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ที่มา: http://www.hellojigsaw.com/article-th  (วันที่15 มีนาคม 2561) 

การประสานงานการสงตอผูปวย Refer Out 

 การประสานงานการสงตอผูปวย Refer Out เปนการ

ประสานงานสงตอผูปวยท่ีมารักษาท่ีแผนกฉุกเฉิน แผนกตรวจ

ผูปวยนอก แลวไมมีเตียง Admit เพ่ือไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาลอ่ืน รวมท้ัง

การ Refer กลับ คือการประสานสงกลับโรงพยาบาลตนสังกัด

หรือโรงพยาบาลท่ีผูปวยเขารับการรักษากอน Refer In รพ.

รามาธิบดีโดยมีรถพยาบาลนําสง เม่ือสามารถเคลื่อนยายกลับไป

รับการรักษาตอยังโรงพยาบาลเดิมได ตองมีรถพยาบาลมารับกลับ

ในกรณีท่ีผูปวยตองไดรับการสงตอโดยรถพยาบาล             
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ที่มา : http://www.lonely-rooyang.com/doctor/  วันที่15 มีนาคม 2561 
ที่มา : http://3png.com/a-38971413.html  วันที่ 15 มีนาคม 2561 

 

• การเตรียมขอมูลกอนการ Refer Out 

  พยาบาลหนวยประสานการสงตอผูปวยขอ

ขอมูลอาการ ประวัติการรักษาของผูปวย Vital signs 

คราว และขอเอกสาร คือ ใบสรุปประวัติการรักษา 

(ใบRefer) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู ป ว ย / ใบ  Refer ท่ี โ ร งพย าบาล เ ดิ มส ง ตั ว ม า

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

  สอบถามความพรอมการสงตอ 

•  สอบถามการสงปรึกษางานสังคมสงเคราะห  

• การตรวจสอบสิทธิผูปวย 

• ประสานงานโรงพยาบาลตนสั ง กัดของผู ป วยหรือ

โรงพยาบาลท่ีตองการสงตอผูปวย และสงโทรสาร  เอกสาร

ใบสรุปประวตัิการรักษาไปให 
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• รอการตอบกลับจากโรงพยาบาลท่ีประสานงานไป  

• ประสานงานแจงผลกลับพยาบาลท่ีประสานงานมา  

• ประสานงานกับหนวยรถพยาบาล (Ambulance)กรณี 

สงตอผูปวยสิทธิประกันสังคม บริเวณกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล สวนกรณีอ่ืนๆท่ีผูปวยตองสงตอโดยรถพยาบาล 

เชน ผูปวยมีปญหาคาใชจายท่ีหอผูปวยสงสังคมสงเคราะห 

ใหพยาบาลท่ีหอผูปวยประสานงานโดยตรงกับหนวย

รถพยาบาล  

                          
ที่มา: http://www.amarintv.com/news-update/news-4342/108693                 

(วันที12มี.ค.2561) 

การประสานงานการสงตอผูปวย Refer IN  
 การประสานการสงตอผูปวย Refer In เปนการรับเรื่อง

ประสานงานการสงตอผูปวยท่ีเกินศักยภาพ การสงตอตามสิทธิการรกัษา 
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(ประกันสุขภาพถวนหนาหรือสิทธิประกันสังคมรามาธิบดี) จาก

สถานพยาบาลอ่ืน และแพทยรับเขามารักษาตอในโรงพยาบาลรามาธบิด ีมี

ข้ันตอนในการประสานงานและเตรยีมขอมูลการติดตอตาม ขอมูลในนี้

https://med.mahidol.ac.th/health_service/th/content/09072015-

1238-th 

• รับแจงขอมูลผูปวย จากเจาหนาท่ีโรงพยาบาลอ่ืน/แพทย/

พยาบาล/ญาติ พยาบาลสอบถามอาการผูปวยและบันทึกขอมูล 

• ตรวจสอบสิทธิการรักษาจากเลขบัตรประจําตัวประชาชน  

• รายงานแพทยและสงขอมูลผูปวยใหแพทยภาควิชาท่ีเก่ียวของ

หลังไดเอกสาร FAX และขอมูลทาง line ครบถวน  

• สอบถามผลการ refer กับแพทยหากมีเตียงสามารถรับ

ยายไดจะประสานกับโรงพยาบาลตนทางใหโทรสงเวรกับ

หอผูปวยท่ีรับผูปวย ประสานเรื่องสิทธิการรักษา รวมท้ัง

การติดตอทําเวชระเบียนกับงานเวชระเบียน จากนั้น

เตรียมเอกสาร Admit ไวท่ีหนวยรับผูปวยใน ใหญาติผูปวย

มาทําเรื่องนอน โรงพยาบาลเม่ือผูปวยมาถึงโรงพยาบาล

แลว หามทําลวงหนา  

• ประเมินผลการรับเปนผูปวยใน ตรวจสอบขอมูลการ

ลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล 
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ที่มา : https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-people-

holding-team-puzzle-d-pieces-letters-them-image37173859                                    

(วันที่ 15 มีนาคม 2561)                            

การประสานงาน Case ผูปวยสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลอ่ืน

ท่ี Admit โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 ผูปวยท่ีมีสิทธิประกันสังคม หรือเปนผูประกันตน

โรงพยาบาลอ่ืน เม่ือมารับบริการท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีหากไมมี

เอกสารรับรองสิทธิหรือหนังสือสงตัว หอผูปวยหรือเจาหนาท่ี

หนวยสิทธิประโยชนผู รับบริการท่ีแผนกเวชศาสตร ฉุกเฉิน 

(Tel.02-201-2753) จะแจงเรื่องมาหนวยประสานการสงตอ

ผูปวย เพ่ือประสานงานกับโรงพยาบาลท่ีผูประกันตนมีสิทธิการ

รักษา โดยขอเอกสารใบสรุปประวัติการรักษา สําเนาบัตร

ประชาชนผูปวย พิมพ“แบบรายงานผูปวยประกันสังคมเขารับ

การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรามาธิบดี” 
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 ประสานงานทางโทรศัพทกับโรงพยาบาลตามสิทธิ แจงเรื่อง

ผูปวยเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี พรอมอาการ

ผูปวยซ่ึงทางโรงพยาบาลตนสังกัดจะพิจารณารับผูปวยกลับไป

รักษาตอหรือรับรองสิทธิการรักษาใหรักษาตอท่ีโรงพยาบาล

รามาธิบดีจนจําหนายหรือจนกวาอาการสามารถรับกลับได โดย

โรงพยาบาลตนสังกัดจะตอบกลับมาในเอกสาร “แบบรายงาน

ผูปวยประกันสังคมเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

รามาธิบดี เม่ือไดเอกสารรับรองสิทธิใหญาติยื่นท่ีจุดทําเรื่อง

นอน โรงพยาบาล หาก Admit จากหองฉุกเฉินใหยี่นท่ีฉุกเฉิน 

หาก Admit จากหนวยรับผูปวยในใหยื่นสิทธิท่ีหนวยรับผูปวย

ใน 

           

การประสานกรณีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)  

หากผูปวยเขารับการรักษาในรามาธิบดีโดยไมมีหนังสือสงตัว

จากโรงพยาบาลตามสิทธิท่ีระบุไวในสํานักงานประกันสุขภาพ

แหงชาติ (สปสช.) หนวยงานตางๆแจงใหหนวยประสานการสงตอ

ผูปวยประสานงานขอสิทธิการรักษาให ซ่ึงบางโรงพยาบาลใหญาติ

เปนผูทําเรื่องติดตอขอรับรองสิทธิใหเทานั้น 
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              ที่มา : https://pantip.com/topic/32323297  วันที่ 15 มีนาคม 2561 

 

  

       

ท่ีมา : http://www.freedigitalphotos.net/images/Teamwork_g404-

Team_Members_Fixing_Puzzles_p94369.html   (วันท่ี 15 มีนาคม 2561) 

การประสานงานผูปวยสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลรามาธิบดี  

 การประสานงานผูปวยสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาล

รามาธิบดี คือการรับเรื่องขอรับรองสิทธิ หรือรับกลับผูปวยสิทธิ
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ประกันสังคมโรงพยาบาลรามาธิบดีท่ีเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล

อ่ืน โดยเจาหนาท่ีประกันสังคมจากโรงพยาบาลอ่ืนหรือญาติโทรศัพท

มาแจงขอมูล เพ่ือขอรับรองสิทธิหรือขอใหรับผูปวยกลับมารักษาตอ 

และ Fax เอกสารขอมูล ไดแก ใบสรุปประวัติการรักษา หรือ OPD Card 

ผูปวย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานการแสดงตนท่ีทางราชการ

ออกให พยาบาลจะรายงานขอมูลใหผูบริหาร รองผูอํานวยการโรงพยาบาล

รามาธิบดี หรือหัวหนางานบริหารการรักษา  กรณีผูบริหารติดภารกิจ เพ่ือ

พิจารณารับรองสิทธิใหหรือรับกลับมารักษาตอท่ีโรงพยาบาล

รามาธิบดี 

 สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลรามาธิบดสีงรถพยาบาลไปรับกลับ 

 กรณีผูปวยเขารับการรักษาตัว ท่ีโรงพยาบาลในเขต

ปริมณฑล หนวยประสานการสงตอผูปวยจะเขาระบบรับรองสิทธิเพ่ือ

ดูสิทธิการออกรถพยาบาลไปรับผูปวย จากนั้นโทรศัพทประสานงาน

หนวยรถพยาบาล โทร. 02-2012819 และ Fax ขอมูลผูปวย Fax. 

02-2012820 พรอมเบอรโทรศัพทจุดท่ีผูปวยอยู  เ พ่ือหนวย

รถพยาบาลออกรถไปรับผูปวยท่ีโรงพยาบาลนั้น    
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ที่มา :https://www.canstockphoto.es/plano-detenido-ilustraci%C3%B3n-

locked-50371805.html ( วันที่ 15 มนีาคม 2561 ) 

การประสานงานผูปวยราชทัณฑ     

 การประสานงานกรณีผู ต อ ง ขั งป วย ท่ี ทัณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑติดตอมาลวงหนาเพ่ือสงผูปวยมาตรวจเปน

ผูปวยนอก หรือสงมารับการรักษาตอเปนผูปวยในโรงพยาบาล

รามาธิบดี โดยเม่ือมีการสงผูตองขังปวยมาตรวจรักษา จะมีเจาหนาท่ี

จากราชทัณฑควบคุมตัวผูตองขังปวยมา และมีหนังสือขอสงตัว

ผูตองขังปวยมารับการตรวจรักษา ท่ีออกโดยผูอํานวยการทัณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑ สงเรียนผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี มา

ดวยทุกครั้ง ลักษณะการประสานงานแบงเปนกรณีดังนี้ 

 กรณี OPD Case มีการประสานงานมาอาจมีการติดตอมา

กอนลวงหนาอยางนอย 1 วัน หนวยประสานการสงตอผูปวยรับ

แจงขอมูลและประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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 กรณี OPD Case ท่ี ทางทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ  

ไมประสานงานมากอนลวงหนา หนวยประสานการสงตอผูปวย 

รับแจงขอมูลผูตองขังมาตรวจรักษา สอบถามขอมูลประเภทคดี 

และขอมูลการนัดติดตามการรักษาครั้งตอไปในวันท่ี... จาก

พยาบาลแผนกตรวจผูปวยนอก พยาบาลหนวยประสานการสงตอ

ผูปวย จะลงบันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอมูลการประสานงาน 

OPD Case ราชทัณฑ  และแบบบันทึกนัดตรวจ OPD Case 

ราชทัณฑ และประสานงานลวงหนาเม่ือถึงวันตรวจ  

 กรณีตรวจ OPD Case แพทยลงความเห็นตอง Admit 

เปนผูปวยใน หนวยประสานการสงตอผูปวยรายงานผูอํานวยการ

โรงพยาบาลรามาธิบดีขออนุญาต Admit และประสานงานกับ

หนวยงานอ่ืนเพ่ือเตรียมความพรอมรับเม่ือผูตองขังปวยไปตรวจ

รักษาตอยังแผนกตรวจนั้น และหนวยประสานการสงตอผูปวยจะ

เปนผูประสานงานกับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ เพ่ือ 

Refer ผูตองขังปวยกลับกรณีผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

ไมอนุญาตให Admit  

 กรณีประสานงานมาเปน IPD Case หนวยประสานการสง

ตอผูปวยประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี แจง

ขอมูลผูตองขังปวย ประเภทคดี เม่ือผูอํานวยการพิจารณาอนุญาต
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ใหรับเปนผูปวยในได จึงรายงานแพทยภาควิชาท่ีเก่ียวของและทํา

การประสานงานกับหอผูปวยสามัญท่ีแพทยพิจารณารับเขาเปน

ผูปวยใน ยกเวนกรณีผูปวยมีความจําเปนตอง Admit ในหอผูปวย

พิเศษ เชนผูตองขังปวยท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อ   

 กรณีมีปญหาความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนระหวางการตรวจรักษา 

เชน ไมมีเจาหนาท่ีราชทัณฑควบคุมผูตองขังปวย ผูตองขังปวย

เสียชีวิต เปนตน ซ่ึงหนวยประสานการสงตอผูปวยทําหนาท่ี

ประสานงานแจงกับเจาหนาท่ีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

การขอประวัตกิารรักษากรณีฉุกเฉินเรงดวน 

  การขอประวัติกรณีฉุกเฉินเรงดวน หมายถึง ผูปวยกําลัง

เปนผูปวยในของโรงพยาบาลอ่ืนแลวแพทยท่ีทําการรักษาขณะนั้น

ตองการประวัติการรักษาเดิมเพ่ือประกอบการวินิจฉัยรักษาทันที 

ไมสามารถรอใหญาติผูปวยมาขอสําเนาประวัติผูปวยจากงานเวช

ระเบียนได เชน แพทยตองการทราบขอมูลรายละเอียดการใส 

Stent ชนิดของ Stent กรณีตองการทํา MRI  หรืออาจเปนการ

สอบถามขอมูลรายละเอียดโรคทางโทรศัพทโดยแพทย การคน

ขอมูลประวัติการรักษาสามารถเขาดูในระบบ EMR Scan viewer   

โดยลงทะเบียนและคนหา 
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ขอมูลผูปวยใน 

Intranet http://intra9.rama.mahidol.ac.th/online_reques

ts    

เขาสูระบบ RAMA  Document Scan Viewer Print เอกสารท่ี

เก่ียวของท่ีสามารถใหได  สง Fax ใหโรงพยาบาลท่ีติดตอ กรณี

นอกเวลาแตขอเอกสารจํานวนมากใหโทรศัพทคุยกับเจาหนาท่ี

เวชระเบียน SDMC Tel.3024 กอน 19.00 น. 

 กรณีขอประวัติไม ฉุกเฉินเรงดวน ใหญาตินําจดหมาย

แพทย/บันทึกขอความ สําเนาบัตรประชาชนผูปวยและญาติ มา

ติดตอท่ีผูปวยสัมพันธ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนฯ ชั้น 1  

ในวันและเวลาราชการ Tel. 02-200-4021 

 

การประสานงานลงทะเบียน Lab ผูปวยสิทธิเบิกจายตรง  

  

 
 
 

http://intra9.rama.mahidol.ac.th/online_requests
http://intra9.rama.mahidol.ac.th/online_requests
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ที่มา : http://ar.ammannet.net/news/256402  (วันที่ 15 มีนาคม 2561) 

 ผูปวยสิทธิขาราชการท่ีลงทะเบียนสิทธิเบิกจายตรง สิทธิ 

อปท ท่ีผานการลงทะเบียนจากหนวยสิทธิประโยชนผูรับบริการ

มา ในวั น เดี ย ว กัน  เ ม่ื อมาส ง  Lab หรื อ มี ใบสั่ ง ตรวจทาง

หองปฏิบัติการจากโรงพยาบาลอ่ืน มาติดตอขอรับบริการเจาะ

เลือดหรือสงตรวจทางหองปฏิบัติการจากโรงพยาบาลอ่ืน ท่ีหนวย

ประสานการสงตอผูปวย เพ่ือลงทะเบียนในระบบ EMR พยาบาล

หนวยประสานการสงตอผูปวย บันทึกขอมูลการสั่งตรวจในใบ 

Progress note แบบเกาท่ีดึงจากระบบ EMR และ Scan เก็บ

เปนหลักฐานในระบบ จากนั้นแจงใหผูปวย ติดตอชําระเงิน เจาะ

เลือด และนัดแนะวันท่ีมารับผลตรวจทางหองปฏิบัติการกับ

เจาหนาท่ีภาควิชาพยาธิ อาคาร 1 ชั้น 4 

การนัดตรวจโรงพยาบาลโซนการสงตอ 

  

ที่มา : http://www.nipic.com/show/4/79/423b1f4c0af887d5.html 

 
 
 

http://ar.ammannet.net/news/256402
http://www.nipic.com/show/4/79/423b1f4c0af887d5.html
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        (วันที่ 15  มีนาคม 2561) 

 การนัดตรวจโรงพยาบาลโซนการสงตอ เปนการทํานัด

ตรวจใหกับผูปวยในโรงพยาบาลเขต 7 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร 

พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค นครราชสีมา และบุรีรัมย ซ่ึง

เปนจังหวัดท่ีกระทรวงสาธารณสุขแบงโซนการสงตอผูปวยใหกับ

โรงเรียนแพทย โรงพยาบาลรามาธิบดีรับผิดชอบเปนโรงพยาบาล

รับสงตอของโรงพยาบาลท้ัง 7 จังหวัดนี้ 

      

ที่มา : https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-phakh-

klang (วันที่ 15 มีนาคม 2561) 

  

   

 

 

 
 
 

https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-phakh-klang
https://sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-phakh-klang
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หนวยประสานการสงตอผูปวย ( REFERRAL UNIT )                                                                      

งานบริหารการรักษาพยาบาล    โรงพยาบาลรามาธิบดี 

270 ถ.พระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400                                                                 

โทร. 02-2012984-5   โทรสาร 02-2012983 

 
 
 


