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คูมือการปฏิบตัิงาน/คูมอืการใหบรกิารประชาชน 
กระบวนงานที่ 1  ชื่อกระบวนงาน แนวทางระบบสงตอผูปวยจิตเวช 

เพือ่การดแูลอยางตอเนือ่งระหวางประเทศ 
 
1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานตาง ๆ  ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการปฏบิตังิาน
ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ได
ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน 

1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให 
การทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับ
บุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนงานที่มีอยูเพื่อขอการรับบริการที่ตรง
กับความตองการ 

1.3 เพื่อเปนแนวทางการสงตอและการดูแลผูปวยจิตเวชอยางตอเนื่องระหวางประเทศสําหรับโรงพยาบาล
เครือขายที่ตั้งอยูแนวชายแดน ในเขตสุขภาพที่ 10 
 
2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการใหบริการของโรงพยาบาลเครือขายที่ตั้งอยูตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่ติดตอ
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) เพื่อสงตอและให
การดูแลผูปวยจิตเวชจากประเทศเพื่อนบานอยางตอเนื่อง โดยมีบทบาทเปนจุดคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยรักษาเบื้องตน 
หรือนําสงผูปวยจิตเวชไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตามเกณฑการรับรักษาผูปวยจิตเวช  
เขตสุขภาพที่ 10 
 
3. คําจํากัดความ 

แนวทางระบบสงตอและการดูแลผูปวยจิตเวช หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติในการสงตอ
และการดูแลผูปวยจิตเวชจากประเทศเพื่อนบาน ระหวางโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และโรงพยาบาลเครอืขายที่
ตั้งอยูแนวชายแดน 

โรงพยาบาลเครือขายที่ตั้งอยูแนวชายแดน หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีพื้นที่
ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) ไดแก  
โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลเขมราฐ โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลกันทรลักษ โรงพยาบาลน้ํายืน และ
โรงพยาบาลภูสิงห 
 
4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

4.1 หนาที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเครือขายที่ตั้งอยูแนวชายแดน  
1) เปนหนวยรับสงตอผูปวยจิตเวชจากประเทศเพื่อนบาน โดยเปนจุดคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยรักษาเบื้องตน

หรือนําสงผูปวยจิตเวชไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตามเกณฑรับรักษาผูปวยจิตเวช เขตสุขภาพ
ที่ 10 ซึ่งโรงพยาบาลเครือขายที่ตั้งอยูแนวชายแดนตามคูมือนี้ ไดแก 

โรงพยาบาลสิรินธร       ดูแลการรับสงตอผูปวยจิตเวช แขวงจําปาสัก 
โรงพยาบาลเขมราฐ      ดูแลการรับสงตอผูปวยจิตเวช แขวงสาละวัน 
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โรงพยาบาลมุกดาหาร    ดูแลการรับสงตอผูปวยจิตเวช แขวงสะหวันนะเขต 
โรงพยาบาลกันทรลักษ น้ํายืน ภูสิงห  ดูแลการรับสงตอผูปวยจิตเวช จังหวัดพระวิหาร 

2) แจงขอมูลที่เกี่ยวของในการปฏิบัติและการใหการดูแลรักษาแกผูมารับบริการ เชน การติดตอขอรับ
บริการของผูปวยและญาติ (ผูปวยรายใหมตองมีญาติมาดวยทุกครั้ง โดยอาจเปนญาติจากประเทศเพื่อนบานที่
เดินทางมาพรอมกับผูปวยหรือญาติในประเทศไทย) หลักฐาน/เอกสารที่จําเปนตองนํามาติดตอ คาใชจายแนวทาง
การดูแลรักษาและการใหคําแนะนําที่จําเปนอื่น ๆ 

3) เตรียมความพรอมของผูปวยจิตเวชกอนสงตอไปรับการรักษาตามเกณฑรับรักษาผูปวยจิตเวช เขต
สุขภาพที่ 10  

4) ประสานงานกับหัวหนาดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและแพทยตรวจคนเขาเมือง หรือผูที่
ทําหนาที่ประสานงานสงตอผูปวยระหวางประเทศในแตละดาน (ซึ่งเปนผูใหความเห็นตอเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมือง) เพื่ออํานวยความสะดวกและติดตอกับโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบานกรณีผูปวยที่ไมมีญาติในประเทศ
ไทยโดย มีจุดประสานงานในแตละดาน ดังนี้ 

- หัวหนาดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและแพทยตรวจคนเขาเมืองชองเม็ก 
อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี (เปนผูประสานงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด) 
นายณัฐกฤตย เสงี่ยมศักดิ์     หมายเลขโทรศัพท 08-3374-5288 
E-mail : nattakrit1969@gmail.com 
- หัวหนาดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและแพทยตรวจคนเขาเมืองมุกดาหาร 
อ. เมือง จ. มุกดาหาร (เปนผูประสานงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด) 
นายปยพงศ นาโสก   หมายเลขโทรศัพท 08-1974-6353 
E-mail : piyapongns@hotmail.com 

   - เจาหนาที่ประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ชองสะงํา อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ   
   (เปนผูประสานงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด) 
  นายประสงค ฤกษบุญมี    หมายเลขโทรศัพท 08-8044-2815 
   E-mail : songpa1978@hotmail.com 
 5) ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาผูปวยจิตเวช โดยใหอยูในดุลยพินิจของโรงพยาบาล ซึ่งพิจารณาสิทธิ์การ
รักษา ดังนี้ 
   - ผูปวยที่มีบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดูสถานที่ติดตามการลงทะเบียนสําหรับตามจายคาใชจาย
ของผูปวยไปยังสถานบริการปลายทาง 
  - ผูปวยจิตเวชไมมีหลักประกันสุขภาพใด ๆ เลย ใหเสียคาใชจายเอง 

 - ผูปวยจิตเวชเปนบุคคลเขาเมืองผิดกฎหมาย ตองประสานกับหัวหนาดานควบคุมโรคติดตอ 
ระหวางประเทศและแพทยตรวจคนเขาเมืองหรือผูที่ทําหนาที่ประสานงานสงตอผูปวยระหวางประเทศในแตละดาน 

 6) ตรวจสอบความพรอมและศักยภาพการใหบริการผูปวยจิตเวชของโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบาน โดย
สอบถามจากผูประสานงานตามรายชื่อในใบสงตอผูปวยจิตเวช 

7) เขียนใบสงตอไปยังโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตามระบบภายในประเทศไทย (รบ.08) พรอม 
สําเนาใบสงตอจากโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบาน (ถามี) 

8) เขียนใบสงตอไปยังโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบาน ตามแบบฟอรมภาษาอังกฤษ 
9) ลงบันทึกขอมูลการรักษาเพื่อการเก็บรวมรวบขอมูลและสงรายงานผูปวยระหวางประเทศไปยังงาน 

ยุทธศาสตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกเดือน 
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4.2 หนาที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 1) เปนหนวยงานประสานงานในฐานะผูแทนกรมสุขภาพจิต ในระดับเขต 

2) ใหการรักษาในผูปวยจิตเวชยุงยาก ซับซอน ที่สงตอมาจากโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบาน 
3) เขียนใบสงตอไปยังโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบาน ตามแบบฟอรมภาษาอังกฤษ 

 4) ลงบันทึกขอมูลการรักษาเพื่อการเก็บรวมรวบขอมูลและสงรายงานผูปวยระหวางประเทศไปยังงาน 
ยุทธศาสตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกเดือน 
 5) พัฒนาศักยภาพ แพทย พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวของของโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบาน 

6) เช่ือมโยงระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชภายใตระบบประกันสุขภาพของคนตางดาว 
7) พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเครือขายที่ตั้งอยูแนวชายแดนใหมีคุณภาพในการใหบริการสุขภาพจิต

และจิตเวชแกผูปวยจิตเวชตางดาว 
8) การบริหารทรัพยากรที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการใหบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งในโรงพยาบาล

เครือขายที่ตั้งอยูแนวชายแดน 
9) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
10) จัดทํารายงานการใหบริการรักษาผูปวยตางประเทศ ตามแบบฟอรม C ทุกเดือน (หนวยรับใหม 

จําหนาย และสงตอ รับผิดชอบการจัดทํารายงาน) 
 

4.3 หนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 1) จัดทํารายช่ือผูประสานงานระดับพื้นที่ของทั้งสองประเทศ 

2) เปนจุดประสานงานกรณีมีปญหาการเบิกคาใชจายของผูปวยจิตเวชตางดาวและรองรับการแกปญหา
ระหวางประเทศ 

3) รวบรวมขอมูลผูปวยจิตเวชตางประเทศเพื่อสงตอไปยังโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบานในการ
ติดตามดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง 

4) แลกเปลี่ยนขอมูลการสงตอผูปวยจิตเวชระหวางประเทศ 
 

4.4 หนาที่ความรับผิดชอบของตรวจคนเขาเมืองจังหวัด 
 1) ดําเนินการรับคําขอการเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
 2) การขออนุญาตอยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
 3) ดําเนินการอนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
 4) ตรวจลงตราและงานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
 5) ออกใบสําคัญถิ่นที่อยู ตม.15 ตม.16 
 6) ออกใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยู ตม.17 กรณีสูญหายชํารุดหรือหมดหนาตราประทับ 
 7) สลักหลังแจงออกและขอตรวจลงตราเพื่อกลับเขามาอีก 
 8) รับแจงที่พักอาศัยคนตางดาวเกินกวา 90 วัน 
 9) รับแจงคนตางดาวเขาพักอาศัยจากสถานประกอบการ 

10) ตรวจสอบขอมูลกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย 
11) การเปลี่ยนใชหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางเลมใหมกรณีสูญหายหมดอายุ 

หรือหมดหนาตราประทับ 
12) แกไขตราประทับ 
13) แกไขสัญชาติในใบสําคัญถิ่นที่อยู 
14) ดําเนินการกรณีคนตางดาวเสียชีวิต 
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15) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
 16) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตัวคนตางดาวที่รอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรหรือออก 
นอกหองกัก 
 17) ดําเนินเกี่ยวกับคนตางดาวที่มีลักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรหรือถูกเพิกถอนการ
อนุญาต 
 18) ดําเนินการเกี่ยวกับการปลอยตัวชั่วคราวโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันของคนตางดาวที่ถูก
กักตัวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
 19) ดําเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
 20) พิสูจนสัญชาติ 
 21) ดําเนินการเกี่ยวกับคนตางดาวที่อพยพเขามาในราชอาณาจักร 
 22) จัดทําบัญชีรายช่ือคนตองหามและคนตางดาวอพยพ 
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5. Work Flow กระบวนงาน 

ขั้นตอนการทํางาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ 

(ตําแหนง/กลุม/ฝาย) 
1. การตรวจสอบขอมูล
ผูปวยจิตเวช 
1.1 รพ. ประเทศเพื่อนบาน
สงตอผูปวยมาที่ดานควบคุม
โรคฯ 

 
 

 

15 นาที 
(ในวันที่สงตอผูปวย) 

รพ. ใน สปป.ลาว/กัมพูชา 

1.2 ดานควบคุมโรคฯ คัด
แยกการเจ็บปวยและใหขอมูล
สิทธิ์คาใชจายในการรักษา  

15 นาที 
(ในวันที่สงตอผูปวย) 

ดานควบคุมโรคฯ 

2. การสงตอผูปวยจิตเวช
เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล 
2.1 ดานควบคุมโรคฯ สงตอ
ผูปวยจิตเวชไปรักษาที่ รพช. 
ที่อยูติดภูมิลําเนาของผูปวย 

 
30 นาที 

(ในวันที่สงตอผูปวย) 
ดานควบคุมโรคฯ 

2.2 รพช./รพท. คัดกรอง
ผูปวยเพื่อใหการรักษาตาม
เกณฑ  

60 นาที 
(ในวันที่สงตอผูปวย) 

รพช./รพท. 

2.3 รพช./รพท. สงตอผูปวย
ไปรักษาในสถานที่บริการที่
สูงขึ้นตามเกณฑสงตอ หรือ 
รพ.พศ. 

 
60 นาที 

(ในวันที่สงตอผูปวย) 
รพช./รพท. 

2.4 รพศ./รพ.พศ. ใหการ
รักษาจนอาการทางจิตหาย/
ทุเลา  

15-20 วัน 
(จากวันที่รับไวรักษา) 

รพศ./รพ.พศ. 

3. การสงผูปวยกลับประเทศ 
3.1 รพช./รพ.พศ. ติดตอญาติ
หรือประสานดานควบคุมโรค
ฯ และ สสจ. เพื่อติดตอญาติ 

 
10 นาที 

(ในวันที่เตรียม D/C ผูปวย) 
รพช./รพ.พศ. 

3.2 ดานควบคุมโรคฯ
ประสาน รพ. ประเทศเพื่อน
บานเพื่อรับผูปวยกลับ กรณี
ติดตอญาติไมได 

 
30 นาที 

(ในวันที่เตรียม D/C ผูปวย) 
ดานควบคุมโรคฯ 

3.3 รพศ./รพท./รพช./ 
รพ.พศ. เขียนใบสงตอผูปวย
เพื่อรับการรักษาตามความ
ตองการและมาตรฐานเกณฑ
การรักษา 

 
30 นาที 

(ในวัน D/C ผูปวย) 
รพศ./รพท./รพช./รพ.พศ. 

3.4 รพศ./รพท./รพช./ 
รพ.พศ. สงผูปวยกลับ สปป.
ลาว/กัมพูชา และนัด F/U 
ตามระบบ 

 
ในวัน D/C ผูปวย รพศ./รพท./รพช./รพ.พศ. 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 การตรวจสอบขอมูลผูปวยจิตเวช 
   6.1.1 โรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบาน (สปป.ลาว/กัมพูชา) สงตอผูปวยจิตเวชตามแบบฟอรมสี
ขาว (ฟอรมภาษาอังกฤษ) ผานมาถึงดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและแพทยตรวจคนเขาเมือง 
   6.1.2 หัวหนาดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและแพทยตรวจคนเขาเมือง  
   - คัดแยกการเจ็บปวย และใหขอมูลสิทธิคาใชจาย (สามารถชําระเอง มีบัตรประกันสุขภาพ)  
   - ติดตามญาติในกรณีไมมีญาติมาดวย  
   - ใหความเห็นตอเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจังหวัด                        
 6.2 การสงตัวผูปวยจิตเวชเขารับการรักษาในโรงพยาบาล  

  6.2.1 หัวหนาดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและแพทยตรวจคนเขาเมืองประสานงานและ
สงตอผูปวยจิตเวชไปยังโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ที่อยูติดภูมิลําเนาของผูปวย 

  6.2.2 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) / โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) / โรงพยาบาลศูนย (รพศ.)  
       - รับการสงตอ/คัดกรองและใหการบําบัดรักษาผูปวยจิตเวช (กรณีที่สามารถรับรักษาได) หรือนําสง

ผูปวยไปรับการรักษาตามเกณฑการรับรักษาผูปวยจิตเวช เขตสุขภาพที่ 10 
   6.2.3 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รพ.พศ.) ใหการบําบัดรักษาผูปวยจิตเวช 2 กรณี คือ 
   กรณีที่ 1 ผูปวยจิตเวชที่รับสงมาจากโรงพยาบาลเครือขาย ซึ่งเปนผูปวยยุงยากซับซอนตามเกณฑรับ
รักษาผูปวยจิตเวชของเขตสุขภาพที่ 10 
  กรณีที่ 2 ที่ผูปวยจิตเวชรายเกามาตามนัดของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อหัวหนาดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศและแพทยตรวจคนเขาเมืองจังหวัด ดําเนินการตามขอ  
    6.2.4 ถูกตองเรียบรอยแลวผูปวยสามารถผานไปรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ไดเลย โดยไมตอง
ผานโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ซึ่งจุดประสานงานการสงตอผูปวยจิตเวชในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ดังนี้ 
   - หัวหนาหนวยรับใหม จําหนาย และสงตอ 

  นางสุทธยา แสงรุง  หมายเลขโทรศัพท 08-9583-4433, 045-352-508 
   E-mail : auntsut@hotmail.com 

6.3. การสงผูปวยกลับประเทศเมื่อผูปวยจิตเวชไดรับการบําบัดรักษาแลว 
  6.3.1 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
  - กรณีที่ไมมีญาติ และตองสงผูปวยกลับไปรักษาตอที่โรงพยาบาลในประเทศที่เปนภูมิลําเนาใหเขียน

ใบสงตอโดยใชแบบฟอรมขาว (ฟอรมภาษาอังกฤษ) เพื่อใหเจาหนาที่ผูจะนําสงผูปวยนําไปยื่นแกเจาหนาที่ที่ดานควบคมุ
โรคติดตอระหวางประเทศและแพทยตรวจคนเขาเมือง (สําหรับใชเปนหลักฐานในกรณีอยูเกินหรือไมมีเอกสารเขาเมือง) 

- กรณีไมมีญาติ และจะรักษาผูปวยตอเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชนใหนัดเปนระบบนัดเชนเดียวกับการ
ใหบริการแกผูปวยในประเทศไทย 

- กรณีมีญาติ และญาติสามารถรับผูปวยกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศที่เปนภูมิลําเนา  ให
เขียนใบสงตอโดยใชแบบฟอรมสีขาว (ฟอรมภาษาอังกฤษ)  หรือถาญาติตองการไปรับการรักษาตอที่โรงพยาบาล
เครือขายที่อยูแนวชายแดน ใหสงใบสงตอในระบบไทย (รบ.08) และใหการบําบัดรักษาตามระบบของประเทศไทย 
    6.3.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รพ.พศ.) 

- เมื่อผูปวยอาการทุเลา ใหติดตอญาติรับกลับตามเบอรที่ใหไว  
   - กรณีมีญาติ และญาติสามารถรับผูปวยกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศที่เปนภูมิลําเนาให
จิตแพทยเขียนใบสงตอขอมูลการรักษาผูปวยโดยใชแบบฟอรมสีขาว (ฟอรมภาษาอังกฤษ)  หรือถาญาติตองการไปรับ
การรักษาตอที่โรงพยาบาลเครือขายที่อยูแนวชายแดน ใหสงใบสงตอ (ใบ รบ.08) และใหการบําบัดรักษาตามระบบ
ของประเทศไทย 
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   - กรณีที่ไมมีญาติ ใหโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประสานงานกับตรวจคนเขาเมืองจังหวัดและ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อติดตามญาติ หากยังติดตามญาติไมได ใหประสานโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบาน
ที่สงมาซึ่งจุดประสานงานตรวจคนเขาเมืองของแตละจังหวัด ตามที่ระบุไวในขอ 4.1 และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานีเปนผูแทนของทั้ง 3 จังหวัด  โดยมีจุดประสานงานดังนี้ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 นายชัยชาญ บุญคูณ              หมายเลขโทรศัพท 08-9581-5748 

Line ID : ccbc18 
 
7. ขอกําหนดการใหบริการ 
  7.1 เอกสารที่ตองนํามาใชบริการ 
  - สําเนาใบสงตอของโรงพยาบาลตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
  - ใบสงตอตามระบบภายในประเทศ (รบ.08) 
 7.2 คาใชจายในการรักษาผูปวยจิตเวชตางดาว/ตางชาติ ทีม่ารบับรกิาร ณ โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ์ 
ปงบประมาณ 2559 

ที ่ รายการ ประเภทผูปวยนอก
(โดยเฉลี่ย/วัน) 

ประเภทผูปวยใน (โดยเฉลี่ย/วัน) 
สามัญ พิเศษรวม พิเศษเดี่ยว พิเศษ VIP 

1 คาหอง - 200 500 700 850 
2 คาอาหาร - 200 500 500 500 
3 คาบริการทางการแพทย 50 300 300 300 300 
4 คาบริการตรวจ LAB 180 180 180 180 180 
5 คายา 700 45 45 45 45 
6 คาบริการอื่นๆ 100 600 600 600 600 

รวมท้ังสิ้น 1,030 1,525 2,125 2,325 2,475 
หมายเหตุ : อัตราคาบรกิารรวม อาจมีคาใชจายเพิ่มเตมิจากราคาที่แสดง เนื่องจาก 
    1. แพทยสั่งจายยาที่ราคาแพงหรือ ยานอกบญัชียาหลกัแหงชาติ 

2. แพทยสั่งบริการตรวจ LAB บางรายการ อาจมีคาใชจายสงู 
3. บริการอื่นๆ เพิม่เติม เชน EEG, EKG , คาใชจายตอผูปวย 

 
8. ตัวชี้วัดควบคุมคุณภาพของกระบวนงาน 

8.1 โรงพยาบาลเครือขายที่อยูแนวชายแดนสามารถดําเนินการตามวิธีและขั้นตอนปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
8.2 การคัดแยกผูปวยจิตเวช และใหขอมูลสิทธิคาใชจาย ของดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและ

แพทยตรวจคนเขาเมืองมีความถูกตองชัดเจนเปนไปตามขั้นตอนปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
8.3 ผูปวยจิตเวชจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ไดรับการสงตอ

และดูแลอยางเนื่อง 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ติดตามการนําเอาวิธีและขั้นตอนปฏิบัติไปใชหลัง 6 เดือน โดย  
9.1 การสนทนากลุม ในผูปฏิบัติ คือ โรงพยาบาลเครือขายที่ติดแนวชายแดนและสํานักงาน 

ตรวจคนเขาเมือง 
  9.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
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10. เอกสารอางอิง 
- แนวทางระบบสงตอผูปวยจิตเวชเพื่อการดูแลอยางตอเนื่องระหวางประเทศ 

  - พระราชบัญญัติ โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ พรอมดวยกฏกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี ้

- พระราชบัญญัติ คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  - กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
11. แบบฟอรมที่ใช 

11.1 แบบสงตอผูปวยระหวางประเทศ ระหวางไทย กัมพูชา และไทย สปป.ลาว (ภาษาอังกฤษ) 
11.2 แบบสงตอภายในประเทศไทย (รบ.08) 

 
12. ชองทางการรับฟงขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนตอการใหบริการ 

วิธีการติดตอ/รองเรียน/ชองทาง 
1) โทรศัพทหมายเลข 089-583-4433, 045-352-508 
2) โทรสารหมายเลข 045-352-555 

       3) จดหมายรองเรียนทางไปรษณีย 
            ที่อยู ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

212 ถ.แจงสนิท ต.ในเมอืง 
                   อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 34000 
       4) ติดตอดวยตนเองหนวยรบัใหม จําหนายและสงตอ ช้ัน 1 ตึกอํานวยการและผูปวยนอก โรงพยาบาล 
พระศรมีหาโพธิ์  

5) website : www.prasri.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 



 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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เกณฑการรับรักษาผูปวยกลุมโรคจิต (Psychosis) เขตสขุภาพที่ 10 
เกณฑการรับรักษา 

ระดับ รพช./รพท. (ไมมีจิตแพทย) 
เกณฑการรับรักษา 

ระดับ รพท. (ที่มีจิตแพทย)/รพศ. 
เกณฑการรับรักษา 

ระดับ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 
1. ผูปวยที่มอีาการทางจิต (Psychosis) รายใหมทุกราย 

โดยใชแบบคัดกรองโรคจิตของกรมสุขภาพจิต 
2. ผูปวยกลุมโรคจิต (Psychosis) ที่เริ่มกลบัมามีความ

ผิดปกติอกีครั้ง อาจแสดงออกเปนความผิดปกติของ
อารมณ ความคิด หรือพฤติกรรม 

 

1. ผูปวยกลุมโรคจิต (Psychosis) ที่รักษามาแลวอยาง
นอย 4 สัปดาห แลวยังมีอาการทางจิตและพฤติกรรม
เชน ยังมีหูแวว ประสาทหลอน หวาดระแวง 

2. ผูปวยกลุมโรคจิต (Psychosis) ที่มีภาวะแทรกซอน
ทางกายที่ไมสามารถดูแลรกัษาได 

 

1. ผูปวยกลุมโรคจิต (Psychosis) ที่รักษามาแลวอยาง
นอย 3 เดือน แลวยังมอีาการทางจิตและพฤติกรรม
เชน ยังมีหูแวว ประสาทหลอน หวาดระแวง หรอื
ผูปวยที่ไมตอบสนองตอการรกัษา 

2. ผูปวยมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรง เชน  
- ทํารายผูอื่นหรือตนเอง จนเสี่ยงอันตรายตอชีวิต 
หรือบาดเจ็บสาหสั  
- ทําลายทรัพยสินสาธารณะสมบัติ  
- ทํารายสัตวอยางทารุณ 

3. มีพฤติกรรมไมเหมาะสมจนสรางความเดือดรอนให
ผูอื่นหรือชุมชน เชน  
- พฤติกรรมทางเพศ  
- พฤติกรรมลกัขโมย  
- บุกรุกบานเรือน 
- ไมสามารถสงบพฤติกรรมได 

 
หมายเหตุ : ผูปวยทีม่ีอาการทางจิต (Psychosis) หมายถึง ผูปวยที่มีความผิดปกติของการรบัรูความเปนจริง (Impair Reality Testing) ซึ่งแสดงออกเปนความผิดปกต ิ

        ของอารมณ ความคิด หรือพฤติกรรม 
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เกณฑการรับรักษาผูปวยโรค Alcohol เขตสุขภาพที่ 10 
เกณฑการรับรักษา 

ระดับ รพช./รพท. (ที่ไมมีจิตแพทย) 
เกณฑการรับรักษา 

ระดับ รพท. (ที่มีจิตแพทย)/รพศ. 
เกณฑการรับรักษา 

ระดับ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 
1. ผูปวยมปีญหาการดื่มสรุาอยูในระดบั Harmful use 

ตามแบบประเมิน AUDIT 
2. ผูปวยแอลกอฮอลทีม่ีอาการทางจิตรวม โดยมี

พฤติกรรมวุนวายซึ่งเปนผลสบืเนือ่งจากการใชสุรา
ภายใน 24 ชั่วโมง 

3. ผูปวยที่มีภาวะถอนพิษสุราที่ไดรับการประเมินตาม
แบบประเมิน AWS หรือ CIWA-Ar 

4. ผูปวย Alcohol ที่มีภาวะแทรกซอนทางกาย  
 

 

1. ผูปวยที่มีภาวะถอนพิษสุราระดับรุนแรง (Severe) ข้ึน
ไป ที่ไดรับการรักษาแลวยังไมสงบ ภายใน 24 ชั่วโมง 
(โดยใชแบบประเมิน AWS หรือ CIWA-Ar) 

2. ผูปวย Alcohol ที่มีภาวะแทรกซอนทางกายที่ไม
สามารถดูแลรักษาได 

 

1. Alcoholic with Psychosis ที่ควบคุมพฤติกรรม
ไมได 

2. ผูปวย Alcohol ที่มีภาวะโรครวม (Comorbidity) 
ทางจิตเวช เชน Schizophrenia, Bipolar, 
Depression 

3. ผูปวย Alcohol ที่มีปญหายุงยากซับซอนทางดานจิต
สังคม 
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เกณฑการรับรักษาผูปวยโรคซึมเศรา เขตสุขภาพที่ 10 
เกณฑการรับรักษา 

ระดับ รพช./รพท. (ท่ีไมมีจิตแพทย) 
เกณฑการรับรักษา 

ระดับ รพท. (ที่มีจิตแพทย)/รพศ. 
เกณฑการรับรักษา 

ระดับ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 
1. มีอาการของโรคซึมเศราในระดบัเล็กนอย-ปานกลาง  

: ผลจากการประเมินดวย 9Q ≤ 18 คะแนน 
2. มีแนวโนมจะฆาตัวตายระดบัเล็กนอย-ปานกลาง  

: ผลจากการประเมินดวย 8Q ≤ 16 และไมมผีูที ่
สามารถดูแลผูปวยอยางใกลชิดได 

3. ผูปวยที่มปีญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อแยก
ผูปวยออกจากสิ่งแวดลอมเดมิชั่วคราว เชน ในกรณีที่
ผูปวยมปีญหาขัดแยงรุนแรงในครอบครัว หรอืกับ
เพื่อนบาน  

1. มีอาการของโรคซึมเศราระดบัรุนแรง ผลจากการ
ประเมินดวย 9Q ≥ 19 

2. ผูปวย MDD ที่มีภาวะแทรกซอนทางกายที่ไมสามารถ
ดูแลรักษาได 

3. เพื่อยืนยันการวินิจฉัยกรณีสงสัย Bipolar Disorder 
4. ผูปวยซึมเศราที่รักษาตามแนวทาง CPG-MDD-GP 

แลวอยางนอย 6-8 สัปดาห คะแนน 9Q ไมลด 
ลงจากเดิมหรือลดลงไมถงึรอยละ 50 

5. 8Q อยูในเกณฑ severe (8Q ≥ 17) (สําหรับ
โรงพยาบาลทั่วไป/รพศ. ทีม่ีศักยภาพสามารถรบั
ผูปวยไวในโรงพยาบาลได) 

1. ผูปวยโรคซึมเศราทีจ่ําเปนตองใชยากลุมอื่นที่ไมมีใน
รพศ. เชน มีผลขางเคียงจากยากลุมเดิมรุนแรง หรือ 
Treatment Resistance Depression* 

2. Severe MDD ที่มี co-morbidity โรคทางจิตเวชที่
อาการไม stable เชนฺ Bipolar, Schizophrenia, 
Dementia, Alcohol and substance 

3. 8Q อยูในเกณฑ severe (8Q ≥ 17) และไมมีผูดูแล
ผูปวยอยางใกลชิด/ไมสามารถดูแลผูปวยได 

  
หมายเหตุ : - ในกรณีทีผู่ปวยมปีญหายุงยากซับซอนมากขึ้น ผูปวยที่เขาเกณฑสงตอและจําเปนตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด แตยังไมสามารถสงตอไปรบัการรักษายัง รพ.จิตเวช  
         หรือ รพ. ที่มจีิตแพทยไดในขณะนั้น ควรพิจารณารับไวรักษาในโรงพยาบาลและขอรับการปรึกษาจิตแพทยในโรงพยาบาลแมขาย 

     - *Treatment Resistance Depression หมายถึง ผูปวยโรคซึมเศราที่ไมตอบสนองตอการรกัษา 
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เกณฑการรับรักษาผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน เขตสขุภาพท่ี 10 
เกณฑการรับรักษาผูปวย 

ระดับ รพช. 

เกณฑการรับรักษาผูปวย 

ระดับ รพท. (ไมมีจิตแพทย) 

เกณฑการรับสงตอผูปวย 

ระดับ รพท. (ที่มีจิตแพทย)/รพศ.สปส. 

เกณฑการรับรักษาผูปวย 

ระดับ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 

1. ปญหาพัฒนาการลาชา/ไมสมวัย 

1.1 คัดกรองดวยอนามัย 55 พบลาชา 

แลวมีผลการประเมินและปองกัน

พัฒนาการลาชา (TDSI 70 ขอ) 

ระยะ 1 เดือน ประเมินซ้ําไมดีข้ึน 

1.2 กรณีทีส่งสัยออทสิติก มผีลการคัด

กรอง Autistic 10 ขอ > 5 

 

1. ปญหาพัฒนาการลาชา/ไมสมวัย 

1.1 มีผลการแกไขพฒันาการดวยการ

ประเมินและแกไขพัฒนาการ  

DSI (300 ขอ)/DENVER 

ระยะเวลา 3 เดือน ไมดีขึ้น 

1.2 มีโรคทางกายทีเ่ปนสาเหตุหลัก เชน 
Cerebral palsy, Epilepsy 

1.3 กรณีทีส่งสัยออทสิติก มผีลการคัด
กรองดวยแบบคัดกรอง PDDSQ > 
13 และแพทย รพช. ไมแนใจในการ
วินิจฉัย 

1. ปญหาพัฒนาการลาชา/ไมสมวัย 

1.1 มี Co-morbid เชน erebral palsy 

(New case) Cerebral palsy 

Complication Uncontrolled-

Epilepsy อาการไมคงที ่

1.2 กระตุนแลวมพีัฒนาการถดถอย 

1.3 กระตุนแลวไมดีข้ึน ภายใน 3 เดือน 

1.4 เด็กที่ตองการบําบัดพเิศษ  

อรรถบําบัด/อาชีวบําบัด/ตองการใช

ยาที่ไมมีใน รพท. 

1. ปญหาพัฒนาการลาชา/ไมสมวัย 

1.1 MR, Autismที่มีปญหากาวราวรุนแรง, 

อารมณรุนแรง, severe 

hyperactivity เสี่ยงตอการเกิด

อันตรายตอตนเองหรือผูอื่น 

1.2 มีผลการประเมินและแกไขพัฒนาการ

อยางละเอียด (DSI 643 ขอ) แลวไมดี

ขึ้น 

 

2. ปญหาพฤติกรรม  
2.1 ดื้อ ตอตาน 

2.2 อยูไมสุข 

2.3 conduct problems 

2.4 ใชสารเสพติด 

2.5 กาวราว 

2.6 ติดเกม 

2.7 พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 

หรือสงสัยอาการทางจิต  

2. ปญหาพฤติกรรม 

2.1 Psychosis (New case) ในเด็กอาย<ุ 

14 ป 

2.2 พฤติกรรมตอไปนีร้ักษาใน รพช. 1 

เดือน แลวอาการไมดีขึ้น 

2.3 ใชสารเสพติด  

 

2. ปญหาพฤติกรรม 

2.1 ใชสารเสพติด conduct problems

ติดเกมโรคดื้อ ตอตาน (ODD) กาวราว

ทํารายตนเองหรือคนอื่น ทําลายขาว

ของ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมมากหรอืสงสัย อาการทางจิต 

รักษาอาการไมดขีึ้น 

2.2 Psychosis (New case) ในเด็กอายุ 

< 14 ป ที่ตองการการตรวจพิเศษแต

2. ปญหาพฤติกรรม 

2.1 พฤติกรรมทีจ่ิตแพทยเดก็ฯ หรือ

จิตแพทยทั่วไปและทีมสหวิชาชีพ

ระดับ รพศ. ใหการรักษาแลว 2 เดือน 

ไมดีข้ึน 

2.2 อาการอยูไมสุขจากภาวะทางจิตเวช/ 

กาวราว/Psychosis ที่จิตแพทยและ

กุมารแพทย เห็นควรตอง admit ใน

บริบท รพ.จิตเวชฯ และไมมีโรคทาง
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เกณฑการรับรักษาผูปวย 

ระดับ รพช. 

เกณฑการรับรักษาผูปวย 

ระดับ รพท. (ไมมีจิตแพทย) 

เกณฑการรับสงตอผูปวย 

ระดับ รพท. (ที่มีจิตแพทย)/รพศ.สปส. 

เกณฑการรับรักษาผูปวย 

ระดับ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 

ไมสามารถทําไดในระดับ รพท. (ไมมี

จิตแพทย)  

2.3 กาวราว ทํารายตนเองหรอืคนอื่น 

ทําลายขาวของ 

2.4 พฤติกรรมตอไปนี้ รักษาแลวอาการไม

ดีข้ึน 

- ดื้อ ตอตาน 

- อยูไมสุข 

- ติดเกม 

- พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

มากหรือสงสัยอาการทางจิต 

กายที่อยูในภาวะเสี่ยงอันตราย (หรือ

อาการทางกายตอง stable) 

 

3. ปญหาดานอารมณ 
3.1 อารมณเปลี่ยนแปลงผิดปกติ/ซมึเศรา/

แยกตัว/ครึกครื้นเกินปกต/ิ 

Hyperventilation/มี Suicidal Risk 

/Child Abuse 

 

3. ปญหาดานอารมณ 
3.1 มี Suicidal Risk 

3.2 Hyperventilation ใหการรักษาใน

รพช. 1 เดือน แลวอาการไมดีข้ึน

(ความถี่คงเดิม/เพิ่มขึ้น) 

3.3 อารมณเปลี่ยนแปลงผิดปกติ/ซมึเศรา/

แยกตัว/ครึกครื้นเกินปกติ ที่ใหการ

รักษา/ใหคําปรึกษาในระบบ

Psychosocial clinic ใน รพช. แลว  

3. ปญหาดานอารมณ 

3.1 Hyperventilation ที่ดูแลทางสงัคม

จิตใจในระดบั รพท. (ไมมจีิตแพทย) 

แลว 3 เดือน ไมดีข้ึน 

3.2 Suicide attempt 

3.3 Child Abuse ที่มี Complication 

ทางกายรุนแรงหรอืจําเปนตอง

ประเมินรางกายดวยทีมสหวิชาชีพ

มากกวา 3 สาขาวิชาชีพ 

3. ปญหาดานอารมณ 

3.1 Severe depression (มีผลการ

ประเมิน CDI คะแนน > 21 กรณีอายุ

< 15 ป) 

3.2 Suicide attempt with psychosis 

or Bipolar disorder ที่อาการทาง

กาย Stable แลว 

3.3 อาการทีจ่ิตแพทย/กมุารแพทย เห็น

ควรตอง admit ในบริบท รพ.จิตเวช
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เกณฑการรับรักษาผูปวย 

ระดับ รพช. 

เกณฑการรับรักษาผูปวย 

ระดับ รพท. (ไมมีจิตแพทย) 

เกณฑการรับสงตอผูปวย 

ระดับ รพท. (ที่มีจิตแพทย)/รพศ.สปส. 

เกณฑการรับรักษาผูปวย 

ระดับ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 

2 เดือน ไมดีข้ึน 

 

3.4 High Suicidal Risk เชน 

- Poor support 

- มี suicide idea ตลอดเวลา 

- Chronic depression (> 1 ป) 

3.5 มีภาวะแทรกซอนทางกาย เชน 

sepsis, respiratory, 

cardiovascular unstable 

ฯ และไมมีโรคทางกายทีอ่ยูในภาวะ

เสี่ยงอันตราย (หรืออาการทางกาย

ตอง stable) 

4. ปญหาการเรียน/ไมยอมไปโรงเรียน  
สงสัย MR ADHD LD (กรณีทางโรงเรียน
ประสานมผีลการประเมินปญหาจาก
โรงเรียน ดวย SDQ/SNAP-IV/KUS-SI)  
4.1 เด็กที่ตองไดรับการประเมิน 

standard IQ test (WISCIII)  

ที่โรงเรียนหรือผูปกครองรองขอ  

 

4. ปญหาการเรียน/ไมยอมไปโรงเรียน  
สงสัย MR ADHD LD (กรณีทางโรงเรียน
ประสานมผีลการประเมินปญหาจาก
โรงเรียน ดวย SDQ/SNAP-IV/KUS-SI) 
4.1 เด็กที่ตองไดรับการประเมิน 

standard IQ test (WISCIII)  

ที่โรงเรียนหรือผูปกครองรองขอ  

 

4. ปญหาการเรียน/ไมยอมไปโรงเรียน 
4.1 LD ที่ไมมีกมุารแพทย/นักจิตวิทยา

คลินิก เพื่อใหการตรวจประเมิน

เพิ่มเตมิ วินิจฉัยและรักษา 

4.2 ADHD ที่ไมมียาใน รพท. 

4.3 เด็กที่ตองการบําบัดพเิศษ  

อรรถบําบัด/อาชีวบําบัด/ฝกทกัษะ

การเรียนเฉพาะดาน 

4.4 เด็กที่ตองไดรับการประเมิน 

standard IQ test (WISCIII) 

4. ปญหาการเรียน/ไมยอมไปโรงเรียน  
4.1 ADHD/LD ที่มีปญหาดานสงัคมและ

ครอบครัวที่ขัดแยงรุนแรง และไมมียา

ใน รพศ. 
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แบบฟอรม C 
แบบฟอรมรายงานผูปวยท่ีมารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

แผนก OPD ป ........................... 
รหัส/รายโรค ผูปวยลาว ผูปวยชาวเมียนมาร ผูปวยชาวกัมพูชา 

 คน/ครั้ง คาใชจาย
เก็บได 

สงเคราะห สงกลับ คน/ครั้ง คาใชจาย
เก็บได 

สงเคราะห สงกลับ คน/ครั้ง คาใชจาย
เก็บได 

สงเคราะห สงกลับ 

             
             
             
             
             
             
             

 
แบบฟอรมรายงานผูปวยท่ีมารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

แผนก IPD ป ........................... 
รหัส/รายโรค ผูปวยลาว ผูปวยชาวเมียนมาร ผูปวยชาวกัมพูชา 

 คน/ครั้ง คาใชจาย
เก็บได 

สงเคราะห สงกลับ คน/ครั้ง คาใชจาย
เก็บได 

สงเคราะห สงกลับ คน/ครั้ง คาใชจาย
เก็บได 

สงเคราะห สงกลับ 
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แบบสงตอผูปวยระหวางประเทศ ระหวางไทย กัมพูชา และไทย สปป.ลาว (Patient Referral Form) 
 
                                                                                           …………………………………….. 
                                                                                     (Name of referring hospital) 
                                                                     Referral  Date …………………………………………… 
To (Name of receiving hospital)…………………………………………………………………………………………………….. 
Type of Patient (Please check)           TB           HIV   OR          Diagnosis………………………………. 
Patient’S Name……………………………………………………Age…………Gender       Female        Male 
Date  of  Birth …../……./……… Occupation …………………………………HN…………………………………………….. 
 
Address and contact information (Please specify) 
Myanmar/Lao PDR/Cambodia………………………………………………Township/District…………………………. 
Province (Thailand)…………………………………………….District……………………………………………………………… 
Thai Phone number……………………………………………Alternate  Phone Number……………………………… 
Brief  Patient History (Please include all laboratory and other diagnostic reports) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Present  illness 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Physical examination 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Laboratory Data …………………………………………………………………….. 
Result……………………………………………………………………Test Date …../……./……… 
 
 
 
Result :CD4 count……………………………cells/ul (.................%)Test Date …../……./……… 
Result…………………………………………………………………………………..Test Date …../……./……… 
Diagnosis…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Patient informed of his/her infection ?           YES          NO          Unknown 
Current  Medication ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Plan of managements……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Additional  information 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

CXR 
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Referral Request (Briefly describe the reasons for referral) 
Referral for the following procedure (s) …………………………………………………………………………………… 
Others……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                   Physician  Signature………………………………………………………… 
                                                   (referring hospital) Phone………………………………………………. 
 
If you have questions about this referral,please contact ………………………………………………………….. 
Phone…………………………………………………….Cut………………………………………………………………………………….. 
 
Acceptance Form Receiving  Hospital …………………………………………………………H.N………………………….. 
Patient’S Name……………………………………………………Age…………………….Sex………………………………………… 
Date of  acceptance………………………………………………………………………………………………………………………… 
Note………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                                  ……………………………………………………….. 
                                                                                           Physician  Signature   
 
  Date …../……./……… 
                                     THANK  YOU  FOR  YOUR  REFERRAL         
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แบบสงตอผูปวยภายในประเทศไทย (รบ.08) 
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คณะผูจัดทํา 
1. นายแพทยธรณินทร    กองสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
2. แพทยหญงิกนกกาญจน วิโจนอุไรเรือง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
3. นางชมภูนุช     วีระวัธนชัย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
4. นางอรอินทร     ขําคม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
5. นางอัมพร    สีลากลุ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
6. นางสาวธีราภา   ธานี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
7. นางวัชราภรณ     ลือไธสงค โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
8. นางสาวกมลรัตน    โสมรักษ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
9. นายวิชัย        โลนะจิตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
10. นายอดุลย      ทองแกว โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
11. นายณัฐกฤตย    เสงี่ยมศักดิ ์ ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
12. นางสาวพิมณทิชา    มาลาหอม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
13. นายศรายุทธ บุญศักดิ ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ จงัหวัดศรสีะเกษ 
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