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1 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Smart Refer) 

เขตบริการสุขภาพที่ 10 

 

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ 

1. กระบวนการเข้าใช้งานโปรแกรม (Log-in)  
2. กระบวนการส่งต่อผู้ป่วย (Refer Out) 
3. กระบวนการรับการส่งต่อผู้ป่วย (Refer in) 
4. กระบวนการส่งกลับผู้ป่วย (Refer Back) 
5. กระบวนการรับส่งกลบัผู้ป่วย (Refer Receive) 

1. กระบวนการเข้าใช้งานโปรแกรม (Log-in)  
1.1 ขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม (Log-in) 

1. เข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ได้แก่ Google Chrome (แนะนำให้ใช้ Google Chrome) 
(URL แต่ละสถานพยาบาลแตล่ะแห่งจะแตกต่างกัน ผูดู้แลระบบจะให้ทราบเมื่อเริ่มใช้งานระบบ) 

2. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อทำการ Log-in เขา้สู่ระบบ ดังรูปภาพท่ี 1 

 

รูปภาพท่ี 1 แสดงหน้าจอการ Log-in เข้าสู่ระบบ 

2.1 ช่ือผู้ใช้ : กรอกช่ือผู้ใช้งาน (ช่ือเดียวกันกับที่ใช้งานในระบบ HIS ของสถานพยาบาล) 
2.2 รหัสผ่าน : กรอกรหสัผา่นของผู้ใช้งาน (HI, mBase ใช้ 4 ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชน, HOSXP, HomC ใช้

รหัสผ่านเดียวกับกับท่ีใช้ในระบบ HIS ของสถานพยาบาล) 
2.3 คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสูร่ะบบ” เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม 

หลังจากผู้ใช้งานดำเนินการเข้าสู่ระบบ Smart Refer เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงหนา้จอหลัก ดังรูปภาพท่ี 2 

 

 

 



 
 

 

2 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

 

รูปภาพท่ี 2 แสดงหน้าจอหลังจากเข้าสู่ระบบ 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 2 

➢ หมายเลข 1 แสดงแถบเมนตู่างๆ ประกอบด้วย 
o ส่งต่อ (Refer Out)   : เมนูสำหรับกระบวนการสร้างใบ Refer เพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปรักษา 
o รับส่งต่อ (Refer In) : เมนูสำหรับสถานพยายาลปลายทางลงรับการรับส่งต่อผูป้่วย 
o ส่งกลับ (Refer Back)  : เมนูสำหรับกระบวนการสร้างใบ Refer ส่งกลับผู้ป่วยหรือส่งข้อมูลผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาแล้ว ไป 

  ยังสถานพยาบาลต้นทาง 
o รับส่งกลับ (Refer Receive)   : เมนูสำหรับการลงรับการส่งกลับผูป้่วยท่ีได้รับการรักษาแล้ว 

➢ หมายเลข 2 แสดงจำนวนการส่งต่อผู้ป่วย, การรับผู้ป่วย, การส่งกลบัผู้ป่วย และการรับกลับผู้ป่วย ในแตล่ะวัน 
➢ หมายเลข 3 แสดงรายงานจำนวนการส่งต่อผู้ปว่ย, การรับผู้ป่วย, การส่งกลับผู้ปว่ย และการรับกลับผู้ป่วย ตามเง่ือนไขช่วง 

วันท่ีที่ระบุ 
➢ หมายเลข 4 สำหรับระบเุงื่อนไขตามช่วงวันท่ีที่ต้องการดูรายงานจำนวนการส่งตอ่ผู้ป่วย, การรบัผู้ป่วย, การส่งกลบัผู้ป่วย  

และการรับกลบัผู้ป่วย 
➢ หมายเลข 5 แสดงช่ือผู้เข้าใช้งาน 
➢ หมายเลข 6 ปุ่มเมนูเพื่อออกจากโปรแกรม 

 

 



 
 

 

3 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

2. กระบวนการส่งต่อผู้ป่วย (Refer Out) 
การส่งต่อผู้ป่วยในกระบบ Smart Refer จะสามารถดำเนินการได้กต็่อเมื่อมีข้อมลูผู้ป่วย ข้อมลูการรักษา และข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกส่งออก

มาจากระบบ HIS ของแต่ละสถานพยาบาล หลังจากผู้ใช้งานดำเนินการเข้าสูร่ะบบ Smart Refer โปรแกรมจะดึงข้อมูลที่ถูกส่งออกจาก 
HIS นั้น นำมาสรา้งเลขท่ีใบส่งต่อ (Refer no) สำหรับส่งข้อมลูผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลปลายทาง โดยมีขั้นตอนดังนี ้

2.1 คลิกท่ีเมนู    ดังรูปภาพท่ี 3 และระบบแสดงหน้าจอการส่งต่อ ดังรูปภาพท่ี 4 

 

รูปภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอ คลิกเมนู “ส่งต่อ” 

*สังเกตรายการที่ยังไม่ได้ลงรับจะไม่มี เลขท่ีรบั/วันท่ีรับ/เวลา 

 

รูปภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอรายการข้อมูลการส่งต่อ 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 4 

➢ หมายเลข 1 สำหรับระบเุงื่อนไขช่วงวันท่ีเพื่อค้นหาข้อมูลรายการส่งต่อ 
➢ หมายเลข 2 แสดงรายการการส่งต่อผู้ป่วยตามช่วงวันท่ีที่กำหนด 

หมายเหตุ สามารถคลิกในแต่ละรายการ เพื่อดูข้อมลูใบรีเฟอร์ของผูป้่วยรายบุคคล 
➢ หมายเลข 3 ช่องสำหรับการค้นหาข้อมูล Refer 
➢ หมายเลข 4 สัญลักษณส์ีแทนระดับความรุนแรงของผู้ป่วย 
➢ หมายเลข 5 สำหรับสร้างเลขท่ีใบส่งต่อผู้ป่วย 

 “คลิก” ที่แถวของรายการผู้ป่วย เพื่อดูรายละเอยีดข้อมลูการส่งต่อผู้ป่วยรายบุคคลดังภาพท่ี 5 และระบบจะแสดงหน้าจอ
รายละเอียดการส่งต่อของผู้ป่วย ดงัภาพที่ 6 



 
 

 

4 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

 

รูปภาพท่ี 5 แสดงหน้าจ “คลิก”ท่ีแถวของรายการผู้ป่วยเพื่อดูรายละเอียดข้อมลูการส่งต่อผู้ป่วยรายบคุคล 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอรายละเอยีดการส่งต่อรายบุคคล 



 
 

 

5 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

2.2 คลิกท่ีปุ่ม                    ดังรูปภาพที่ 7 ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลรายการการส่งต่อจากระบบ HIS ดังภาพท่ี 8 

 

รูปภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอคลิกท่ีปุ่ม “ส่งต่อผู้ป่วย” 
 

 

รูปภาพท่ี 8 หน้าจอแสดงข้อมลูรายการ การส่งต่อผู้ป่วยจากระบบ HIS 

 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 8 

➢ หมายเลข 1 สำหรับระบเุงื่อนไขช่วงวันท่ี เพื่อค้นหาข้อมูลการส่ง Refer จากระบบ HIS 
➢ หมายเลข 2 แสดงรายการการส่งต่อผู้ป่วยจากระบบ HIS ตามช่วงวันท่ีที่กำหนด 
➢ หมายเลข 3 ช่องสำหรับการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยในระบบ HIS 

 
 



 
 

 

6 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

2.3 “คลิก” ท่ีแถวรายการผู้ป่วยที่ต้องการส่งต่อ ดังรูปภาพที่ 9 จะปรากฎหน้าจอโปรแกรมแสดงรายละเอยีดการส่งต่อรายบุคคล ดัง
รูปภาพท่ี 10 

 

รูปภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอ “คลิก”ที่แถวของรายการผู้ป่วยท่ีต้องการส่งต่อ 

 



 
 

 

7 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

 

รูปภาพท่ี 10 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมลูบุคคล และออกเลขท่ีใบส่งต่อ (Refer no) 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 10 

➢ หมายเลข 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (ข้อมลูจากระบบ HIS ของแต่ละสถานพยาบาล) 
➢ หมายเลข 2 แสดงข้อมูลการวินิฉัยโรคของผู้ป่วย 
➢ หมายเลข 3 แสดงเมนูประวัติการรักษาผู้ป่วย ประกอบด้วย การรักษา, หัตถการ, ผล LAB, ยา และแพ้ยา 
➢ หมายเลข 4 แสดงรายละเอียดข้อมลูของแต่ละเมน ู
➢ หมายเลข 5 สำหรับระบุประเภทผู้ป่วยท่ีต้องการส่งต่อ 
➢ หมายเลข 6 สำหรับระบรุะดับความรุนแรงของผู้ป่วย 
➢ หมายเลข 7 สำหรับระบุการนำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลปลายทาง 
➢ หมายเลข 8 สำหรับระบุประเภทการส่งต่อ 
➢ หมายเลข 9 สำหรับระบุปลายทางส่งต่อ 
➢ หมายเลข 10 สำหรับระบรุายการอุปกรณ์ทีต่ิดตวัคนไข้ขณะส่งต่อ 
➢ หมายเลข 11 สำหรับระบุหมายเหตุ หรือข้อความที่ต้องแจ้งให้ปลายทางทราบขณะส่งต่อ 
➢ หมายเลข 12 ปุ่มสำหรับบันทึกข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 



 
 

 

8 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

2.4 ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ประเภทผูป้่วย, ระดับความรุนแรง และการนำส่ง หลังจากนั้นให้กดปุม่                       ดังรูปภาพท่ี 11 

 

รูปภาพท่ี 11 หน้าจอบันทึกส่งต่อผู้ป่วย 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 11 

1. เลือก ประเภทผู้ป่วย เช่น Trauma, Non Trauma 
2. เลือก ระดับความรุนแรง เช่น Resuscitate, Emergency, Urgency, Semi Urgency, Non Urgency 
3. เลือก การนำส่ง เช่น รถ Ambulance, รถ Ambulance พร้อมพยาบาล, รถ Ambulance พร้อมแพทย์ / พยาบาล, ไปเอง, 

เจ้าหน้าท่ีนำส่ง, EMS  
4. เลือก ประเภทการส่งต่อ 
5. เลือก ปลายทางส่งต่อ 
6. ระบุ รายการอุปกรณ์ที่มากับคนไข้ 
7. หมายเหตุ หรือข้อความทีต่้องแจ้งให้ปลายทางทราบขณะส่งต่อ 
8. ปุ่มสำหรับบันทึกข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 

2.5 คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกส่งต่อผู้ป่วย” ระบบจะแจ้ง Pop-up แสดงบนัทึกการส่งต่อสำเร็จ พร้อมกับออกเลขการส่งต่อ (Refer no) ดัง
รูปภาพท่ี 12 

 

รูปภาพท่ี 12 หน้าจอแสดงข้อความบันทึกข้อมูลสำเรจ็ 



 
 

 

9 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

2.4 การแนบเอกสารในใบส่งต่อ เมื่อทำการบันทึกใบส่งต่อแล้ว ท่ีหน้าจอแสดงรายการส่งต่อ (Refer Out) ให้คลิกทีรู่ป         
ภาพประกอบท่ี 13 ระบบจะแสดงหน้าจอ Upload File ดังภาพประกอบท่ี 14 

 

รูปภาพท่ี 13 หน้าจอแสดง “คลกิ” เพื่ออัพโหลดเอกสาร 

 

รูปภาพท่ี 14 หน้าจออัพโหลดเอกสาร 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 11 

1. ข้อมูลพื้นฐาน เลขท่ีใบส่งต่อ, ช่ือ-สกุล 
2. ระบ ุประเภทเอกสาร 
3. เลือก ไฟล์อัพโหลด (สามารถบันทึกได้เฉพาะไฟล์ที่นามสกลุ .jpeg, .jpg, .pdf) 
4. รายการเอกสารที่ถูกอัพโหลดของเลขท่ีใบส่งต่อนั้นๆ 
5. ปุ่มสำหรับบันทึกเอกสารแนบ 

*คลิกท่ีลิ้งค์ Download เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 



 
 

 

10 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

3. กระบวนการลงรับการส่งต่อผู้ป่วย (Refer In) 
การลงทะเบยีนรับข้อมลูผู้ป่วยท่ีถกูส่งต่อมาในระบบ Smart Refer จะสามารถดำเนินการได้กต็่อเมื่อสถานพยาบาลต้นทางไดส้่งข้อมูล

การส่งต่อ ท่ีมีเลขท่ีใบส่งต่อ (Refer no) เข้ามายังระบบ Smart Refer ของสถานพยาบาลปลายทางแล้ว หลังจากนั้นสถานพยาบาล
ดำเนินการลงรับ พร้อมกับตอบกลบัผลการลงรับไปยังสถานพยาบาลต้นทางที่ส่งมา เป็นการสิ้นสดุกระบวนการลงรับการส่งต่อที่โปรแกรม 
Smart Refer เท่านั้น ข้อมูลที่ถูกส่งมานั้นไม่ไดเ้ชื่อมต่อไปยังระบบงาน HIS ของแต่สถานพยาบาลปลายทางแต่ประการใด 

3.1 คลิกท่ีเมนู      ดังรูปภาพท่ี 13 ระบบแสดงหน้าจอการส่งต่อ ดังรปูภาพท่ี 14 

 
รูปภาพท่ี 13 แสดงหน้าจอ คลิกเมนู “ส่งต่อ” 

 

 

รูปภาพท่ี 14 แสดงหน้าจอรายการรับส่งต่อ 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 14 

➢ หมายเลข 1 สำหรับระบเุงื่อนไขช่วงวันท่ีเพื่อค้นหาข้อมูลรายการรับส่งต่อ 
➢ หมายเลข 2 แสดงรายการการรับส่งต่อผู้ป่วยตามช่วงวันท่ีที่กำหนด 

หมายเหตุ สามารถคลิกในแต่ละรายการ เพื่อดูข้อมลูใบรีเฟอร ์
➢ หมายเลข 3 ช่องสำหรับการค้นหาข้อมูล Refer 
➢ หมายเลข 4 สัญลักษณส์ีแทนระดับความรุนแรงของผู้ป่วย 



 
 

 

11 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

3.2 คลิกท่ีแถวของรายการผู้ป่วยที่ต้องการลงรับการรีเฟอร์ (สังเกตรายการที่ยังไมไ่ด้ลงรับจะไม่มี เลขท่ีรับ/วันท่ีรับ/เวลา) ดังรูปภาพ
ที่ 15 จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการส่งต่อรายบคุคลตามรูปภาพที่ 16 

 

รูปภาพท่ี 15 หน้าจอคลิกท่ีแถวของรายการผู้ป่วย 

 

รูปภาพท่ี 16 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมลูบุคคล และออกเลขท่ีใบส่งต่อ (Refer no) 

 



 
 

 

12 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 16 

➢ หมายเลข 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของ 
➢ หมายเลข 2 แสดงข้อมูลการวินิฉัยโรคของผู้ป่วย 
➢ หมายเลข 3 แสดงเมนูประวัติการรักษาผู้ป่วย ประกอบด้วย การรักษา, หัตถการ, ผล LAB, ยา และแพ้ยา 
➢ หมายเลข 4 แสดงรายละเอียดข้อมลูของแต่ละเมน ู
➢ หมายเลข 5 สำหรับระบผุลการรับผู้ป่วย 
➢ หมายเลข 6 สำหรับระบุแผนกท่ีรับผู้ป่วย 
➢ หมายเลข 7 สำหรับระบุ Service Plan 
➢ หมายเลข 8 ปุ่มสำหรับบันทึกรับส่งต่อผู้ป่วย 

3.3 ระบุข้อมลู ประเภทผู้ป่วย, ระดับความรุนแรง และการนำส่ง หลังจากน้ันให้กดปุ่ม                          ดังรูปภาพท่ี 17 

 

รูปภาพท่ี 17 หน้าจอบันทึกรับส่งต่อผู้ป่วย 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 17 

1. เลือกผลการรับผู้ป่วย เช่น ตอบการับการส่งต่อ, ปฏิเสธการส่งต่อ, เสียชีวิตระหว่างการส่งต่อ, ไม่พบผูป้่วย, อื่นๆ  
2. เลือกแผนกที่รบัผู้ป่วย เช่น OPD, IPD, ER/REFER, LR, Fast Track, GP นอกเวลาราชการ, ICU HUB 
3. เลือกสาขา Service Plan เช่น STEMI, Stroke, trauma, cancer, sepsis, pregnancy/labor/postpartum, new born, 

อื่นๆ 
4. ปุ่ม “บันทึกรับส่งต่อผู้ป่วย”  

 
3.4 คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกรับส่งต่อผู้ป่วย” เมื่อลงรับสำเรจ็แล้ว ระบบแสดงหน้าจอ Pop-up แสดงข้อความวา่ลงรับสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 

พร้อมออกเลขการลงรับเรียบร้อย ดังรูปภาพท่ี 18 

 

รูปภาพท่ี 18 หน้าจอแสดงข้อความบันทึกลงรับข้อมลูสำเร็จ 



 
 

 

13 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

4. กระบวนการส่งกลับผู้ป่วย (Refer Back) 
หลังจากท่ีผู้ป่วยถูกส่งตัวมารับการรักษาที่สถานพยาบาลปลายทางแล้ว สถานพยาบาลปลายทางนั้นสามารถดำเนินการตอบกลับ
ผลการรักษาไปยังสถานพยาบาลตน้ทาง หรือส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรักษา/ดูแลต่อ ยังสถานพยาบาลต้นทางที่ส่งรีเฟอร์มา หรือส่งไปยัง
สถานพยาบาลอื่นๆเพื่อดูแลรักษาต่อได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องส่งกลับเฉพาะสถานพยาบาลต้นทางที่ส่งรเีฟอร์เท่าน้ัน ซึ่งวิธีการส่งกลับ
ผู้ป่วยในระบบ Smart Refer มีขัน้ตอนคล้ายๆกับขั้นตอนการส่ง Refer out ที่มีการดึงข้อมลูผู้ป่วยและข้อมลูการรักษาจากระบบ HIS  
 
4.1 คลิกท่ีเมนู    ดังรูปภาพท่ี 19 และระบบแสดงหน้าจอการส่งกลับ ดังรูปภาพท่ี 20 

 

รูปภาพท่ี 19 แสดงหน้าจอ คลิกเมนู “ส่งกลับ” 

 

รูปภาพท่ี 20 แสดงหน้าจอรายการข้อมูลการส่งกลบั 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 20 

➢ หมายเลข 1 สำหรับระบเุงื่อนไขช่วงวันท่ีเพื่อค้นหาข้อมูลรายการส่งกลับ 
➢ หมายเลข 2 แสดงรายการการส่งกลับผู้ป่วยตามช่วงวันท่ีที่กำหนด 

หมายเหตุ สามารถคลิกในแต่ละรายการ เพื่อดูข้อมลูใบส่งกลับของผู้ป่วยรายบุคคล 
➢ หมายเลข 3 ช่องสำหรับการค้นหารายการส่งกลับ 
➢ หมายเลข 4 สำหรับสร้างเลขท่ีใบส่งกลับผู้ป่วย 

 

 

 



 
 

 

14 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

4.2 “คลิก” ท่ีแถวของรายการผูป้่วย เพื่อดูรายละเอยีดข้อมลูการส่งกลับของผู้ป่วยรายบุคคล ดังภาพท่ี 21 และระบบจะแสดง
หน้าจอรายละเอียดการส่งกลับของผู้ป่วย ดังภาพท่ี 22 

 

รูปภาพท่ี 21 แสดงหน้าจ “คลิก”ท่ีแถวของรายการผู้ป่วย เพื่อดรูายละเอียดข้อมลูการส่งกลับผู้ป่วยรายบุคคล 

 

 

ภาพที่ 21 แสดงหน้าจอรายละเอยีดการส่งต่อรายบุคคล 

 หมายเหตุ สามารถคลิกท่ีปุ่ม “พิมพ์” เพื่อปริ้นข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยรายบุคคล 



 
 

 

15 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

4.3 คลิกท่ีปุ่ม                       ดังรูปภาพท่ี 22 ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลรายการการส่งกลับจากระบบ HIS ดังภาพท่ี 23 

 

รูปภาพท่ี 22 แสดงหน้าจอคลิกทีปุ่่ม “ส่งกลับผู้ป่วย” 

 

 

รูปภาพท่ี 23 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการการส่งกลับผู้ป่วยจากระบบ HIS 



 
 

 

16 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 23 

➢ หมายเลข 1 สำหรับระบเุงื่อนไขช่วงวันท่ี เพื่อค้นหาข้อมูลการส่งกลับจากระบบ HIS 
➢ หมายเลข 2 แสดงรายการการส่งกลับผู้ป่วยจากระบบ HIS ตามช่วงวันท่ีที่กำหนด 
➢ หมายเลข 3 ช่องสำหรับการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยในระบบ HIS 

 

4.4 “คลิก” ท่ีแถวรายการผู้ป่วยที่ต้องการส่งกลับ ดังรูปภาพที่ 24 จะปรากฎหน้าจอโปรแกรมแสดงรายละเอียดการส่งกลับ
รายบุคคล  ดังรูปภาพท่ี 25 

 

รูปภาพท่ี 24 แสดงหน้าจอ “คลกิ”ที่แถวของรายการผู้ป่วยท่ีต้องการส่งกลับ 



 
 

 

17 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

 

รูปภาพท่ี 25 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมลูบุคคล 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 25 

➢ หมายเลข 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (ข้อมลูจากระบบ HIS ของแต่ละสถานพยาบาล) 
➢ หมายเลข 2 แสดงข้อมูลการวินิฉัยโรคของผู้ป่วย 
➢ หมายเลข 3 แสดงเมนูประวัติการรักษาผู้ป่วย ประกอบด้วย การรักษา, หัตถการ, ผล LAB, ยา และแพ้ยา 
➢ หมายเลข 4 แสดงรายละเอียดข้อมลูของแต่ละเมน ู
➢ หมายเลข 5 สำหรับระบสุถานพยาบาลที่ต้องการส่งกลับ 
➢ หมายเลข 6 สำหรับระบุประเภทการส่ง 
➢ หมายเลข 7 สำหรับระบุการนำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่ต้องการส่งกลับ 
➢ หมายเลข 8 ปุ่มสำหรับบันทึกข้อมูลส่งกลับผู้ปว่ย 

 

 



 
 

 

18 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

2.5 ใหผู้้ใช้งานระบุ สถานพยาบาลปลายทาง (ระบบแสดงค่าเริม่ต้นที่บันทึกไว้ในระบบ HIS ของสถานพยาบาลนั้นๆ), ระบุประเภท
การส่ง, ระบุประเภทการนำส่ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม                              ดังรูปภาพท่ี 26 

 

รูปภาพท่ี 26 หน้าจอบันทึกส่งต่อผู้ป่วย 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 26 

1. เลือก สถานพยาบาลปลายทาง (ระบบแสดงค่าเริ่มต้นให้เมื่อมีการบนัทึกไว้ในระบบ HIS ของสถานพยาบาลนั้นๆ) 
2. เลือก ประเภทการส่ง เช่น ตอบกลับ(จำหน่ายกลับบ้าน), ส่งกลับ(เพื่อรักษาต่อ) 
3. เลือก การนำส่ง เช่น รถ Ambulance, รถ Ambulance พร้อมพยาบาล, รถ Ambulance พร้อมแพทย์ / พยาบาล, ไปเอง, 

เจ้าหน้าท่ีนำส่ง, EMS  
4. ปุ่มสำหรับบันทึกส่งกลับผู้ป่วย 

2.6 คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกส่งต่อ” ระบบจะแจ้ง Pop-up แสดงบันทึกการส่งต่อสำเรจ็ พร้อมกับออกเลขการส่งต่อ (Refer no) ดัง
รูปภาพท่ี 27 

 

รูปภาพท่ี 27 หน้าจอแสดงข้อความบันทึกข้อมูลสำเรจ็ 

 



 
 

 

19 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

5. กระบวนการรับส่งกลับผู้ป่วย (Refer Receive) 
หลังจากสถานพยาบาลต้นทางไดส้่งกลับผู้ป่วยผ่านโปรแกรม Smart Refer แล้วนั้น ข้อมูลจะถูกส่งตอ่ไปยังสถานพยาบาลปลายทาง 

หลังจากนั้นสถานพยาบาลดำเนินการลงรับผู้ป่วยกลับ พร้อมกับตอบกลับผลการลงรับไปยังสถานพยาบาลต้นทางที่ส่งมา เป็นการสิ้นสดุ
กระบวนการลงรับการส่งต่อที่โปรแกรม Smart Refer เท่านัน ข้อมูลที่ถูกส่งมานั้นไม่ได้เชื่อมต่อไปยังระบบงาน HIS ของแต่ละ
สถานพยาบาลปลายทางแต่ประการใด 

 
5.1 คลิกท่ีเมนู       ดังรูปภาพท่ี 28 ระบบแสดงหน้าจอการรับส่งกลับ ดังรปูภาพที ่29 

 

รูปภาพท่ี 28 แสดงหน้าจอ คลิกเมนู “รับส่งกลับ” 
 

 

รูปภาพท่ี 29 แสดงหน้าจอรายการรับส่งกลับ 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 29 

➢ หมายเลข 1 สำหรับระบเุงื่อนไขช่วงวันท่ีเพื่อค้นหาข้อมูลรายการรับส่งกลับ 
➢ หมายเลข 2 แสดงรายการการรับส่งต่อผู้ป่วยตามช่วงวันท่ีที่กำหนด 

หมายเหตุ สามารถคลิกในแต่ละรายการ เพื่อดูข้อมลูรายละเอียดการรับส่งกลับ 
➢ หมายเลข 3 ช่องสำหรับการค้นหาข้อมูลรายการรับส่งกลับ 

 



 
 

 

20 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

5.2 คลิกท่ีแถวของรายการผู้ป่วยที่ต้องการลงรับ (สังเกตรายการทีย่ังไม่ได้ลงรับจะไม่มี เลขท่ีรับ/วันท่ีรับ/เวลา)      ดังรูปภาพท่ี 30 
จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการส่งต่อรายบคุคลตามรูปภาพท่ี 31 

 

รูปภาพท่ี 30 หน้าจอคลิกท่ีแถวของรายการผู้ป่วย 

 

 

รูปภาพท่ี 31 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมลูบุคคล 



 
 

 

21 [Date] คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Smart Refer เขตบริการสุขภาพที่ 10 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 31 

➢ หมายเลข 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของ 
➢ หมายเลข 2 แสดงข้อมูลการวินิฉัยโรคของผู้ป่วย 
➢ หมายเลข 3 แสดงเมนูประวัติการรักษาผู้ป่วย ประกอบด้วย การรักษา, หัตถการ, ผล LAB, ยา และแพ้ยา 
➢ หมายเลข 4 แสดงรายละเอียดข้อมลูของแต่ละเมน ู
➢ หมายเลข 5 สำหรับระบผุลการรับผู้ป่วย 
➢ หมายเลข 6 สำหรับระบุแผนกท่ีรับผู้ป่วย 
➢ หมายเลข 7 สำหรับระบุ Service Plan 
➢ หมายเลข 8 ปุ่มสำหรับบันทึกรับส่งกลับผูป้่วย 

5.3 ระบุข้อมลู ผลการรบัผู้ป่วย, แผนกที่รับผู้ป่วย และService Plane หลังจากนั้นให้กดปุ่ม                          ดังรูปภาพท่ี 32 

 

รูปภาพท่ี 32 หน้าจอบันทึกรับส่งกลับผู้ป่วย 

คำอธิบาย รูปภาพที่ 32 

1. เลือกผลการรับผู้ป่วย เช่น ตอบการับการส่งต่อ, ปฏิเสธการส่งต่อ, เสียชีวิตระหว่างการส่งต่อ, ไม่พบผูป้่วย, อื่นๆ  
2. เลือกแผนกที่รบัผู้ป่วย เช่น OPD, IPD, ER/REFER, LR, Fast Track, GP นอกเวลาราชการ, ICU HUB 
3. เลือกสาขา Service Plan เช่น STEMI, Stroke, trauma, cancer, sepsis, pregnancy/labor/postpartum, new born, 

อื่นๆ 
4. ปุ่ม “บันทึกรับส่งต่อผู้ป่วย”  

5.4 คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกรับส่งกลับผู้ป่วย” เมื่อลงรับสำเร็จแล้ว ระบบแสดงหน้าจอ Pop-up แสดงข้อความว่าลงรับสำเร็จเรยีบร้อยแล้ว 
พร้อมออกเลขการลงรับเรียบร้อย ดังรูปภาพท่ี 33 

 

รูปภาพท่ี 33 หน้าจอแสดงข้อความบันทึกลงรับข้อมลูสำเร็จ 


