
 

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาระบบส่งต่อจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
1.ประเด็นการตรวจราชการ   

  1.1 การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 10 
  1.2 มีการด าเนินงาน ขั้นตอน ที่ 1 - 5 

ขั้นตอน 1) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มีการท าบทบาทหน้าที่ในการ
ประสานงาน รับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อ  

ขั้นตอน 2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย การจัดท าระบบข้อมูลการส่งต่อ
ผู้ป่วยสาขาท่ีเป็นปัญหา เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา 

ขั้นตอน 3) มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการส่งต่อที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่/
สาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจ านวนมาก  และเป็นปัญหาของจังหวัด/เขต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ Service Plan  เพ่ือแก้ไขปัญหาการส่งต่อ 

ขั้นตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต  เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาในเครือข่าย  

ขั้นตอน 5) สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต  
 
2.  สถานการณ์ 
           จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงพยาบาลทั้งสิ้น 10 แห่งแบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ (A) 1 แห่ง โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) 1 แห่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 
โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) 1 แห่ง โรงพยาบาลอู่ทอง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) 2 แห่ง  
โรงพยาบาลด่านช้าง และโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) 5 แห่ง  
โรงพยาบาลดอนเจดีย์ โรงพยาบาลศรีประจันต์ โรงพยาบาลสามชุก โรงพยาบาลบางปลาม้า และโรงพยาบาล
หนองหญ้าไซ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 174 แห่ง คลินิกหมอครอบครัวเจ้าพระยายมราช 3 ทีม
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง 4 สาขา  ได้แก่ สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ระดับ 2 เปิดให้บริการศูนย์โรคหัวใจแล้วในเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และในเดือนธันวาคม 2564 เปิด
ให้บริการทุกสิทธิการรักษาและเปิดบริการนอกเวลาราชการสัปดาห์ละ 1 วัน  สาขามะเร็ง ระดับ 3  สาขา
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ระดับ 2   และสาขาทารกแรกเกิด ระดับ 2   การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของจังหวัด
สุพรรณบุรีได้ยึดตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง การสร้างระบบ
เครือข่ายบริการที่เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดและภายในเขตสุขภาพ และใช้ทรัพยากรในเครือข่ายร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา พบปัญหาการส่งต่อภายในจังหวัดด้านการสื่อสารข้อมูลส่งต่อไม่
ครบถ้วน ข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างโรงพยาบาลต้นทางและปลายทาง และไม่ปฏิบัติตาม CPG และโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราชไม่สามารถรับ Refer ได้เนื่องจากเตียง Intensive Care แผนกอายุรกรรมเต็ม การประสาน
ส่งต่อล่าช้า และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้โปรแกรม Thai Refer ไม่ครบทุก 10 โรงพยาบาล 



 
 

  

จึงท าโครงการ One province One Hospital ใช้ทรัพยากรร่วมกัน   และจัดประชุมโครงการพีเ่ยี่ยมน้อง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และพัฒนาระบบส่งต่อในเครือข่าย 
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตารางแสดง การส่งผู้ป่วยออกนอกเขตบริการสุขภาพ 4 สาขาหลัก เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ                    
2561 – 2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63)  
อัตราการส่งผู้ป่วยออกนอกเขตบริการลดลง ร้อยละ 10 

 

ตัวชี้วัด Target 

ผลการด าเนินงาน 

ป ี
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

เปลี่ยน 
แปลง 
ร้อยละ 

ปี 2563 
(ต.ค.62 
-ธ.ค.62) 

ปี2564 
(ต.ค.63 
-ธ.ค.63) 

เปลี่ยน 
แปลง 
ร้อยละ 

สาขาหัวใจ  437 583 507 
ลดลง
13.04 

191 120 
ลดลง 
37.17 

สาขามะเร็ง  1,337 1,565 1,507 
ลดลง 
3.71 

449 387 
ลดลง 
13.81 

สาขา
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

 
104 

 
96 117 

เพ่ิมข้ึน
22.70 

11 25 
เพ่ิมข้ึน 
127.27 

สาขาทารก
แรกเกิด 

 9 14 10 
ลดลง
28.57 

1 2 
เพ่ิมข้ึน 
100 

ภาพรวม 4 สาขา 1,887 2,258 2,141 
ลดลง 
5.18 

652 534 
ลดลง
18.10 

 

ที่มา : HDC การส่งผู้ป่วยออกนอกเขตบริการสุขภาพ 4 สาขาหลัก  ณ วันที่  22  มกราคม  2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

4. การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 
 

ปัญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการแก้ปัญหา 
ความก้าวหน้า / ผลการ

ด าเนินงาน 

1.การส่งต่อออกนอกเขต 4 
สาขาหลัก 
- สาขาหัวใจ 

1.มี Interventionist 1 ท่าน 
2.เปิดบริการศูนย์โรคหัวใจทุกสิทธิการ
รักษา เดือนธันวาคม 2564 และเปิด
บริการนอกเวลาราชการ สัปดาห์ละ 1 วัน 
3.กลุ่ม Line Consult EKG 
4.MOU รพ.ยันฮี รพ.วิชัยเวชอินเตอร์
เนชั่นแนล 
 

การส่งต่อออกนอกเขตลดลง 
ร้อยละ 37.17 

- สาขามะเร็ง 1.การคัดกรองมะเร็ง 
2.มีศัลยแพทย์ผ่าตัดมะเร็ง 
3.มีแพทย์ Onclologist 1 ท่าน 
4.MOU ศูนย์มะเร็งลพบุรี 
 

การส่งต่อออกนอกเขตลดลง 
ร้อยละ 13.81 
 
 

 -สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
      -บาดเจ็บหลายระบบ
และมีโรคร่วมหลายโรค 
      -ติดตามการรักษานัดเดิม 
 

1.เป็น Excellence Trauma Level 2 
2.ศัลยแพทย์หลอดเลือดและศัลยแพทย์
หัวใจและทรวงอก 
3.มีกุมารศัลยแพทย์ 2 ท่าน 

 

การส่งต่อออกนอกเขตเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 127.27 

-สาขาทารกแรกเกิด 
     -โรคร่วมหลายโรค 
     -ติดตามการรักษานัดเดิม 

1.เป็น Excellence New Born Level 2 
2.มีแพทย์เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด 3 ท่าน 
3.มีแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจในเด็ก 1 
ท่าน 
4.มีแพทย์เชี่ยวชาญโรคทางเดินหายใจใน
เด็ก 1 ท่าน 

 

การส่งต่อออกนอกเขตเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100 

2.การสื่อสารข้อมูลส่งต่อไม่
ครบถ้วน ข้อมูลไม่ตรงกัน
ระหว่างโรงพยาบาลต้นทาง
และปลายทาง และไม่ปฏิบัติ
ตาม CPG  
 

 
 

1.ประชุมคณะท างานระบบส่งต่อและ
เครือข่าย Service Plan  
    1.1เพ่ือชี้แจงระบบส่งต่อที่ส าคัญตาม
แนวทาง CPG 
    1.2 พัฒนาระบบส่งต่อให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย แบบ
ไร้รอยต่อ           

   1.จัดประชุมโครงการพ่ี
เยี่ยมน้อง 
   2.จัดประชุมคณะท างาน
ระบบส่งต่อและเครือข่าย  
ไตรมาส 2 ในเดือนมีนาคม 
2564ไตรมาส3 ในเดือน
มิถุนายน2564 
 



 
 

  

ปัญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการแก้ปัญหา 
ความก้าวหน้า / ผลการ

ด าเนินงาน 

3. ไม่สามารถรับ Refer ได้
เนื่องจากเตียง Intensive 
Care  แผนกอายุรกรรมเต็ม 

1.One province  One Hospital ใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เช่น One province 
One Labour Room, One province 
One Operation Room 
2.จัดโครงการพี่เยี่ยมน้อง เพ่ือพัฒนา
ระบบส่งต่อ 
3.มีระบบ Consult  ให้แผนการรักษา
ระหว่างรอเตียง 
4.เพิ่มจ านวนเตียง Intensive Care 
5.จัดล าดับ Case ผู้ป่วยที่รอเตียง 
Intensive Care รายงานแพทย์เวร เมื่อมี
เตียงว่าง 
6.แบ่งZoneการรับผู้ป่วยแผนกอายุรก
รรมในโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง 
7. Unlimited Refer in 
 & Auto Refer Back  
8.พัฒนา IMC 
 

   1.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาล
ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                          
   2.การแบ่ง Zone การรับ
ผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม เป็น 
3 Zone 
 Zone 1 รพ.สมเด็จ
พระสังฆราชองค์ที่17 รับ รพ.
บางปลาม้า รพ.อู่ทอง 
 Zone 2 รพ.อู่ทอง รับ รพ.
ดอนเจดีย์ รพ.หนองหญ้าไซ 
 Zone 3 รพ.เจ้าพระยายม
ราช รับ รพ.ศรีประจันต์ รพ.
สามชุก รพ.เดิมบางนางบวช 
รพ.ด่านช้าง 
โดย 
    1.ให้ติดต่อ รพ.เจ้าพระยา
ยมราชเป็น รพ.แรก 
    2.กรณี รพ.เจ้าพระยายม
ราช ไม่สามารถรับได้ให้ติดต่อ
ตาม Zone 
   3.สามารถติดต่อ รพ.อ่ืนๆ
ได้ตามการพิจารณาของ รพ.
ต้นทางนั้นๆ 
 

  
 
 
 
 
 

3.จัดตั้งกลุ่ม Line Consult 
EKG,Lab, แผนการรักษา 

4.ศูนย์ประสานส่งต่อผู้ป่วย
จังหวัด เป็น Gate Keeper 
ประสานส่งต่อและบริหาร
จัดการเตียงในเครือข่าย  
   



 
 

  

ปัญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการแก้ปัญหา 
ความก้าวหน้า / ผลการ

ด าเนินงาน 

4.ผู้ป่วยได้รับการประสานส่ง
ต่อล่าช้า (พยาบาลศูนย์
ประสานส่งต่อ1คน /เวร 
,Refer in 30 ราย/วัน) 

1.จัดพยาบาลศูนย์ประสานส่งต่อเพ่ิม 1 
คน 
2.เพ่ิมช่องทางประสานส่งต่ออีก1คู่สาย 
ประสานส่งต่อข้อมูลทาง Line และ
จัดแยกเบอร์โทรศัพท์เฉพาะส่งต่อกลุ่ม 
Fast Track 
 

1.การเข้าถึงศูนย์ประสานส่ง
ต่อผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น 
2.ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อและ
รักษารวดเร็วขึ้น 

5.ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการใช้โปรแกรม 
Thai Refer ไม่ครบทุก 10 
โรงพยาบาล 

1.ให้มีการใช้โปรแกรม Thai Refer ทุก
โรงพยาบาล 
2.พัฒนาโปรแกรม Thai Refer ให้
สมบรูณ์มากขึ้น 

1.มีการใช้โปรแกรม Thai 
Refer ครบทุก 10 
โรงพยาบาล 

 
5. ผลการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 

  1.การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขต
สุขภาพลดลง ร้อยละ 10 

 1.การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตลดลงร้อยละ 17.64 

  2.มีการด าเนินงาน  
ขั้นตอนที่ 1-3 

ขั้นตอน 1) ศูนย์
ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับ
จังหวัด/เขต มีการท าบทบาท
หน้าที่ในการประสานงาน รับส่ง
ต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนา
ระบบส่งต่อ  
 

 
 
 
 
 
 
 

มีการด าเนินงาน ขั้นตอนที่ 1-5 
ขั้นตอน 1) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มี

การท าบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน รับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทาง
พัฒนาระบบส่งต่อ  
      1.มีการแต่งตั้งคณะอ านวยการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย  
      2.มีคู่มือแนวทางการประสานส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดสุพรรณบุรี 
      3.ศูนย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด เป็นGate Keeper บริหาร
จัดการเตียงระหว่างเครือข่าย ทั้ง Refer in , Refer out, Refer back 
           ขั้นตอน 2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อ
ผู้ป่วย การจัดท าระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยสาขาที่เป็นปัญหา เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา 
1.ใช้ระบบโปรแกรม Thai Refer ,Thai COC  
2.จัดตั้งกลุ่ม Line แพทย์อายุรกรรมสุพรรณบุรี consult EKG Lab และ
แผนการรักษา 
3.เพ่ิมคู่สายอีก 1 คู่สาย 
4.ระบบ Consult ทาง Line 



 
 

  

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 

 1.ใช้ระบบโปรแกรม Thai Refer ,Thai COC  
2.จัดตั้งกลุ่ม Line แพทย์อายุรกรรมสุพรรณบุรี consult EKG Lab และ
แผนการรักษา 
3.เพ่ิมคู่สายอีก 1 คู่สาย 
4.ระบบ Consult ทาง Line 
           ขั้นตอน 3) มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการ
ส่งต่อท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่/สาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจ านวนมาก  
และเป็นปัญหาของจังหวัด/เขต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ Service Plan  เพ่ือแก้ไขปัญหาการส่งต่อ 
1.มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแผนกอายุรก
รรม โรงพยาบาลทุติยภูมิและตติยภูมิ   
2.มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแผนกศัลยกรรม                                                  
3.การจัดแบ่ง Zone  การรับผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม เป็น 3 Zone 
Zone 1 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี17 รับ รพ.บางปลาม้า รพ.อู่ทอง 
Zone 2 รพ.อู่ทอง รับ รพ.ดอนเจดีย์ รพ.หนองหญ้าไซ 
Zone 3 รพ.เจ้าพระยายมราช รับ รพ.ศรีประจันต์ รพ.สามชุก รพ.เดิม
บางนางบวช รพ.ด่านช้าง 
โดยให้ติดต่อตามล าดับ ดังนี้ 
    1.ให้ติดต่อ รพ.เจ้าพระยายมราชเป็น รพ.แรก 
    2.กรณี รพ.เจ้าพระยายมราชไม่สามารถรับได้ให้ติดต่อตาม Zone 
   3.สามารถติดต่อ รพ.อ่ืนๆได้ตามการพิจารณาของ รพ.ต้นทางนั้นๆ 
         ขัน้ตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  การ
ส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต  เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาในเครือข่าย  
1.จัดประชุมโครงการพ่ีเยี่ยมน้อง  2 ครั้ง 
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลด่านช้าง 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงพยาบาลสามชุก 
          ขัน้ตอน 5) สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต  
1.สรุปข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย ส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และกลุ่มงาน
สารสนเทศ ทุกไตรมาส 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

  

6.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / 
ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

1. ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล พยาบาลรับผิดชอบส่ง
ต่อผู้ป่วย แพทย์เฉพาะทาง  รพช./รพท. ขาด
เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินบน
รถพยาบาล 

1.การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ/อุปกรณ์
ทางการแพทย์ และพัฒนาศักยภาพ ตามแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 
 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
         ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ส่งต่อปลอดภัยจากอุบัติเหตุ พนักงานขับรถได้รับการเป่าตรวจแอลกอฮอล์ก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็น 0 
 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

1. นพ.จิรภัทร กัลยาณพจน์พร นายแพทย์เชี่ยวชาญ 081 6483158  
2. นางมรรยาท ขาวโต พยาบาลวิชาชีพ

ช านาญการพิเศษ 
086 3155792  

3. นางสาวสุภรัตน์ พลายเพชร พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

0819956260  

3. นางสาวณฤชา ม่วงมูล  พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

0819447996 naruechajoy@gmail.com 

4. นางสาวสาธิมน ศิริสมบรูณ์เวช นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

081 1918282 Satimon.s@hotmail.com 

 


