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พว.นวลนิจ   ปริยพานิช     พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  

(ห้องส่องกล้องทางเดนิอาหารศัลยศาสตร์)

พว.นิศาร์รัตน์  ผาตสุิวัณณ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 

(ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย รพ.ราชวิถี)

พว.สุวรรณี สอนประภา พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 

(หวัหน้าศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย รพ.อนิทร์บุรี)



 รพ.ท่ีขอ Refer ขาดศักยภาพในการทําหัตถการนั้น 

 ผูปวยท่ีมีความยุงยากซับซอนไมไดรับการวินิจฉัยท่ีถูกตอง

 ผูปวยตองมาตรวจ ไป-กลับหลายครั้งกวาจะไดทําหัตถการ

 ตองรอคิวนาน 

 ตองจองเตียง Adm. / จํานวนเตียงรองรับไมเพียงพอ

 TIME: LOS อยางนอย 3 วัน, ตองนัด FU 1-2 wk

สภาพปญัหา



ความหมาย

One Stop Service
 ผูปวยที่มารับการตรวจรักษาที่หองสองกลองทางเดินอาหารศัลยกรรม

ณ จุดเดียว แบบเบด็เสร็จ ภายใตการบริหารจัดการรับ-สงตอผูปวย 

จนถึงรับยายผูปวยกลับไปดูแลตอเนื่อง

Referral Model 
 รูปแบบการรับ-สงตอผูปวย ที่มีข้ันตอนการประสานงาน

กอนการสงตอ การดูแลขณะสงตอและมีการตอบรับ

การสงตอครั้งนั้น จนถึงรับผูปวยกลับไปดูแลตอเนื่อง



รพ.ต้นทาง
โทรประสาน

ศูนย์ Refer ราชวถีิ

โดยมี minimal data คือ

1.ใบRefer

2. ผลเลือด INR(เจาะไม่เกนิ 1 สัปดาห์)

3.บัตรประชาชนของผู้ป่วย

ส่งเอกสารทาง Fax 02-2062911-12

***อย่าลืมให้เบอร์ตดิต่อกลับ***



ศูนย์ Refer รับเร่ือง

แจ้ง รพ.ต้นทาง

Control privacy ข้อมูลผู้ป่วย

ส่งline ห้อง endoscope

ได้รับคาํตอบ



แจ้งประวัตผ่ิานระบบ Line 

หน่วยส่องกล้องฯ ตอบกลับศูนย์ Refer ให้แจ้งกับรพ.ต้นสังกัดเพ่ือทาํการ

รับRefer หรือแนะนําการรักษาต่อไป



รับคาํตอบจากหอ้ง Endoscope
- ไม่จาํเป็นต้องทาํ

- Suggest การรักษา

- ให้ควิ Emergency(ภายใน 1 สัปดาห์)

- ให้ควิทั่วไป OPD (ภายใน 1 เดอืน)

ศูนย์ Refer จะเป็นผู้แจ้งคาํตอบแก่ รพ.ต้นทาง

พร้อมให้คาํแนะนํา







ส่งผู้ป่วยมาทีห่น่วยส่องกล้องทางเดนิอาหารศัลยศาสตร์ 

เพ่ือทาํหัตถการ ERCP



เปรียบเทยีบก่อน-หลงั การทาํ One Stop Service Referral Model

Pt.ต้องการทาํEDG

/ERCP/Colonoscopy

ส่งเอกสารให้แพทย์ที่OPD

นัดผู้ป่วยมา OPD ตรงกับ

staff

1 wk

นัดควิ Scope
2-3 wks

1.Pt.ต้องการทาํEDG

/ERCP/Colonoscopy

2.ส่งข้อมูลให้แพทย์ที่ห้องScope
3.นัดควิ Emergency
4.ทาํบตัร Online 
5.Verify สิทธ์ิล่วงหน้า

วันประสาน

ใน5-7วัน

ทาํการ
วันประสาน

ส่งผู้ป่วยตามนัด 

ที่ห้อง Scope



ประโยชน์ที่ได้รับ

• ลดขัน้ตอนการทํางาน  

• ลดระยะเวลารอคอยและลดความแออดั

• เพ่ิมประสทิธิภาพการทํางาน

• มีการบริหารจดัการท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของ

ผู้ ป่วยและโรงพยาบาลต้นทาง



กรณีพิจารณาใหคิ้ว     
ศูนย์ Refer จะส่ง link เพ่ือให้ทาํบัตร online
http://online.rajavithi.go.th/index/



กรณีพิจารณาใหคิ้ว     
ศูนย์ Refer จะส่ง link เพ่ือให้ทาํบัตร online

http://online.rajavithi.go.th/index/

เลือกลงทะเบียนผู้ป่วยส่องกล้องทางเดนิอาหาร

แนบไฟล์

1.บัตรประชาชน

2.ใบreferจากรพ.ต้นสังกัดที่รับรองสทิธิ

ให้เรียกเกบ็เงนิ



รับรองสทิธิการรักษา
ยนิดีให้ราชวถีิเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายได้ตามจริง





1. ขั้นตอนการประสานงาน

เริ่มตน-สิ้นสุด ณ จุดเดียว

One Stop Service 
Referral Model 

for ERCP

Refer  
back

Coding รหสั 

No 61-3-29 รพ.ชลบุรี

ส่งข้อมูลให้ห้อง Scope
(Control Privacy )

3. รพ.ต้นทางนําส่งห้อง Endoscopy ตามนัด

(ทาํเสร็จ- รับกลับค่ะ)



E-mail : raj.refer@gmail.com

Line ID: refer2016

 คณุเสาวลกัษณ์ / พีกุ่้ง

 คณุนนัท์นภสั / พีน่ภสั

 คณุนิศาร์รตัน์ / พีตุ่ม้

ศูนย์ประสานการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
(OSS Referral Center)

Tel.  02-2062920

Fax. 02-2062910 -12



คุณนวลนิจ   ปริยพานิช

ห้องส่องกล้องทางเดนิอาหารศัลยศาสตร์

02-3548108 ต่อ 3152
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