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What is referral
system? 

ระบบการรบัส่งต่อ

ระบบบรกิารสขุภาพที�จดัขึ�น 
เพื�อใหบ้รกิารรบัสง่ต่อระหวา่งสถานบรกิารสขุภาพ
ก่อนการสง่ต่อ ขณะสง่ต่อ หลังสง่ต่อทั�งไปและกลับอยา่งมคีณุภาพ
เหมาะสมกับขดีความสามารถของสถานบรกิารสขุภาพนั�นๆ
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ของ รพ.มหาราชนครเชยีงใหม่ ป� 2563
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การส่งต่อ (Refer Out)

เกินศักยภาพ
มขีอ้จาํกัดอื�นๆ 

สง่ผูป้�วยไปรกัษาต่อที�สถานบรกิารสขุภาพอื�น                             
ซึ�งใหบ้รกิารที�เหมาะสมกวา่เพื�อรกัษาต่อและตรวจวนิจิฉัย

การรับการส่งต่อ (Refer in)

กระบวนการรบัผูป้�วยที�ไดร้บัการสง่ต่อจากสถานพยาบาลต้นทาง 
เพื�อรกัษาต่อหรอืตรวจวนิจิฉัย

การส่งกลับ (Refer back)

สง่ผูป้�วยกลับไปรกัษาต่อยงัสถานพยาบาลขนาดเล็กใกล้บา้น 
รวมไปถึงสง่กลับไปรบัการรกัษาตามสทิธริกัษาเดมินิยามการ        

 รบัส่งต่อผู้
ป�วย

การรับกลับ (Refer receive)

การบรกิารเพื�อไปรบัผูป้�วยที�ไดร้บัการสง่ต่อไปรบัการรกัษา                    
 หรอืตรวจจากสถานพยาบาลปลายทาง 
กลับมารกัษาต่อยงัสถานพยาบาลต้นทาง 



ระดับสถานบรกิารสาธารณสุข
ในการรบัส่งต่อผู้ป�วย
(Referral Hospital 
cascade)

โรงพยาบาลรบัผู้ป�วยส่งต่อของระบบบรกิาร
แบ่งออกเป�น 3 ระดับ

กลุ่ม รพ. ระดับต้น (First-Level Referral Hospital)
กลุ่ม รพ. ระดับกลาง (Mid-Level Referral Hospital)
กลุ่ม รพ. ระดับสงู (High-Level Referral Hospital)

1.
2.
3.



ผงักํากับการรบัสง่
ต่อผูป้�วยภายในพื�นที�  
เขตสขุภาพ

รพศ: โรงพยาบาลศูนยื
รพท: โรงพยาบาลทั�วไป
รพช โรงพยาบาลชุมชน
ศสม ศูนยสขุภาพชุมชนเมอืง
PCC คลินกิหมอครอบครวั
รพ.สต. โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล

สง่ต่อ
สง่กลับ

สง่ขา้มไปรกัษากรณเีกินศักยภาพแมข่า่ย
รบักลับกรณขีา้มแมข่า่ย



Hospital Profile

F1 รพ.หางดง รพ.เชยีงดาว
F2 รพ.อื�นๆ 
F3 รพ.วดัจนัทร์

Excellent Center 
รพ.สวนดอก
A รพ.นครพงิค์

F2 รพ.อื�นๆ 

M1 รพ.จอมทอง รพ.ฝาง
M2 รพ.สนัทราย    
       รพ.สนัป�าตอง



โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1)

รพ ทติุยภมู ิขนาด 90-120 เตียง 
มแีพทยเ์วชปฏิบติัและแพทยเ์ฉพาะทางสาขาหลัก 3-10 คน 

โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2)

รพ. ทติุยภมู ิขนาด 60-90 เตียง
มแีพทยเ์วชปฏิบติัและแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั 2-5 คน
ไมม่แีพทยเ์ฉพาะทางอื�นๆ 

โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3)

รพ. ทติุยภมูขินาด 30-60 เตียง
มแีพทยเ์วชปฏิบติัและแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั 1-2 คน

กลุ่มโรงพยาบาล
ระดับต้น
(First Level)

กลุ่มหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ 
ศูนยส์ขุภาพชุมชนเมอืง (P1)  - ดแูล <30,000 ราย
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล (P2)  - ดแูล 1,000-10,000 ราย
สถานบรกิารสาธารณสขุชุมชน (P3) - ในถิ�นธุรกันดาร



โรงพยาบาลทั�วไปขนาดเล็ก (M1)
รพ. ตติยภมู ิ
รองรบัผูป้�วยที�ต้องการการรกัษาที�ยุง่ยาก ซบัซอ้น 
มแีพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญสาขาหลักทกุสาขา และสาขารองใน
บางสาขาที�จาํเป�น

โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2)
รพ. ทติุยภมู ิขนาด 120 เตียงขึ�นไป
มแีพทยเ์วชปฏิบติัหรอืแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั 3-5 คน
มแีพทยเ์ฉพาะทางครบทั�ง 6 สาขาหลัก (อายุรกรรม
ศัลยกรรม สติูนรเีวช กมุารเวชกรรม ออรโ์ธป�ดกิสแ์ละ
วสิญัญแีพทย ์สาขาละอยา่งนอ้ย 2 คน 

กลุ่มโรงพยาบาล
ระดับกลาง
(Mid-Level)



โรงพยาบาลศูนย์ (Advance Level Hospital)
รพ. ระดบั A เป�น รพ.ตติยภมูิ
รองรบัผูป้�วยที�ต้องการรกัษาที�ยุง่ยาก

มคีรอบคลมุทกุเขตสขุภาพ  
อาจมกํีาหนดเป�นศูนยค์วามเชี�ยวชาญใน 5 สาขาหลัก 

และใชเ้ทคโนโลยขีั�นสงู

โรงพยาบาลทั�วไป (Standard level Hospital)
รพ.ระดบั S 
อาจมจีดัภารกิจดา้นแพทยศาสตรศึ์กษา

กลุ่มโรงพยาบาล
ระดับสูง
(High Level)



กิจกรรม
ในการส่งต่อผู้ป�วย
การเตรยีมการ

ประเมนิผูป้�วย/ สรุปป�ญหา / ใหก้ารพยาบาล พรอ้มใหคํ้า
แนะนาํแก่ผูป้�วยและญาติ เพื�อเตรยีมพรอ้มก่อนการสง่ต่อ
เตรยีมเอกสาร Lab/X-ray/EKG และบนัทึกอื�นๆ 
ประสานงานสถานพยาบาลที�จะรบัผูป้�วยทางโทรศัพท์

ใหก้ารรกัษาพยาบาลตามสภาพป�ญหา 
ใหผู้ป้�วย/ญาติยนิยอมใหม้กีารสง่ต่อ

ก่อนที�จะสง่ผูป้�วย



กิจกรรม
ในการส่งต่อผู้ป�วย
การดูแลผู้ป�วยขณะส่ง

วดั v/s และบนัทึกอาการผูป้�วย ทกุ 5-10 นาที (ผูป้�วยวกิฤต) 

ดแูลผูป้�วยอยา่งต่อเนื�องตามสภาพป�ญหา
ถ้าผูป้�วยมอีาการเปลี�ยนแปลงสูภ่าวะวกิฤต

ชว่ยเหลือเบื�องต้น และขอความชว่ยเหลือกับสถานพยาบาลที�ใกล้ 
สรปุป�ญหาการใหก้ารรกัษาพยาบาลระหวา่งนาํสง่ และบนัทึกขอ้มูล
กรณเีสยีชวีติระหวา่งสง่ต่อ

สง่ต่อใหถึ้งสถานพยาบาลที�ใกล้ที�สดุ เพื�อใหแ้พทยล์งความเหน็
แล้วจงึนาํกลับ รพ.

หรอื 15-30 นาที ตามสภาพผูป้�วย



กิจกรรม
ในการส่งต่อผู้ป�วย
การส่งมอบผู้ป�วย

สง่เวรใหแ้ก่ สถานพยาบาลปลายทาง
สง่ต่อขอ้มูล ทั�งหมดรวมทั�งทรพัยส์นิ

ชว่ยเคลื�อนยา้ยผูป้�วยจากเปล refer อยา่งถกูวธิี
ตรวจสอบเวชภัณฑ์/อุปกรณที์�จาํเป�นต้องนาํกลับ
เมื�อกลับถึงสถานพยาบาล ตรวจเชค็อุปกรณ ์ทําความสะอาด

และเอกสารสาํคัญของผูป้�วย

ใหพ้รอ้มก่อนการสง่ต่อครั�งต่อไป



Emergency
Referral System

บุคคลที�ได้รบับาดเจบ็หรอืมอีาการป�วยกะทันหนั
ซึ�งเป�นภยนัตรายต่อการดํารงชวีติ

จาํเป�นต้องได้รบัการประเมนิ จดัการ รกัษาอยา่งรวดเรว็
เพื�อป�องกันหรอืการรุนแรงขึ�นของการเจบ็ป�วยนั�น

หรอืการทํางานของอวยัะสาํคัญ

ผู้ป�วยฉุกเฉิน



ระบบปฏิบติัการสง่ต่อ
ผูป้�วยฉกุเฉิน
(Inter-facility patient

transfer system)

ทางบก
ทางนํ�า
ทางอาการ

วธิกีารสง่ต่อผูป้�วยฉกุเฉินทําได้ 3 ทาง



การบรหิารจัดการในการปฏิบัติิการส่งต่อผู้ป�วยฉุกเฉินระหวา่งสถานพยาบาล



ระดับความเฉียบพลันของผู้ป�วย
Level of patients acuity

L: Stable with Low risk
เสี�ยงต่อการทรุดลง
เฉียบพลันตํ�า เชน่ ผูป้�วยได้
รบั IV fluid

H: Stable with High risk
เสี�ยงต่ออาการทรดุลง
เฉียบพลันสงูระหวา่การสง่ต่อ
ex. Septic shock

์N: Stable with No risk
ไมเ่สี�ยง คือ on saline lock
แต่จาํเป�นต้องสง่ต่อ 

M: Stable with Medium risk
ต้องเฝ�าระวงั v/s อยา่งใกล้ชดิ
หรอืไดร้บัยา Heparin/
Nitroglycerine ex: NSTEMI

U: Unstable 
อาการไมค่งที�  ไรเ้สถียรภาพ
ex. Post Arrest, Multiple
Trauma



ESI 5 Level VS 
Level of patients acuity



เกณฑ์การสง่ต่อ  

ผูป้�วยไปรกัษา        
โรงพยาบาล
สวนดอก

อายุรกรรม
Leukemia (AML,ALL,CLL,CML,MM
มะเรง็ทกุชนิดที�ได้รบัรงัสรีกัษา                             
(ยกเวน้ supportive treatment)
มะเรง็ที�รบั chemo เดิมอยูแ่ล้ว
มะเรง็ไทรอยด์ที�ได้รบัไอโอดีน
post kidney transplant
ปลกูถ่ายไขกระดกู
หวัใจเต้นผดิจงัหวะที�ต้องทํา RFA
โรคหวัใจมนีัดทํา PBMV,ASD device
closure
โรคหวัใจมนีัดทํา cardiac MRI, Coronary
CT
ผูป้�วยที�ใส ่Intracardiac device ที�มนีัด
follow up
ไทยรอยด์เป�นพษิที�ต้องรกัษาโดย
ไอโอดีนรงัสี

โสต ศอ นาสิก
CA Head and Neck                          
 เพื�อทํา Radio therapy
Foreign body in bronchus          
 อายุน้อยกวา่ 2 ป�

กุมารเวชกรรม
โรคหวัใจที�รอการผา่ตัด ที�มนีัดแล้ว
โรคลมชกัที�รกัษา รพ.มหาราชอยู่
แล้ว และยงัคมุอาการชกัไมไ่ด้

จักษุ
Penetrating Keratoplasty (PKP)

ศัลยกรรม
tumor ที�ต้องได้รบัรงัสรีกัษา



กระบวนการส่งผู้ป�วยกลับ
Refer Back



OPD Refer
Back



IPD Refer
Back



เครอืขา่ยบรกิารที�ไรร้อยต่อ
(Seamless Health Service
Network)
เครอืขา่ยบรหิารระดบัจงัหวดั

โรงพยาบาลรบัสง่ผูป้�วย
(Referral Hospital cascade)

(Province Health Service
Network)

Referral

Network
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Question?




