า



Case refer กลบัก่อนเท่ียง                                            

ค้างเวรเช้า แยกรายรพ.



Case refer กลบัก่อนเท่ียง ค้างเวรเช้า แยกรายรพ.



จาํนวนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ท่ีรบัไว้ 

Admit รพ.นครพิงค์



จาํนวนผู้ป่วยรอ Admit



จาํนวนผู้ป่วยรอ Admit



จาํนวนผู้ป่วยรอ Admit



รพ.นครพิงค์

รพ.ฝาง รพ.จอมทอง



รพ.สนัป่าตอง













ผลการดาํเนินงาน UCEP 

(เม.ย 2560 – ก.ค 2561)



จาํนวนผู้ป่วย UCEP 
เม.ย 2560 – ก.ค 2561 แยกรายเดือน
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โอกาสพฒันา

แนวทางการแก้ไข



โอกาสพฒันา แนวทางการแก้ไข

1.เตียงเตม็ ผู้ป่วยล้น -การดาํเนินงานโครงการเตียง 5 สี

-จัดทาํแนวทางการบริหารจัดการเตียงระดบั               แผนกอายุรกรรม

และระดับโรงพยาบาล (สามารถโยกย้ายเตียงข้ามแผนกได้)                                                        

-ทบทวน update จัดทาํคู่มือการส่งต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครบทุก servic

plan และประชุมส่ือสารทาํความเข้าใจระดับจังหวัดเชียงใหม่                                            

-เปิดบริการห้อง Observe 2 เพิ่มและแนวทางการรับผู้ป่วยที่ค้าง admit 

-จัดทาํแนวทางการส่งต่อทุกแผนกให้ผ่านรพ.Nodeก่อน

-จัดทาํแนวทางการรับผู้ป่วยวิกฤตจิังหวัดเชียงใหม่          -คาํส่ังแต่งตัง้ที่

ปรึกษาศูนย์ส่งต่อระดับบริหารจังหวัดเชียงใหม่



แต่งตัง้ท่ีปรึกษา Call center ระดบับริหาร

• ดแูลระบบการสง่ต่อผูป่้วยตามวนั เวลาทีไ่ดร้บัมอบหมายตามตารางเวร 

(ปฏบิตังิาน  24 ชัว่โมง)

• ใหค้าํแนะนํา ปรกึษาแกไ้ขปัญหาและตดัสนิใจในสถานการณ์ต่างๆแก่ Call 

Center ทัง้การสง่ต่อผูป่้วยฉุกเฉิน refer in / refer out และผูป่้วยทีพ่น้วกิฤต ิ

refer back ทัง้จงัหวดัเชยีงใหม ่ จงัหวดัลาํพนูและจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  

• ประสานผูบ้รหิารทัง้ระดบัจงัหวดัและโรงพยาบาล กรณีที ่Call Center ไม่

สามารถหาเตยีงใหผู้ป่้วยได้

• อนุมตัใิห ้Call Center สง่ผูป่้วยreferออกรพ.เอกชนได(้ศนูยส์าํรองเตยีงหรอื

มาตรา 7)





โอกาสพัฒนา แนวทางการแกไข

2.ผูปวย refer กลับ คางกลับเกิน 

24 ชั่วโมง

- จัดทาํแนวทางการรับผู้ป่วยกลับจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ป่วยrefer กลับ
ก่อนเที่ยงวัน รพท./ รพช. ที่อยู่ใกล้รพ.นครพงิค์ ให้จัดรถมารับกลับ

ภายใน15.00น.ของทุกวัน และcaseหลังเที่ยงให้รับกลับในวันรุ่งขึน้ 
ไม่ให้เกิน24ช่ัวโมง)

- จัดให้มีรพ.แก้มลิง เพื่อรับฝากผู้ป่วยกลับรพ.โซนสายเหนือ(รพ.เชียง

ดาว) สายกลาง(รพ.ดอยสะเก็ด และสายใต้(รพ.ดอยหล่อ) รวมถงึcase 
กลับรพ.ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                   - - จัดทาํ

แนวทางการส่งผู้ป่วยกลับรพ.แก้มลิง โดยรถพยาบาลและทีมรพ.นคร

พงิค์ กรณีไม่มีรถมารับกลับ
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