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Abstract The paper based referral and information systems at Buddhachinaraj Hospital were incomplete and not sufficient.
This research and development study was done to study the development of internet referral database system.
The information needed by healthcare workers of Buddhachinaraj Hospital and 8 community hospitals was the
input for Computer Center of Buddhachinaraj Hospital’s form design. Telephone consultation system by doctor
was also established. Several meetings were conducted with the 8 community hospitals in Phitsanulok Province
to clearify and make an agreement on a new internet referral system. Users were able to login with secure
usernames and passwords to access the database. Four data input forms were obtained. By Oct 1 2007, the
database system was ready to access via http://www.budhosp.go.th/refer/. Three months after implementation,
they began using printed referred forms. From the database, the patients’ information were able analyzed every
3 months. Several meetings were performed to improve knowledge and establish referral system guidelines. The
referral database from community hospitals increased from 38.2% to 47.8%, and the reply rate also increased
from 18.5% to 23.8%. As the result of computerized records, Buddhachinaraj Hospital and 8 community hospitals
in Phitsanulok Province have more and faster information related to the patient referral and information systems.
Keywords: referral system, internet

บทคัดย่อ ระบบส่งต่อผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาลพุทธชินราชมีขอ้ มูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วน การศึกษาแบบวิจยั และพัฒนานีเ้ พือ่ ศึกษา
การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผูป้ ว่ ยทางอินเทอร์เน็ตโดยศึกษาความต้องการข้อมูลในระบบส่งต่อของแต่ละกลุม่ งาน
และโรงพยาบาลชุมชนทัง้ 8 แห่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลออกแบบฟอร์มการลงข้อมูลและการตอบกลับทาง
อินเทอร์เน็ต สร้างระบบปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ ประชุมความคิดจากผูเ้ กีย่ วข้องในจังหวัด การใช้ระบบต้อง
login ด้วย username และ password ได้แบบฟอร์มสำหรับลงข้อมูล 4 แบบ เริ่มระบบรับส่งข้อมูลผู้ป่วยทาง

งคม โรงพยาบาลพุ
ปีทกลุ
่ี ๒๖ม่ งานเวชกรรมสั
ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน
๒๕๕๒ ทธชินราช พิษณุโลก
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อินเทอร์เน็ตระหว่างโรงพยาบาลเมือ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เริม่ พิมพ์ใบส่งต่อแทนการเขียนหลังดำเนินการ 3 เดือน
ประเมินผลข้อมูลรับและส่งผูป้ ว่ ยทุก 3 เดือน ปรับปรุงระบบส่งต่อฯ โดยการประชุมและจัดทำแนวทางการส่งผูป้ ว่ ย
โรคทีพ่ บบ่อยร่วมกัน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพิม่ จากร้อยละ 38.2 เป็นร้อยละ 47.8 และการตอบกลับข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มจากร้อยละ 18.5 เป็นร้อยละ 23.8 ผลการใช้ระบบนี้ทำให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด
พิษณุโลกมีขอ้ มูลผูป้ ว่ ยในระบบรับส่งต่อครบถ้วน สะดวก รวดเร็วและถูกต้องมากขึน้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพการดูแล
รักษาร่วมกัน
คำสำคัญ: ระบบรับส่งต่อผูป้ ว่ ย อินเทอร์เน็ต

บทนำ
นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพมุง่
จัดบริการให้ประชาชนมีสิทธิและเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน1 ผลักดันให้
โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ
พัฒนาระบบการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หากเกิน
ขีดความสามารถหรือเกินศักยภาพสถานบริการ
นัน้ ๆ ต้องจัดระบบส่งต่อผูป้ ว่ ยทีเ่ หมาะสม ซึง่
ระบบส่งต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องที่ถูกต้อง ทันท่วงที
มีความปลอดภัยในชีวิต2 ผลการดำเนินงานที่
ผ่านมามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งได้รับการส่งต่อกลับ
มารักษาใกล้บ้านแต่ผู้ป่วยไม่เข้าใจสถานการณ์
เกิดความกังวลต่อการถูกส่งไปรับบริการทีอ่ น่ื ๆ
ขณะเดียวกันเกิดความไม่เข้าใจระหว่างสถาน
บริการเนือ่ งจากบางครัง้ การส่งต่อผูป้ ว่ ยพบว่าไม่
สมเหตุสมผล หรือไม่มคี วามพร้อมในการส่งต่อ
ที่ดีและขาดการประสานงานที่ดี เป็นต้น การ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจึงเป็นกระบวนการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของการบริ ก ารประชาชน
ผู ้ เ จ็ บ ป่ ว ยให้ ไ ด้ ร ั บ การดู แ ลต่ อ เนื ่ อ งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล3 ทำให้ผปู้ ว่ ยได้รบั
ปีท่ี ๒๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๒

การส่งต่ออย่างเหมาะสมต่อโรคทีเ่ ป็น ผูป้ ว่ ยทีถ่ กู
ส่งต่อได้รบั การรักษาพยาบาลทันท่วงที อีกทัง้ เมือ่
จำหน่ายจากโรงพยาบาลและจำเป็นต้องรับการ
ดูแลต่อเนือ่ งต้องมีกระบวนการส่งกลับไปดูแลต่อ
เนื่องใกล้บ้านอย่างเหมาะสมโดยระบบส่งต่อ
ข้อมูลทีด่ ี ระหว่างสถานบริการ4
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกเป็น
โรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดพิษณุโลกมีจำนวน
เตียง 903 เตียง ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทาง
ระดับสูง เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
(excellent center) ด้านหัวใจ มะเร็ง อุบตั เิ หตุ
และปลูกถ่ายไต ตลอดจนบริการทางการแพทย์
ขัน้ สูงอืน่ ๆ เพือ่ ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน
ทัว่ ไป รวมทัง้ รับส่งต่อการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ย
ในเขตภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดใกล้เคียงเขต
อืน่ ๆ จากสถิตกิ ารรับส่งต่อปี 2548-2550 รายงาน
ได้เฉพาะจำนวนการรับส่งผูป้ ว่ ยไปรักษาต่อ ไม่มี
ข้อมูลรายกลุ่มโรค เหตุผลการส่งต่อข้อมูล
ตอบกลับหรือข้อมูลอืน่ ๆ ทีจ่ ะนำไปใช้ประโยชน์
ได้มากขึน้ โดยโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ส่งต่อผูป้ ว่ ยไปรักษาทีอ่ น่ื 682; 1,129; 1,786 ราย
ตามลำดับ ในขณะที่รับผู้ป่วยตรวจรักษาต่อจาก
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โรงพยาบาลต่าง ๆ 20,304; 28,015; 35,547 ราย
ตามลำดับ5
ปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลที่ส่งต่อผู้ป่วยมา
รับการรักษาพยาบาลและที่รับส่งต่อผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกติดต่อขอข้อมูล
ผ้ปู ว่ ยเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลต่อเนือ่ ง
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาพบว่าการบริการข้อมูลเหล่านีม้ คี วาม
ยุ่งยากเนื่องจากข้อมูลการรับและส่งต่อผู้ป่วย
ไม่ ส มบู ร ณ์ ครบถ้ ว น อี ก ทั ้ ง หอผู ้ ป ่ ว ยและ
ห้องฉุกเฉินมีภาระงานมากไม่มีเวลาให้บริการ
ข้อมูลผูป้ ว่ ยดังกล่าว จึงมีแนวคิดนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้พฒ
ั นาระบบจัดเก็บข้อมูลผูป้ ว่ ย
ที่รับส่งต่อมารักษาระหว่างโรงพยาบาลและ
สื่อสารส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบส่งต่อ
ข้อมูลผูป้ ว่ ยทางอินเทอร์เน็ต

วัสดุและวิธกี าร
เป็นการวิจยั และพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูล
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โดยดำเนินการ 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการระหว่างวันที่
15 กรกฎาคม-10 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยเสนอ
โครงการจัดตั้งศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก ศึกษาปัญหาและความ
ต้องการข้อมูลทีส่ ำคัญในระบบส่งต่อแต่ละสาขา
โดยพบแพทย์หวั หน้ากลุม่ งานชีแ้ จงวัตถุประสงค์
และแนวทางการรับส่งต่อผูป้ ว่ ยและวิธสี อ่ื สารเพือ่
การปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลของแต่ละกลุม่ งาน
รวมทัง้ ความต้องการข้อมูลจากโรงพยาบาลต่าง ๆ
ปีท่ี ๒๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๒
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ทีจ่ ะส่งผูป้ ว่ ยมารักษา รวบรวมตารางข้อมูลทีต่ อ้ ง
การและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์โดยตรวจสอบ
ความเป็นไปได้และความครบถ้วนจากแพทย์กลุม่
งานต่าง ๆ จากนัน้ เสนอให้ศนู ย์คอมพิวเตอร์ออก
แบบฟอร์มการลงข้อมูลและการตอบกลับทางอิน
เทอร์เน็ต พร้อ มทั้งเตรียม user name และ
password ให้โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 8 แห่งและ
หอผู้ป่วยต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล จัดประชุม
แพทย์ พยาบาล หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องใน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ผูบ้ ริหารของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล
ชุมชน หารือแนวปฏิบัติการรับส่งต่อผู้ป่วย
ขัน้ ตอนการรับส่งต่อและวางแนวทางการตอบกลับ
ข้อมูลผูป้ ว่ ยทางอินเทอร์เน็ตทัง้ ผูป้ ว่ ยนอก ผูป้ ว่ ยใน
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลอย่างต่อเนือ่ ง
ระยะที่ 2 ระยะดำเนินการ ประสานงาน
กับกลุม่ งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมผูบ้ ริหารจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล
ชุมชน 8 แห่งในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อปรึกษา
หารือและทำความเข้าใจการใช้ระบบรับส่งข้อมูล
ผูป้ ว่ ยทางอินเทอร์เน็ตซึง่ ต้อง login ด้วย username
และ password ศูนย์รบั ส่งต่อผูป้ ว่ ยเริม่ ดำเนินการ
ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยจัดพยาบาลและ
เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูลปฏิบตั งิ านประจำตำแหน่งละ
2 คน และรับพยาบาลและเจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการถึงเวลา 00.30 น.
แต่ละเวรตำแหน่งละ 1 คนทุกวันให้บริการรับส่ง
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและจัดให้พยาบาลเป็น
สือ่ กลางในการปรึกษาแพทย์กอ่ นทีจ่ ะส่งต่อผูป้ ว่ ย
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มารักษา โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดทดลองส่ง
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและพิมพ์ใบส่งต่อผู้ป่วย
แทนการเขียนด้วยลายมือตามแบบส่งต่อเดิมเมือ่ มี
ความพร้อม ซึ่งข้อมูลที่บันทึกจากโรงพยาบาล
ชุมชนจะปรากฏให้ศนู ย์รบั ส่งต่อผูป้ ว่ ยทราบทาง
อินเทอร์เน็ต ศูนย์รบั ส่งต่อผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาล
ติดตามการใช้ระบบส่งต่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ของโรงพยาบาลชุมชน รับทราบปัญหาจาก
เว็บบอร์ดของโรงพยาบาลและนำไปปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะ
ในการประสานรั บ ผู ้ ป ่ ว ยจากแต่ ล ะ
โรงพยาบาล กลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลกให้ความร่วมมือในการรับ
ปรึกษาโดยมีหมายเลขโทรศัพท์ให้สามารถติดต่อ
ปรึกษาก่อนส่งผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยกุมาร
เวชกรรม ผูป้ ว่ ยหัวใจและหลอดเลือด ผูป้ ว่ ยระบบ
ประสาทและสมอง ผูป้ ว่ ยสูตกิ รรม โดยศูนย์รบั ส่งต่อ
ผู ้ ป ่ ว ยเป็ น สื ่ อ กลางในการสื ่ อ สาร ซึ ่ งกรณี
ผูป้ ว่ ยหนัก โรงพยาบาลต่าง ๆ ประสานงานทาง
โทรศัพท์พื่อขอส่งต่อผู้ป่วยโดยศูนย์รับส่งต่อ
ผูป้ ว่ ยประเมินปัญหาและเป็นสือ่ กลางสือ่ สารให้
แพทย์แต่ละโรงพยาบาลได้ติดต่อปรึกษากับ
แพทย์เวรเฉพาะสาขา จากนั้นส่งข้อมูลให้ห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉินเตรียมการรับผู้ป่วยและ
ลงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ กรณีผู้ป่วยไม่หนัก
ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยประเมินและให้ข้อมูลการ
ตรวจรักษาแต่ละสาขาตามวันที่ตรวจผู้ป่วยนอก
และส่งเข้าระบบนัด โดยแสดงตารางการออก
ตรวจของแพทย์เฉพาะทางไว้ทางอินเทอร์เน็ต
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การส่งต่อรักษา กรณีส่งผู้ป่วยกลับไป
รั ก ษาพยาบาลต่ อ เนื ่ อ งที ่ โ รงพยาบาลชุ ม ชน
ใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลนอกจังหวัด ศูนย์
รั บ ส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยรั บ ข้ อ มู ล จากหอผู ้ ป ่ ว ยและ
ประสานข้อมูลผู้ป่วยเพื่อส่งต่อแผนการรักษา
พยาบาลให้โรงพยาบาลทีจ่ ะรับผูป้ ว่ ยรักษาเตรียม
การรับผู้ป่วยกลับพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือและ
พยาบาลหากจำเป็นเพื่อการดูแลต่อเนื่องและ
ปลอดภัยขณะเดินทาง จากนัน้ ศูนย์สง่ ต่อผูป้ ว่ ย
ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้โรงพยาบาลชุมชน
ทราบแผนการดูแลผูป้ ว่ ยต่อเนือ่ งด้วย
กรณี ส ่ ง ต่ อ ไปรั ก ษาโรงพยาบาลที ่ ม ี
ศักยภาพสูงกว่า ศูนย์รบั ส่งต่อผูป้ ว่ ยให้คำแนะนำ
เกีย่ วกับภาวะโรค ความจำเป็นในการส่งต่อและ
ประสานงานให้ผู้ป่วยและญาติทราบวันที่ต้อง
เดินทางไปรับการรักษาเพื่อไม่ให้เสียเวลาและ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางทีไ่ ม่จำเป็นหากไปผิดวัน
การตอบกลับข้อมูลการรักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยนอกศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยลงข้อมูล
ตอบกลั บ ใบส่ ง ต่ อ ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยส่ ง
ข้อความทางโทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ กีย่ วกับการวินจิ ฉัย
โรค ยาทีใ่ ห้การรักษา แผนการดูแลและวันนัดหมาย
หากนัดรักษาต่อเพือ่ รักษาความลับผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้
โรงพยาบาลทีส่ ง่ ผูป้ ว่ ยสามารถติดตามการรักษา
ได้รวดเร็ว ส่วนการตอบข้อมูลผู้ป่วยในแพทย์
เป็นผู้ลงข้อมูลตอบกลับทางอินเทอร์เน็ตจาก
หอผูป้ ว่ ยหรือในใบส่งต่อซึง่ ต้องนำลงทะเบียนใน
ฐานข้อมูลทุกราย
ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล ประเมิน
ระบบโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับส่งต่อผูป้ ว่ ยของ
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โรงพยาบาลชุมชนทัง้ 8 แห่ง สำรวจจำนวนการ
ลงข้อมูลส่งต่อทางอินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบกับ
จำนวนการส่งต่อทัง้ หมดจากโรงพยาบาลชุมชน
และติดตามวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับส่งต่อผูป้ ว่ ยทุก
3 เดือนเป็นเวลา 1 ปี จำแนกตามกลุม่ การวินจิ ฉัย
โรคร่วม ตามประเภทของโรงพยาบาล สิทธิการ
รั ก ษา สาเหตุ ก ารรั บ และส่ ง ต่ อ นำเสนอต่ อ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารและวางแผนพัฒนา
ฐานข้อมูลให้สมบูรณ์มากขึน้
ระยะที่ 4 ระยะพัฒนาต่อเนื่อง ศูนย์
รับส่งต่อผูป้ ว่ ยติดตามปัญหาของการลงข้อมูลจาก
โรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นระยะเพื่อประสานกับ
กลุม่ งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดและศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลในการ
ปรับปรุงแก้ไข อีกทัง้ วิเคราะห์ระบบจัดเก็บข้อมูล
ผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้ประมวลผลได้รวดเร็วโดยประสาน
กับศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ปรับระบบจัดเก็บให้
สะดวกต่อการประมวลผลเพือ่ พัฒนาต่อเนือ่ ง เช่น
ข้อมูลโรคการรับส่งต่อผูป้ ว่ ยทุก 3 เดือน นำเสนอ
ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน

ผลการศึกษา
ในระยะเตรียมการได้แบบฟอร์มสำหรับ
ส่งต่อผู้ป่วยที่ออกแบบตามความต้องการของ
แพทย์สาขาต่าง ๆ ในโรงพยาบาลในรูปแบบเอ็กเซล
(excel) 4 แบบ คือ แบบลงข้อมูลผู้ป่วยทั่วไป
แบบลงข้อมูลผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุ แบบลงข้อมูลผูป้ ว่ ย
กุมารเวชกรรม และแบบลงข้อมูลผูป้ ว่ ยสูตกิ รรม
ได้ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด
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พิษณุโลกที่ต้องการข้อมูลตอบกลับเกี่ยวกับการ
วินจิ ฉัยโรค การรักษาและแผนการดูแลต่อเนือ่ ง
เพือ่ พัฒนาศักยภาพการดูแลผูป้ ว่ ย อีกทัง้ ผูบ้ ริหาร
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ต้องการให้
โรงพยาบาลชุมชนดำเนินการรับส่งข้อมูลและ
ตอบกลับทางอินเทอร์เน็ต เมือ่ ถึงระยะดำเนินการ
โดยจัดตัง้ ศูนย์รบั ส่งต่อผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2550 โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก
ทั้ง 8 แห่งและหอผู้ป่วย 57 หอในโรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลกสามารถส่งข้อมูลผู้ป่วย
ทางอินเทอร์เน็ตได้ดงั แสดงในรูปที่ 1-4 จากการ
ติดตามในการประชุมระหว่างโรงพยาบาลชุมชน
ทุกแห่งในจังหวัดเพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการส่งข้อมูลและตอบกลับทางอินเทอร์เน็ต
ทุ ก เดื อ นพบว่ า การลงข้ อ มู ล ส่ ง ผู ้ ป ่ ว ยยั ง ไม่
ครบถ้วน โรงพยาบาลชุมชนมีปญ
ั หาเรือ่ งระบบ
การลงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ไม่เข้าใจวิธีลง
ข้อมูล ลงข้อมูลไม่ครบ โรงพยาบาลบางแห่ง
กำลังปรับปรุงอาคารทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตส่ง
ข้อมูลไม่ได้ โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ลงข้อมูลได้
สามารถแจ้งปัญหาข้อขัดข้องและความต้องการ
ข้อมูลทางเว็บบอร์ดของโรงพยาบาลตามรูปที่ 5
บางโรงพยาบาลใช้วิธีแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์
ซึง่ ศูนย์รบั ส่งต่อผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาลได้ตดิ ตาม
ปัญหา ตอบกลับและนำไปปรับปรุงแก้ไขเป็น
ระยะๆ โดยแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
ให้ปรับปรุงแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ หากมีปญ
ั หา
ด้านการเข้าถึงข้อมูลไม่ได้หรือช้าซึ่งได้เปลี่ยน
ฐานข้อมูลจาก access เป็น SQL server และทำ
index ฐานข้อมูลเนื่องจากปริมาณข้อมูลมีมาก
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ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น กรณีสอบถาม
ข้อมูลผูป้ ว่ ยใช้การตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิก
เพื่อปกป้องความลับผู้ป่วย พบว่าการบันทึก
ข้อมูลผูป้ ว่ ยรับส่งต่อทางอินเทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 38.2 ในช่วง 3 เดือนเป็นร้อยละ 38.8 ใน
ช่วง 6 เดือนและเป็นร้อยละ 47.8 ในช่วง 1 ปีตาม
ลำดับ ทัง้ ยังพบว่าหลังจากโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ
ทดลองส่งข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 เดือนได้เริ่ม
สั่งพิมพ์ใบส่งต่อภายหลังบันทึกข้อมูลส่งมา
พร้อมกับผู้ป่วยทำให้ใบส่งต่ออ่านง่ายดังรูปที่ 6
ส่วนผูป้ ว่ ยในทีไ่ ม่ได้ตอบกลับทางอินเทอร์เน็ตแต่
ตอบกลับทางใบส่งต่อพบว่าบางหน่วยงานไม่ได้
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ส่งลงทะเบียนทุกราย ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยจึง
ติดตามประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกแห่ง
เป็นระยะทัง้ อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญในการ
ลงทะเบียนใบส่งต่อในระบบให้ครบถ้วน ซึง่ ทำให้
ทุกหน่วยงานส่งใบส่งต่อมาลงทะเบียนมากขึ้น
จากเดิมในช่วง 3 เดือนแรกคือเดือนตุลาคมถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 มีเพียงร้อยละ 0.4 ของ
การตอบกลับทัง้ หมด เมือ่ ดำเนินการได้ 6 เดือน
เป็นร้อยละ 41.1 และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
2551 การลงทะเบียนเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 60.1

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอก่อนเข้าลงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
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รูปที่ 2 แสดงหน้าจอก่อนเข้า login

รูปที่ 3 แสดงแบบฟอร์มลงข้อมูลส่งต่อผ้ปู ว่ ย
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รูปที่ 4 แสดงข้อมูลทีโ่ รงพยาบาลชุมชนต่างๆ ส่งทางอินเทอร์เน็ต

รูปที่ 5 แสดงคำถามขอข้อมูลผ้ปู ว่ ยหรือแจ้งปัญหาระบบ
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รูปที่ 6 แสดงใบส่งต่อผ้ปู ว่ ยทีส่ ง่ั พิมพ์ภายหลังลงข้อมูล

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอทีต่ อบกลับจากโรงพยาบาล
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ระยะประเมินผลพบว่าการลงข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลการรับส่งต่อผูป้ ว่ ยทางอินเทอร์เน็ต
ทำให้โรงพยาบาลพุทธชินราชมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน มากขึน้ สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ว่ ย
ในระบบส่ ง ต่ อ จำแนกตามจำนวนการรั บ ส่ ง
ส่งกลับผู้ป่วย จำแนกตามระดับโรงพยาบาล
กลุ่มงานที่รับส่งต่อ สาขาเฉพาะทางที่รับส่งต่อ
สาเหตุการรับส่งต่อ สิทธิผปู้ ว่ ยทีใ่ ช้ในระบบส่งต่อ
โดยในปีงบประมาณ 2551 ซึง่ เป็นระยะเริม่ ปีแรก
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกส่งข้อมูล
ผูป้ ว่ ยส่งต่อทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ 47.8 ทางใบ
ส่งต่อร้อยละ 52.2 โรงพยาบาลตอบกลับข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ 23.8 ทางใบส่งต่อร้อยละ
19.5 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ส่วนการปรึกษาทางโทรศัพท์กรณีผป้ ู ว่ ยหนัก
ทางโรงพยาบาลชุมชนขอปรึกษาเฉพาะผู้ป่วย
ทารกแรกเกิด เนือ่ งจากต้องเตรียมการสำหรับผูป้ ว่ ย
เช่น ตูอ้ บเด็ก สำหรับผูป้ ว่ ยอืน่ ๆ ขอส่งผูป้ ว่ ยโดย
ไม่ตอ้ งโทรศัพท์ประสานหากเกินขีดความสามารถ
ในระยะพัฒนาต่อเนื่องได้ประสานงาน
กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล
ชุมชนทัง้ 8 แห่งประชุมร่วมกันต่อเนือ่ งเดือนละ
1 ครัง้ เพือ่ หาแนวทางการปรับปรุงการส่งต่อผูป้ ว่ ย
ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยจัดอบรม
เสริมความรู้และร่วมจัดทำแนวทางการส่งต่อ
ผู้ป่วยในโรคที่ส่งต่อบ่อยโดยแพทย์เฉพาะสาขา
ตามทีโ่ รงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ เสนอ เช่น แนวทาง
การดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิด แนวทางการดูแล
ทารกแรกเกิดตัวเหลืองและ neonatal transport
แนวทางการดูแลผูป้ ว่ ย STEMI แนวทาง การดูแล
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และส่งต่อผูป้ ว่ ย sepsis และ septic shock แนวทาง
การดูแลผูป้ ว่ ยระบบทางเดินหายใจ COPD, asthma
ตารางที่ 1 จำนวนการรับและตอบกลับการส่งต่อจาก
โรงพยาบาลชุมชน* ปีงบประมาณ 2551
รายการ

จำนวน (ร้อยละ)

รับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน
ทางอินเทอร์เน็ต
ใบส่งต่อ
ตอบกลับการส่งต่อ
ทางอินเทอร์เน็ต
ใบส่งต่อ

24,916 (100.0)
11,916 (47.8)
13,000 (52.2)
5,944 (23.8)
4,854 (19.5)

*โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง จังหวัดพิษณุโลก

วิจารณ์
การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพบว่าเมือ่ เริม่
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยและรับส่ง
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตระหว่างโรงพยาบาลชุมชน
ในจังหวัดพิษณุโลกทัง้ 8 แห่งระยะแรกมีปญ
ั หา
เกี ่ ย วกั บ การใช้ ง านในระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ต่
เมื ่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเป็ น ระยะ ๆ แล้ ว ทำให้
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสามารถส่งข้อมูล
ผู้ป่วยได้มากขึ้น แม้อัตราการส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 47.8 และการตอบกลับ
ทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ 23.8 เนือ่ งจากมีปญ
ั หา
เรื่องระบบและความไม่เข้าใจในการใช้งานใน
ระยะแรกแต่การจัดเก็บข้อมูลผูป้ ว่ ยในระบบส่งต่อ
สมบูรณ์มากขึน้ เมือ่ ดำเนินการร่วมกับการติดตาม
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยลงทะเบี ย นในฐานข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ ได้จำนวนการรับส่ง การส่งกลับ
รักษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน การตอบกลับอย่าง
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ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยทางอินเทอร์เน็ต

ครบถ้วนมากขึ้น ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่รับและ
ส่งต่อจำแนกเฉพาะทาง หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ
จำนวนและร้อยละของการรับส่งต่อจำแนกตาม
สิทธิการรักษาและเหตุผลการส่งต่อ รวมถึง
อันดับโรคแรกทีร่ บั และส่งต่อ ซึง่ เมือ่ เทียบกับ
ข้อมูลโรงพยาบาลที่ผ่านมา5 ไม่สามารถแสดง
ข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ มีแต่จำนวนการส่งและรับเท่านัน้
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ที่ประมวลผลได้สามารถ
นำไปพัฒนาศักยภาพการบริการ พัฒนาวิชาการ
ให้แก่แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลใกล้เคียงต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมเสริม
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ส่งต่อมากเป็นอันดับ
แรก ๆ เพือ่ พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยซึง่
อาจลดการส่งต่อทีไ่ ม่จำเป็นและเมือ่ ส่งกลับดูแล
ต่อเนื่องสามารถให้การดูแลได้ตามแนวทางการ
ดูแลรักษาที่ตกลงร่วมกัน อันน่าจะส่งผลให้ลด
อัตราการรับไว้รกั ษาในโรงพยาบาลโดยไม่สมควร
ทำให้โรงพยาบาลมีเตียงรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้อง
ดูแลรักษาได้มากขึน้
การทีโ่ รงพยาบาลสามารถให้บริการข้อมูล
ผูป้ ว่ ยแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้มากขึน้ อาทิ การ
วินจิ ฉัยโรค วิธกี ารรักษา ยาทีใ่ ห้การรักษา หรือ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ นอกเหนือ
จากการตอบกลั บ ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว ถูกต้อง โดยสามารถเรียกข้อมูลได้ทาง
คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเสียเวลาประสานงานกับ
หอผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถให้บริการข้อมูลเหล่านี้
อย่างรวดเร็ว กล่าวได้วา่ ระบบช่วยลดเวลาและ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ ง
ถือข้อมูลไปเอง6 หรือหากถือไปด้วยและสูญหาย
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ก็ยงั มีขอ้ มูลทีส่ ามารถเรียกดูได้ทางคอมพิวเตอร์
ทำให้ ผ ู ้ ป ่ ว ยได้ ร ั บ การดู แ ลต่ อ เนื ่ อ งได้ ท ั น ที
นอกจากนี้การใช้คอมพิวเตอร์ในการรับส่งและ
จัดเก็บข้อมูลที่ผ่านรหัสทำให้สามารถปกปิด
ข้อมูลของผูป้ ว่ ยได้
อย่างไรก็ตามพบว่าอัตราการตอบกลับ
ข้ อ มู ล การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยทางอิ น เทอร์ เ น็ ต เพี ย ง
ร้อยละ 23.8 อาจเนื่องจากเป็นปีแรกของการ
ดำเนินงานศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยซึ่งเจ้าหน้าที่ต้อง
ปรับปรุง พัฒนาระบบและหาวิธดี ำเนินงานต่าง ๆ
ของศูนย์ฯ ไปด้วย แต่ผลการดำเนินงานยังทำให้
ได้ ข ้ อ มู ล เพิ ่ ม ขึ ้ น เมื ่ อ เที ย บกั บ ปี ท ี ่ ผ ่ า นมาที ่
โรงพยาบาลไม่มรี ายงานข้อมูลด้านนีเ้ ลย ฉะนัน้
การได้ขอ้ มูลในระบบส่งต่อผูป้ ว่ ยดังกล่าวข้างต้น
แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่ดีในการนำไป
ปฏิบัติในวงกว้าง หอผู้ป่วยและโรงพยาบาล
ชุมชนเริม่ ให้ความสำคัญต่อข้อมูลผูป้ ว่ ยรับส่งต่อ
ทางอินเทอร์เน็ตโดยในช่วง 6 เดือนหลังของ
ปีงบประมาณการบันทึกข้อมูลผู้ป ่วยส่งทาง
อินเทอร์เน็ตเพิ่มจากร้อยละ 38.8 เป็นร้อยละ
47.8 นอกจากนี้ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยได้ขยายให้
บริการตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.
2552 จากเดิมที่ในระยะแรกให้บริการถึงเวลา
00.30 น. โดยรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลเพิม่ เพือ่ ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ อีกทัง้
ในอนาคตหากขยายระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ผูป้ ว่ ยสูโ่ รงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเอกชนในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกและ
โรงพยาบาลทั่วไปในเขต 17 ให้ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตทุกโรงพยาบาลและหากสามารถ
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ส่งข้อมูลผูป้ ว่ ยส่งต่อได้ครบถ้วนทุกรายจะทำให้
สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลผูป้ ว่ ยในระบบส่งต่อและ
เกิดประโยชน์ที่ดีแก่การรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ประกอบกับการเปิดระบบการปรึกษาแพทย์กอ่ น
ส่งผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
รวดเร็วเนือ่ งจากระบบการปรึกษาจะช่วยให้แพทย์
จากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพต่ำกว่าได้มีโอกาส
เรียนรูว้ ธิ รี กั ษาผูป้ ว่ ยจากแพทย์เฉพาะทางด้วย ซึง่
มีผศู้ กึ ษาพบว่าโรงพยาบาลในระดับปฐมภูมสิ ง่ ต่อ
ผูป้ ว่ ยพบแพทย์เฉพาะทางร้อยละ 707 โดยแพทย์
ทัว่ ไปและแพทย์เฉพาะทางมักมีความเห็นแตกต่าง
กันเกี่ยวกับเหตุผลการส่งต่อผู้ป่วยถึงร้อยละ 34
ของการส่งต่อ8 ซึ่งหากทำให้เข้าใจตรงกันและ
หากสามารถปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้ทุกราย
จะช่วยให้การส่งต่อผูป้ ว่ ยสมเหตุผลขึน้ แต่การ
ส่ ง ต่ อ ก็ อ าจมี แ รงกดดั น จากผู ้ ป ่ ว ยและญาติ9
ฉะนัน้ การดูแลผูป้ ว่ ยและการสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
ก็อาจลดปัญหาลงได้10 อย่างไรก็ตามหากระบบ
ส่งต่อผู้ป่วยได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานทุก
แห่งจะช่วยสนับสนุนโครงการประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประชาชนในต่าง
จังหวัดสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ขน้ั สูงได้
ง่ายยิ่งขึ้น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการ
เดินทางไปรักษานอกพืน้ ที่

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายแพทย์วชิ ติ บุญยวรรธนะ
อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ชูศักดิ์
เอื้อวิจิตรพจนา อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายการ
แพทย์ นายแพทย์ประเสริฐ ขันเงิน ผูอ้ ำนวยการ
โรงพยาบาล นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์
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รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์นิพัธ
กิตติมานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิใน
การสนับสนุนการดำเนินงาน ขอบคุณนายแพทย์
วิษณุ ศิรโิ ชติ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการพัฒนาโปรแกรมและดูแล
ระบบเชือ่ มโยงเครือข่าย
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