
เรื่อง :   การท าแฟ้มเวชระเบียน และลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
 
1.  วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่และการท าแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกรายใหม่ ปฏิบัติได้อย่าง
 ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
1.2 เพ่ือให้ผู้ป่วยทุกรายของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยนอกและมีประวัติ
 การรักษาที่ต่อเนื่อง 
 

2.  ผังการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  อุปกรณ์  / เครื่องมือ เครื่องใช้  
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมการลงทะเบียนผู้ป่วยนอก  
 EMR Soft  

   

 

 สอบถามสิทธกิารรักษาของผู้ป่วย 

ตรวจสอบสิทธิ ์
และส่งผู้ป่วยไปยังหอ้งตรวจ 

 

เจ้าหน้าที่เวชระเบยีน เข้าระบบ EMR-Soft โดยใช ้Username และ Password 

กรอกข้อมูลผู้ปว่ยตามใบค าร้องอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง 

บันทึกข้อมูลผู้ปว่ยท าบัตรใหม่ โดยใช้ระบบสารสนเทศของ รพ.ฯ 

สั่งพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้ปว่ยและใบบันทกึประวัติ  
น าเข้าแฟ้มเวชระเบียนผู้ปว่ยใหม ่

ผู้ป่วยเขียนใบค าร้องขอมีเวชระเบียน พร้อมยื่นหลักฐานที่ทางราชการออกให ้
 

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
- ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมของส านกังานประกันสุขภาพ  
หากไม่ถูกต้อง แจ้งแก่ผู้ปว่ย ให้ช าระคา่รักษาพยาบาลเป็นเงินสด 
 

สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 
- ผู้ป่วยรอรับบัตรประจ าตัวผู้ปว่ยก่อน จึงติดต่อลงทะเบียนโครงการ 



4.  วิธีปฏิบัติ  
4.1 โรงพยาบาลจัดให้ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยนอกทั่วไป ได้แก่ 

4.1.1 ห้องเวชระเบียนผู้ป่วยนอก บริการลงทะเบียนและท าแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ 
 ตลอดเวลา 24 ชม. 

4.2 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน รับใบค าร้องขอท าบัตรผู้ป่วยใหม่จากผู้รับบริการ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
 ประชาชน แล้วตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของข้อมูลตามบัตรประจ าตัวประชาชน ถ้าไม่มี
 บัตรประจ าตัวประชาชน ให้ผู้ป่วยกรอกข้อมูลให้มากที่สุด และลงชื่อรับรอง ข้อใดที่ไม่มีข้อมูลให้
 เจ้าหน้าที่ท าเครื่องหมายขีด (-) ลงในช่องว่าง 
4.3 พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ คัดกรองผู้ป่วยจะแยกผู้ป่วย ที่ walk in เพ่ือส่งห้องตรวจโรค หรือประเมิน
 อาการ ให้ท าส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้ แล้วบันทึกไว้มุมบน
 ด้านขวาของแบบค าร้องฯ พร้อมลงเวลารับและประทับตรายางข้อความ “ใช้ส าหรับท าเวชระเบียน
 ผู้ป่วยเท่านั้น” บนส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาเอกสารอ่ืนๆ ที่ใช้แทน  
4.4 เจ้าหน้าที่ ฯ สอบถามถึงสิทธิการรักษาของผู้ป่วย  ได้แก่ 

4.4.1 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ถ้ามี ให้ยื่นใบค าร้องขอท าบัตรใหม่ พร้อมบัตรประจ าตัว
 ประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์ กรณีอายุแรกเกิด ถึง 7 ปี ให้ใช้สูติ
 บัตร (หรือส าเนา) หรือส าเนาทะเบียนบ้าน และถ้าอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ให้ใช้ส าเนา
 ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาสูติบัตร หรือส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือส าคัญบุคคลต่าง
 ด้าว ใบค าร้องขอท าบัตรใหม่ ผู้ป่วยอ่ืนๆ ที่ช าระเงินเอง และผู้ป่วยที่ใช้เบิกจากส่วน
 ราชการให้ระบุตามสิทธิ  
4.4.2 กรณีผู้ต้องการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ก่อนพิมพ์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ให้ใช้
 เลขประจ าตัวประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมทาง  Internet  จาก Website  
 ของส านักงานประกันสุขภาพ หากถูกต้อง ให้สิทธิได้ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งแก่ผู้ป่วยว่าสิทธิ
 ไม่ถูกต้อง ให้ช าระค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินสด 
4.4.3 กรณีผู้ป่วยท าบัตรใหม่เพ่ือเข้าโครงการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ให้ผู้ป่วยรอรับบัตร
 ประจ าตัวผู้ป่วยก่อน แล้วจึงติดต่อลงทะเบียนโครงการต่อไป 

4.5 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ฯ  รับลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ เมื่อรับค าร้องและตรวจสอบสิทธิแล้ว พยาบาล 
 หรือเจ้าหน้าที่คัดกรองจะเขียนใบน าส่งผู้ป่วย ระบุห้องตรวจโรค ให้ผู้ป่วยไปนั่งรอรับ ก า ร รั ก ษ า
 หน้าห้องตรวจ  เมื่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียนฯ บันทึกข้อมูลและท าเวชระเบียน เสร็จแล้ว จึงส่งแฟ้ม
 เวชระเบียนใหม่ตามไปที่ห้องตรวจโรค 
4.6 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยท าบัตรใหม่ ด าเนินการ ดังนี้ 

4.6.1 บันทึกข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศของ รพ.ฯ   
4.6.2 ช่องค าน าหน้าชื่อ  ให้เลือกค าน าหน้าชื่อในตารางที่ก าหนด ตามท่ีระบุในใบค าร้อง 
4.6.3 ชื่อและนามสกุลของผู้ป่วยตามส าเนาเอกสารที่มี 
4.6.4 ที่อยู่ ให้ใช้ที่อยู่ตามส าเนาเอกสาร 
4.6.5 เพศ ให้ระบุเพศตามส าเนาเอกสาร 



4.6.6 วัน เดือน ปีเกิด ให้ระบุตามส าเนาเอกสาร 
4.6.7 อายุ  เมื่อบันทึก วัน เดือน ปีเกิดเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะค านวณ อายุ ให้โดยอัตโนมัติ 
4.6.8 เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สถานะภาพ อาชีพ ให้บันทึกโดยเลือกจากตาราง ตามข้อมูลที่ได้รับ 
4.6.9 เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ บิดา มารดา พร้อมเลขประจ าตัวประชาชน ตามข้อมูลที่มี 
4.6.10 สังกัด และสิทธิ ให้บันทึกตามที่ตรวจสอบได้ โดยห้ามข้ามช่องสังกัด 
4.6.11 ข้อมูลเพิ่มเติม ให้บันทึกตามที่ผู้ยื่นให้รายละเอียด 
4.6.12 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้บันทึกข้อมูลทั้งหมด และสั่งพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้ป่วย
 และใบบันทึกประวัติ แล้วน าเข้าเป็นแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่ วยใหม่ ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 
 เหมือนผู้ป่วยเก่า โดยระบุห้องตรวจโรคและสิทธิการรักษาตามที่ตรวจสอบได้ โดยผู้ป่วย
 ใหม่ รับบัตรประจ าตัวผู้ป่วยที่หน้าห้องตรวจโรค 
 

5.   เอกสารที่เกี่ยวข้อง   
  -- 

 
6.   ข้อควรระวัง / ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม    

6.1  ให้มีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเพ่ือทวนสอบการท าแฟ้มเวชระเบียนทุกเล่มเพ่ือไม่ให้เกิดความคลาด
 เคลื่อนของข้อมูลผู้ป่วย 


