คำนำ
เวชระเบียน เป็นเอกสารที่มีความสาคัญในการให้บริการทางการแพทย์
มีประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจยั เป็นแหล่งข้อมูลในการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ สามารถใช้เป็นวิธีการประเมินคุณภาพของ
การรักษา รวมทั้งเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างทางสาธารณสุข และเป็น
หลักฐานในการเบิกเงินจากกองทุนต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้ของคณะฯ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจด้านการบริการที่มี
ความมุ่งมั่นจะให้บริการอย่างมีคุณภาพ จึงได้มคี ณะกรรมการเวชระเบียนและ
สิทธิผู้ป่วย ทาการพัฒนาระบบและดาเนินงานทางด้านเวชระเบียน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่สาคัญตามมาตรฐานของเวชระเบียน จึงมีแนวคิดในการจัดทา
คู่มือบริการขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รับทราบการให้บริการรักษาพยาบาลในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคูม่ ือฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสื่อสารให้กับผู้ใช้บริการ
ทุกท่าน เพื่อนาไปสู่ประสิทธิภาพของงานเวชระเบียนและการบริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้
ทีมงานเวชระเบียน
17 ก.พ. 2559
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ควำมสำคัญของเวชระเบียน
เวชระเบียน (Medical record) คือหัวใจของงานการแพทย์ ภายในเล่ม
เวชระเบียน แต่ละเล่มมีข้อมูลที่มีประโยชน์ ประกอบด้วยบันทึกรายงาน
ทั้งหมดของแพทย์ที่ตรวจรักษาผู้ปว่ ย พยาบาลให้การพยาบาลตามคาสั่งแพทย์
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการทดลองต่างๆ ให้แก่ผู้ป่วยตามคาสั่งแพทย์ รวมถึง
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรักษาผู้ป่วยแต่ละคนแต่ละครั้ง
เป็น
เอกสารที่บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานไป และที่สาคัญผู้ป่วยสามารถนาไปอ้าง
เป็นหลักฐานในชั้นศาล ในคดีความ ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย เพื่อการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน หรือ กองทุนต่างๆ ตลอดจน
บุคลากรทางการแพทย์ สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการทบทวนการ
ดูแลรักษาในอดีต เพื่อศึกษาวิจยั และการเรียนการสอน

สถำนที่ตั้งของงำนเวชระเบียน
งานเวชระเบียนมีสานักงานที่ใช้อยู่ทชี่ ั้น 1 ชั้นใต้ดิน (B1) คลังเก็บ
เวชระเบียน อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี
และโกดังซอยสวนสวนเงินสาหรับเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยเสียชีวิต
รวมถึง
เวชระเบียนเล่มหนาที่สแกนข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว งานเวชระเบียนมี
รายละเอียดให้บริการ ดังต่อไปนี้

อำคำร 1 โรงพยำบำลรำมำธิบดี
ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของหน่วยลงทะเบียน โดยแบ่งส่วนการให้บริการ
ดังนี้
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 ติดต่อสอบถาม สาหรับผู้ป่วยเก่าที่ทาบัตรหาย/ไม่นาบัตร
ประจาตัวผู้ป่วยมา และลงทะเบียนให้ผู้ปว่ ยเก่าที่เล่ม
เวชระเบียนถูกทาลายแล้ว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 1172
 ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ลงทะเบียนผู้ป่วยสมัครเข้าร่วม
โครงการเบิกจ่ายตรงฯ รับรองสิทธิสาหรับผู้ป่วยใหม่ เปิด
บริการเวลา 06.00-15.00 น. ในวันราชการ สอบถาม
รายละเอียด ได้ที่ โทร. 1120 และ 1238
 บริการผู้ป่วยลงทะเบียน Online ผ่าน Web site >
http://med.mahidol.ac.th/mr/
 นอกเวลาราชการ วันทาการวันจันทร์-วันศุกร์เปิดบริการ
เวลา 15.00 -20.00 น.
 นอกเวลาราชการ วันเสาร์ เปิดบริการลงทะเบียนผู้ป่วย
ใหม่ เวลา 07.00-16.00 น.
 นอกเวลาราชการ วันเสาร์ ลงทะเบียนผู้ป่วยสมัครเข้าร่วม
โครงการเบิกจ่ายตรงฯ เปิดบริการเวลา 08.00-16.00 น.
 นอกเวลาราชการ วันอาทิตย์ หรือวันนักขัตฤกษ์ วันที่เปิด
บริการ เปิดบริการเวลา 07.00-12.00 น.
โกดังซอยสวนเงิน (งานเวชระเบียน) เป็นที่เก็บเล่มเวชระเบียน
ผู้ป่วยถึงแก่กรรม และเวชระเบียนเล่มหนาที่มีการ Scan ข้อมูลเข้า
ระบบเรียบร้อยแล้วก่อนนาไปเก็บไว้
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อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์
ห้องใต้ดิน (B1) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เก็บเล่มเวชระเบียน
 เป็นคลังการจัดเก็บเวชระเบียนทั้งหมดที่ใช้บริการ
 เป็นทีท่ าการของหน่วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งรองรับการบริการ
โครงการวิจัยต่างๆ ของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และ
โครงการที่ย้ายมาอยู่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ สอบถาม
รายละเอียด โทร. 3030
 เป็นที่ทาการของหน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก สามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 3096, 3023
 เป็นที่ทาการของหน่วยลงทะเบียนที่ให้บริการผู้ป่วยเก่า
Premium Clinic และหน่วยตรวจฉุกเฉิน สอบถาม
รายละเอียด โทร. 3024,3096
ชั้น 1 เป็นที่ตั้งหน่วยลงทะเบียนผูป้ ่วย บริกำรลงทะเบียนผู้ป่วย ดังนี้
 ช่องเบอร์ 4 -5 ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ รับรองสิทธิการรักษา
ผู้ป่วยใหม่ ติดต่อสอบถามสาหรับผู้ป่วยเก่าที่ทาบัตรหาย/
ไม่นาบัตรประจาตัวผู้ปว่ ยมา ลงทะเบียนให้ผู้ป่วยเก่าที่เล่ม
เวชระเบียนถูกทาลายแล้ว เปิดบริการเวลา 06.00-15.00 น.
 ช่องเบอร์ 6 ลงทะเบียนผู้ป่วยสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่าย
ตรงฯ เปิดบริการเวลา 06.00-15.00 น. ในวันราชการ
 รับบริการจัดทาสาเนาเวชระเบียนที่ผ่านการอนุมัติจากงาน
บริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี และงานผู้ป่วยสัมพันธ์อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์แล้ว เปิดบริการเวลา 07.00-18.30 น.
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บริการผู้ป่วยลงทะเบียน Online ผ่าน Web site >
http://med.mahidol.ac.th/mr/



บริการเปลี่ยนข้อมูลประวัติผู้ป่วยในเล่มเวชระเบียนและใน
ระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการเวลา 07.00-20.00 น.
นอกเวลาราชการ วันทาการวันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการ
เวลา 15.00 – 20.00 น.
นอกเวลาราชการ ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ วันเสาร์เปิดบริการ
ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ ลงทะเบียนผู้ป่วยสมัครเข้าร่วมโครงการ
เบิกจ่ายตรงฯ เปิดบริการเวลา 07.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ที่เปิดทาการ
เวลา 07.00-12.00 น.






ชั้น 4 ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ Premium clinic อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์
และศูนย์กำรแพทย์สิริกิติ์ รวมถึงผู้ป่วยคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร และ
ผู้ป่วยในเวลำรำชกำรให้บริกำรผู้ป่วย
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 4324 และ 61233
มีรายละเอียด ดังนี้
1. บริการผู้ป่วยที่ลงทะเบียนหน้าเคาน์เตอร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 –
20.00 น.
2. บริการผู้ป่วยลงทะเบียนทางโทรศัพท์ เบอร์โทร 4324
เปิดบริการ ตั้งแต่ 07.00 – 20.00 น.
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3. บริการผู้ป่วยลงทะเบียน Online ผ่าน Web site >
http://med.mahidol.ac.th/mr/ ในเวลาราชการ วันจันทร์วันศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น. และนอกเวลา
ราชการวันเสาร์ –วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เปิด
บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 -20.00 น.
4. รับบริการจัดทาสาเนาประวัติผู้ป่วยที่ได้รับการอนุญาตเฉพาะ
แพทย์ที่ทาการรักษาและที่ได้รับการอนุมัติจากผ่านการอนุมัติ
จากงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีและงานผู้ป่วยสัมพันธ์
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้ว เปิดบริการเวลา 07.00-18.30 น.

กำรยืมเวชระเบียน
กำรยืมเวชระเบียน มี 2 ประเภท คือ
1. ยืมเพื่อกำรตรวจรักษำของผู้ป่วย แบ่งออกเป็น 2 ระบบ
1.1 ระบบผู้ป่วยมีนัดล่วงหน้ำ เจ้าหน้าที่จะค้นหาเล่มเวชระเบียน
ให้ผู้ป่วยที่มีนดั ล่วงหน้าทั้งหมด ไว้ก่อนวันนัดตรวจ 2 วัน
และมีการค้นเพิ่มอีกครั้งก่อนนัด 1 วัน และเตรียมจัดส่งใน
วันนัด โดยงานผู้ป่วยสัมพันธ์อาคารหลักส่งให้หน่วยตรวจ
ต่าง ๆ ทุกอาคารในวันนัด สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.
3096 , 3030
1.2 ระบบ Online ระหว่าง OPD กับงานเวชระเบียนเฉพาะผู้ป่วย
ทีม่ าตรวจเท่านั้น โดยผู้ป่วยยื่นบัตรทีห่ น่วยตรวจ หน่วยตรวจ
ขอเวชระเบียนโดยผ่านระบบ Online และเวชระเบียนจะมี
เจ้าหน้าที่เวชระเบียนประจาหน่วยตรวจค้นเวชระเบียนพร้อม
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นาส่งในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ส่วนการส่งอาคาร 1 และ
อาคาร 4 งานผู้ป่วยสัมพันธ์รับช่วงต่อจาก Sky walk จากอาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์ถึงหน่วยตรวจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.
3096, 3023 งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โทร. 0043

2. กำรยืมของบุคลำกรคณะฯ จาแนกตามประเภทการใช้ ดังนี้
2.1 กำรยืมเพื่อกำรตรวจรักษำ สามารถติดต่อที่หน่วยตรวจเฉพาะ
หรือหน่วยสวัสดิการสุขภาพของคณะฯ โดยไม่ต้องติดต่องานเวชระเบียน
2.2 กำรยืมเพื่อประกอบกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนให้กบั ผู้ป่วย
มี 2 วิธี คือ
2.2.1 สรุปผลการตรวจรักษา
โดยให้อาจารย์แพทย์แต่ละ
ภาควิชาที่รักษาผู้ป่วย ต้องผ่านงานบริหารโรงพยาบาล
รามาธิบดี หรืองานบริหารอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
เพื่อใช้เคลมประกันชีวิต
2.2.2 การสาเนาข้อมูลการรักษา สามารถติดต่องานบริหาร
โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งงานเวชระเบียนจะเป็นผู้จัดทา
สาเนาให้ หลังจากผ่านการอนุมัติจากผู้อานวยการแล้ว
2.3 กำรยืมเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย และกำรเรียนกำรสอน
สามารถยืมผ่านระบบ Online Program EMR Scan Viewer ใน
Intranet ของคณะฯ โดยขอได้ตามสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่คณะฯ
กาหนด มีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 การยืม เพื่อการศึกษาวิจัย ครั้งละไม่เกิน 40 เล่ม/ครั้ง
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2.3.2 การยืม เพื่อการเรียน การสอนและการรักษา ครั้งละ
20 เล่ม/ครั้ง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์
3018, 4010 และ 3022
ยกเว้น นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาปริญญา
โท ต้องมีหนังสือรับรองการยืมจากอาจารย์ผู้ดูแลและ
รับผิดชอบ ไม่อนุญาตให้นาเวชระเบียนออกจากงาน
เวชระเบียน ถ้ากรณียืมผ่านระบบ Online Program
EMR Scan Viewer ต้องใช้รหัส User name และ User
password อาจารย์ผู้ดแู ลและรับผิดชอบ เพื่อความ
ปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย
2.4 กำรยืมเวชระเบียนผู้ป่วยถึงแก่กรรม ต้องมีบันทึกหัวหน้า
หน่วย หัวหน้าสาขา หรือหัวหน้าภาควิชาฯ ถึงหัวหน้างาน
เวชระเบียน ขออนุมัติลงทะเบียนให้สามารถให้ดูได้ Program
EMR Scan Viewer เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันเวชระเบียน ผู้ป่วยถึง
แก่กรรมได้ย้ายไปเก็บที่โกดังซอยสวนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุ การยืมเวชระเบียนทุกเล่ม ที่นาออกจากตู้เก็บ ต้องบันทึกการยืมเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์ ของงานเวชระเบียน

กำรคืนเล่มเวชระเบียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1 กำรรับคืน หมายถึง การส่งเจ้าหน้าที่ของงานเวชระเบียนไปรับเล่ม
เวชระเบียน ที่หน่วยตรวจโรคผู้ปว่ ยนอก หอผู้ป่วย และภาควิชา
ทุกวัน ยกเว้นผู้ป่วยที่มาตรวจที่หน่วยฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ต้องติดตามเล่ม
เวชระเบียนตามหลักฐานที่ระบุไว้ในการยืมทันทีที่ผู้ป่วยมาตรวจรักษา
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2. กำรส่งคืน หมายถึง การที่ผู้ยืมเวชระเบียนต้องนาเล่มเวชระเบียน
ส่งคืนที่งานเวชระเบียน อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ชั้นใต้ดิน (B1)
และชั้น1

กำรศึกษำข้อมูลของผู้ป่วยจำกไมโครฟิล์ม
งานเวชระเบียน ได้เก็บข้อมูลจากใบรายงานผู้ป่วยใน ที่เคยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2512 – 2528 และปี 2529 บางส่วน ไว้ใน
ระบบไมโครฟิล์ม สอบถามรายละเอียดเบอร์โทร. 4015
ระเบียบกำรศึกษำข้อมูลจำกไมโครฟิล์ม
1. เปิดทาการในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.-15.00 น. ไม่ปิดพัก
กลางวัน โดยมีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนคอยให้บริการตลอดเวลา
2. เมื่อต้องการศึกษาค้นคว้าขอให้มาติดต่อได้ที่งานเวชระเบียน ชั้น 1
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 4015
3. ต้องเซ็นชื่อเมื่อรับไมโครฟิล์มที่จะศึกษา และต้องให้เจ้าหน้าที่
เวชระเบียน ประจาห้องเก็บไมโครฟิล์ม ลงชื่อกากับ รับผิดชอบ
ฟิล์มที่ยมื โดยห้ามนาฟิล์มออกจากงานเวชระเบียน
4. เจ้าหน้าที่จะให้คาแนะนาการใช้เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม แก่ผู้มาศึกษา
ทุกครั้ง
5. เมื่อศึกษาไมโครฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งมอบคืนฟิลม์
ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ และต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเซ็นชื่อรับคืนด้วย

กำรแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคลของผู้ป่วยที่บันทึกไว้แล้ว
การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคลของผู้ป่วย
ดาเนินการโดย
เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เมื่อผู้รับบริการมีความประสงค์ขอ
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แก้ไขประวัติในเวชระเบียนของผู้ป่วยที่หน่วยลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ทาการ
ตรวจสอบหลักฐานของผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
1. เปลี่ยนชื่อ ใช้สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ฉบับ
2. เปลี่ยนชื่อรอง ใช้สาเนาเปลี่ยนชื่อรอง 1 ฉบับ
3. เปลี่ยนนำมสกุล เพื่อความสิริมงคลหรืออืน่ ๆ ใช้สาเนาเปลี่ยน
นามสกุล 1 ฉบับ
4. เปลี่ยนนำมสกุลพร้อมคำนำหน้ำ (นำง) เนื่องจำกสมรส ใช้
สาเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
5. เปลี่ยนนำมสกุลพร้อมคำนำหน้ำ (นำงสำว) เนื่องจำกสมรส
ใช้สาเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ และสาเนาหนังสือรับรอง
คานาหน้า (นางสาว) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนา
ทะเบียนบ้านที่มีการระบุขอแก้ไขคานาหน้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
1 ฉบับ
6. เปลี่ยนนำมสกุลพร้อมคำนำหน้ำ (นำง) เนื่องจำกหย่ำ ใช้สาเนา
ทะเบียนหย่า 1 ฉบับ
7. เปลี่ยนนำมสกุลพร้อมคำนำหน้ำ (นำงสำว) เนื่องจำกหย่ำ
ใช้สาเนาทะเบียนหย่า 1 ฉบับ และสาเนาหนังสือรับรอง
คานาหน้า (นางสาว) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน.สาเนา
ทะเบียนบ้านที่มีการระบุขอแก้ไขคานาหน้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
1 ฉบับ
8. เปลี่ยนคำนำหน้ำชื่อรำชวงศ์ ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ที่ระบุลาดับราชวงศ์ 1 ฉบับ
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9. เปลี่ยนคำหน้ำเป็นพระภิกษุหรือสมณศักดิท์ ี่ได้รับพระรำชทำน
ใช้สาเนาใบสุทธิ, สาเนาใบสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน หรือ
บัตรประชาชน ที่ระบุคานาหน้าพระภิกษุหรือสมณศักดิ์ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับ
10. เปลี่ยนยศ ใช้สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ, คาสั่งแต่งตั้งหรือ
บัตรประจาตัวประชาชนที่ ระบุยศ 1 ฉบับ
11. เปลี่ยนคำนำหน้ำทีเ่ ป็นตำแหน่ง ใช้สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ระบุตาแหน่ง 1 ฉบับ
12. เปลี่ยนวัน เดือน ปีเกิด ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน,
สาเนาทะเบียนบ้าน,สาเนาสูติบัตรหรือสาเนาพาสปอร์ต อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับ
13. เปลี่ยนกรณีที่ผู้รับบริกำรกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนผู้ป่วย
ใหม่ไม่ถูกต้องเอง ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน,ทะเบียน
บ้านหรือสาเนาพาสปอร์ต อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับ
14. เปลี่ยนกรณีแจ้งชื่อ,นำมสกุลไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ให้ผู้ป่วย
ติดต่อสถานีตารวจเพื่อลงบันทึกประจาวันในการแจ้งความว่า
บุคคลทั้ง 2 ชื่อ เป็นบุคคลคนเดียวกันในการนามาเป็นหลักฐาน
การแก้ไขประวัติผู้ป่วยพร้อมแนบเอกสารดังหมายเหตุ
15. เปลี่ยนกรณีที่เจ้ำหน้ ำที่กรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนผู้ป่วย
ใหม่ไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องใช้หลักฐานแนบ
ประกอบ
หมำยเหตุ
1. หลักฐานที่นามายื่นต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
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2. กรณีญาติสายตรง มาขอแก้ไขประวัติในเวชระเบียน
ให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของญาติสายตรง 1
ฉบับ แนบกับหลักฐานที่ขอแก้ไขด้วย
3. กรณีญาติหรือคนรู้จักมาขอแก้ไข ใช้สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของญาติ หรือคนรู้จัก 1 ฉบับ และ
หนังสือมอบอานาจ 1 ฉบับ แนบกับหลักฐานที่ขอ
แก้ไข
กรณีผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยขอเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หรือ
เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลในเวชระเบียนผู้ป่วย โดยไม่มีหลักฐำนกำรเปลี่ยน
ชื่อและนำมสกุล ให้งานเวชระเบียนทาบันทึกเสนอผู้อานวยการโรงพยาบาล
หรือผู้แทนโดยแนบหลักฐาน ดังนี้
1. กรณีขอแก้ไขขณะที่ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ ให้ผู้ป่วยหรือญาติยื่น
คาร้องขอเปลี่ยนประวัติในเวชระเบียนผู้ป่วย โดยแนบ
หลักฐานดังต่อไปนี้
1.1 บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
1.2 ใบแจ้งความจากสถานีตารวจ ที่แจ้งว่าชื่อและ / หรือ
นามสกุลของผู้ป่วยที่ปรากฏอยู่ในเวชระเบียนผู้ป่วยไม่
ถูกต้อง ซึ่งชื่อและ / หรือนามสกุลของผู้ป่วยที่ถูกต้อง
คือ ชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งเหตุผลที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ลงใน
เวชระเบียนผู้ป่วยหรือสาเหตุอื่นที่ทาให้ข้อมูลใน
เวชระเบียนผู้ป่วยไม่ถูกต้อง
1.3 บันทึกความเห็นของนิติกร
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2 กรณีขอแก้ไขขณะที่ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว ให้ญาติเป็นผู้ยื่นคา
ร้องขอเปลี่ยนประวัติในเวชระเบียนผู้ป่วย โดยแนบหลักฐาน
ตาม 1.1 และ 1.2 พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย
2.1 บัตรประจาตัวประชาชนของญาติสายตรงผู้ขอแก้ไข
ประวัติ
2.2 คารับรองของแพทย์ประจาหน่วยนิติเวชวิทยา ที่รับรอง
ว่าผู้ตายเป็นบุคคลที่มีชื่อ และ / หรือนามสกุลตามที่ขอ
แก้ไข
3. ผู้อานวยการโรงพยาบาลหรือผู้แทนเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่
อนุมัติ
4. เมื่อทาการแก้ไขข้อมูลในเล่มเวชระเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้อง
นาเล่มเวชระเบียนไปแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์
ด้วยทุกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 4015,4018
กำรแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยที่บันทึกไว้แล้ว แก้ไขโดย
1. ขีดฆ่าข้อความที่ผดิ และแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ รหัส
บุคคล ของผูแ้ ก้ไขทุกครั้ง
2. ห้ามแก้ไขข้อมูลโดยใช้วธิ ีการลบข้อมูลด้วยหมึกลบคาผิด หรือยางลบ

กำรดูแลรักษำเล่มเวชระเบียน
เพื่อให้เล่มเวชระเบียนคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าพบว่าเล่มเวชระเบียน
เล่มใดชารุด ฉีกขาด ข้อมูลบนปกเล่มลบเลือน และสกปรก งานเวชระเบียนจะ
ทาการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนปกเล่มเวชระเบียนให้อยู่ในสภาพดี ถูกต้อง ชัดเจน
และเก็บรักษาจนกว่าจะครบกาหนดถึงเกณฑ์ทาลาย เวชระเบียนที่มีเล่มหนา
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มาก งานเวชระเบียนจะแบ่งเล่มเรียงตามลาดับเป็นเล่มที่ 1, เล่มที่ 2 สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร. 3030

การทาลายเล่มเวชระเบียน
เนื่องจากสถานที่เก็บเล่มเวชระเบียนมีจากัด จึงจาเป็นต้องคัดเลือก
เวชระเบียนที่อยู่ในเกณฑ์ทาลายต่อไป โดยยึดตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
- เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ที่มาลงทะเบียนขอมีเวชระเบียน แต่ไม่เคยมา
รับการตรวจรักษาเลย และขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล เป็นเวลา
1 ปี
- เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล เป็นเวลา 3 ปี
- เวชระเบียนผู้ป่วยที่เคยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเวชระเบียน
ทารกแรกคลอด ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล เป็นเวลา 3 ปี และ
เวชระเบียนผู้ป่วยในที่ถึงแก่กรรมมาแล้ว 3 ปี โดยจะ Scan ใบ
รายงานทั้งหมดเก็บไว้ในระบบก่อนส่งทาลายเอกสาร

กำรสำเนำประวัติข้อมูลประวัติกำรรักษำ (ถ่ำยเอกสำร)
คณะฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การถ่ายเอกสารข้อมูลประวัติการรักษา
พยาบาลในเวชระเบียนผูป้ ่ วยไว้ดงั นี้
ข้อ 1. กรณีผู้ป่วยมำขอถ่ำยเอกสำรข้อมูลประวัติในเวชระเบียนผู้ป่วย
ด้วยตนเอง
(1) ขอถ่ายเอกสารในขณะที่แพทย์ทาการตรวจรักษาผู้ป่วย ให้
ผู้ป่วยขออนุญาตถ่ายเอกสารต่อแพทย์ผู้ทาการรักษา หากแพทย์ผู้ทาการรักษา
เห็นว่าผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าของข้อมูล ให้แพทย์สั่งอนุญาตให้ถ่ายเอกสาร ให้
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เจ้าหน้าที่เป็นผู้ถือเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อนาไปถ่ายเอกสารที่งานเวชระเบียน
เฉพาะของแพทย์ผู้อนุญาตเท่านั้น
(2) ขอถ่ายเอกสารในเวลาอื่นที่ไม่ใช่ขณะที่แพทย์ทาการตรวจ
รักษาผู้ป่วย ให้ยื่นคาร้องขอต่องานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี และงาน
ผู้ป่วยสัมพันธ์อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยแนบบัตรประจาตัวผู้ป่วยและ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกให้ พร้อมสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง
ข้อ 2. กรณีที่ผู้ป่วยมิได้มำขอถ่ำยเอกสำรข้อมูลประวัติในเวชระเบียน
ผู้ป่วยด้วยตนเอง โดยมอบหมายให้ผู้อื่นมาดาเนินการแทน ให้ยื่นคาขอต่องาน
บริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีหรืองานผู้ป่วยสัมพันธ์อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
โดยแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจจากเจ้าของข้อมูล
(2) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือ บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ของผู้ดาเนินการแทน
พร้อมสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง
ข้อ 3. กรณีเจ้ำของข้อมูลถึงแก่กรรม ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิใน
การขอถ่ายเอกสารข้อมูลประวัติในเวชระเบียนผู้ป่วยได้ ไม่ว่าผูม้ ีสิทธิขอถ่าย
เอกสารคนอื่น ๆ จะมีความเห็นเช่นใด
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรม
(2) คู่สมรส
(3) บิดา หรือมารดา
(4) ผู้สืบสันดาน
(5) พี่น้องร่วมบิดา มารดา
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ให้ผู้มีสิทธิขอถ่ายเอกสารตาม (1) – (5) แล้วแต่กรณี ยื่นคาร้องขอ
อนุญาตถ่ายเอกสารต่องานบริหารโรงพยาบาลโดยผ่านการอนุมัติจาก
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ให้แนบใบมรณะบัตรของเจ้าของข้อมูล พร้อมสาเนา
ที่รับรองสาเนาถูกต้องและเอกสารดังต่อไปนี้ พร้อมกับคาร้อง
(ก) กรณีผู้ขอถ่ายเอกสารเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของ
ข้อมูล ให้แนบบัตรประจาตัวประชาชนของบุตร และทะเบียน
บ้านของบุตร พร้อมสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) กรณีผู้ขอถ่ายเอกสารเป็นคู่สมรส ให้แนบทะเบียนสมรส และ
บัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมสาเนาที่รับรอง
สาเนาถูกต้อง
(ค) กรณีผู้ขอถ่ายเอกสารเป็นบิดาหรือมารดาของเจ้าของข้อมูล ให้
แนบบัตรประจาตัวประชาชนของบิดามารดา และทะเบียนบ้าน
ของเจ้าของข้อมูล พร้อมสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) กรณีผู้ขอถ่ายเอกสารเป็นผู้สืบสันดานของเจ้าของข้อมูลให้แนบ
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สืบสันดาน ทะเบียนบ้านของ
ผู้สืบสันดาน และทะเบียนบ้านของบุพการีของผู้สืบสันดาน
สืบเนื่องขึ้นไปโดยไม่ขาดสายจนถึงสาเนาทะเบียนบ้านของบุตร
ของเจ้าของข้อมูล
(จ) กรณีผู้ขอถ่ายเอกสารเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาของเจ้าของ
ข้อมูล ให้แนบบัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของ
พี่น้องร่วมบิดามารดา และทะเบียนบ้านของเจ้าของข้อมูล
พร้อมสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง
ข้อ 4. ในกรณีอันจาเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือ
สุขภาพของเจ้าของข้อมูล เช่น การนาข้อมูลไปใช้ในการรักษาต่อใน
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สถานพยาบาลอื่น และมิใช่เป็นกรณีตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ให้ยื่นคาร้องขอ
อนุญาตถ่ายเอกสารต่อผู้อานวยการโรงพยาบาล โดยแนบคารับรองของแพทย์
ผู้ทาการรักษาต่อด้วย
ข้อ 5. ผู้ขอถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถ่ายเอกสารข้อมูล
ประวัติในเวชระเบียนในอัตราที่กาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสาเนา หรือขอสาเนาที่
มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ข้อ 6. การขอสาเนาประวัติเร่งด่วนช่วงเวลา 08.00-24.00 น. โดยผ่านอนุมัติ
จากหน่วยส่งต่อ (Referral Unit ) และเวลา 24.00-08.00 น. ผ่านการอนุมัติจาก
หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อขอประวัติการรักษาด่วนกับโรงพยาบาลรามาธิบดีโดย
ใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบในการให้ประวัติการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วน เมื่อเรียบร้อยแล้ว Scan แบบฟอร์มดังกล่าวที่บันทึกการขอประวัติเข้า
ระบบเพื่อเป็นหลักฐานการขอข้อมูล ฟอร์มส่งให้งานบริหารโรงพยาบาลต่อไป
กรณีขอถ่ายเอกสารข้อมูลประวัติในเวชระเบียนซึ่งมีคารับรองถูกต้อง ให้
คิดค่าธรรมเนียมการรับรองในอัตราตามประกาศของคณะฯ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเล่มเวชระเบียน
1. เวชระเบียนเป็นเอกสารราชการ ซึ่งออกให้ผู้ป่วยแต่ละราย ที่มาขอรับ
การตรวจรักษา ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี (ผู้ป่วย 1 ราย / 1 H.N.) ประกอบด้วย
บันทึกข้อมูลประวัติผู้ป่วย อาการที่ตรวจพบ การวินิจฉัยโรค การตรวจรักษา
การดาเนินการของโรค และการติดตามผล ฯลฯ ทั้งขณะเป็นผู้ป่วยนอก และ
รับเข้าเป็นผู้ป่วยในรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน
2. เวชระเบียนเปรียบเหมือนบันทึกประวัติสุขภาพ เพื่อให้ได้รับการรักษา
ต่อเนื่องแพทย์ต้องสรุปปัญหาและการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย ลงในแผ่นประวัติ
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การตรวจรักษาของผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ของแพทย์และผู้ป่วยในการรักษา
เหมาะสาหรับศึกษา ค้นคว้า วิจยั ทางการแพทย์
3. เวชระเบียนทุกเล่มเป็นเอกสารของทางราชการ และใช้เป็นเอกสาร
อ้างอิงทางกฎหมายได้ จึงห้ามผู้ใดนาไปไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาด
4. บุคคลภายนอกที่ต้องการถ่ายสาเนารายงานการเจ็บป่วยใด ๆ ในเล่ม
เวชระเบียนหรือต้องการข้อมูลจากงานเวชระเบียน ต้องแสดงหนังสืออนุมัติ
จากผู้อานวยการโรงพยาบาลเท่านั้น
5. เนื่องจากชื่อ ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้ป่วยตลอดจนประวัติทั้งหมดที่
ปรากฏในเวชระเบียน ถือเป็นหลักฐานสาคัญทางทะเบียน และบางครั้งต้องใช้
ประกอบการพิจารณาคดีทางกฎหมาย ดังนั้นในการแก้ไขรายการดังกล่าว ต้อง
มาเขียนคาร้องและยื่นหลักฐานประกอบการขอเปลี่ยน ที่หน่วยลงทะเบียนงาน
เวชระเบียน อาคาร1 และ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และทาการแก้ไขที่
ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์เสียก่อน
6. เวชระเบียนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม และแพทย์ต้องการทาการผ่าตัด
ตรวจศพเจ้าหน้าที่ห้องศพ ภาควิชาพยาธิวิทยาจะเป็นผู้ลงชื่อรับเวชระเบียน
จากหอผู้ป่วยพร้อม
ทั้งลงชื่อแพทย์ทที่ าการตรวจศพและรับผิดชอบเวช
ระเบียนเล่มดังกล่าว งานเวชระเบียนจะติดตามเวชระเบียนคืนกลับมายังงาน
เวชระเบียนทุกวัน เพื่อจัดเรียงใบรายงาน และ Scan เก็บไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งให้งานบริหารการรักษาพยาบาลทาการ Audit ทุกวัน
และให้อาจารย์แพทย์แต่ละภาควิชาตรวจแบบประเมินคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยในประจาทุกเดือน และผู้ป่วยนอกทุก 6 เดือน (ม.ค.และ ธ.ค.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 3022 และ 4020
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ข้อขอร้องสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับกำรใช้เล่มเวชระเบียน
1. ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนทาประวัติผู้ป่วยใหม่ ต้องนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้ป่วย มาด้วยทุกครั้ง
2. กรณีผู้ป่วยเก่า ทาบัตรประจาตัวผู้ป่วยหาย หรือไม่นาบัตรประจาตัว
ผู้ป่วยมา อย่าลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ซ้า โปรดติดต่อแจ้งชื่อ-สกุล และชื่อมารดา
ของผู้ป่วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อาคาร1 ได้ที่ เบอร์โทร. 1172, 1120 ,
1238 และ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เบอร์โทร 4015 ได้ทั้ง 2 อาคาร
3. เนื่องจากมีชื่อ-สกุล ของผู้ป่วยซ้ากัน เป็นจานวนมาก เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด ขอให้เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยตรวจโรค ตรวจสอบชื่อ-สกุล
ในเล่มเวชระเบียน ให้ถูกต้อง ตรงกัน กับผู้ป่วย ก่อนพบแพทย์
4. โปรดอย่านาเล่มเวชระเบียนผู้ป่วย ที่จาหน่ายออกจากหอผู้ป่วย
โดยไม่ได้ผ่านบันทึกการยืม เพราะจะทาให้เวชระเบียนเล่มนั้นขาดขั้นตอน
การเรียง การ Scan และการให้รหัสโรค ทาให้ข้อมูลทางสถิติคลาดเคลื่อน
เป็นผลเสียรายได้ทคี่ ณะฯ ควรได้รับ
5. เวชระเบียนผู้ป่วยในทุกเล่ม ที่จาหน่ายออกจากหอผู้ป่วย วันถัดไป
1 วัน เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนจะต้องเก็บคืนให้ครบถ้วน เพื่อมาดาเนินการ
Scan ข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทุกเล่ม เพื่อส่งข้อมูลให้งานบริหารการ
รักษาพยาบาล ให้รหัสโรคทุกวันซึ่งเกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายของรายได้คณะฯ
ที่จะได้รับ จึงขอความร่วมมือการคืนเวชระเบียนทุกเล่มที่จาหน่ายออกจากทุก
หอผู้ป่วย
6. แพทย์โปรดเขียนข้อมูลในใบรับรองการตาย ให้ถูกต้องครบถ้วน
การเขียนข้อมูลผิด จะทาให้ญาติผู้ป่วย รับศพออกจากโรงพยาบาลไม่ได้

20

7. แพทย์โปรดทบทวนก่อนการสรุปเล่มเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อมิให้
การสรุปผิดความเป็นจริง โดยเฉพาะผู้ป่วยถึงแก่กรรม ทางคณะฯ ได้
กาหนดให้เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย ประทับตรา “DEAD” ด้วยหมึก สีแดงบนปก
เล่มเวชระเบียนทันที
8. แพทย์ทจี่ ะต้องออกปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ
แพทย์ที่กาลังปฏิบัติหน้าที่ ในเดือนสุดท้ายของการศึกษาอบรม โปรดกรุณา
ส่งคืนงานเวชระเบียนทุกเล่ม ที่ขอยืมเมื่อจบการศึกษา
9. ในการลงทะเบียนขอมีเล่มเวชระเบียนให้ญาติ มิตร ของท่านเอง
กรุณาสอบถามประวัติ ของผู้ป่วยให้ละเอียด และครบถ้วน ตามใบแบบ
ลงทะเบียน ซึ่งถ้าผิดจากความเป็นจริง การแก้ไขข้อมูลจะต้องมีหลักฐานทาง
ราชการมาประกอบด้วยทุกครั้ง และผู้เขียนใบแบบลงทะเบียนต้องรับผิดชอบ
ข้อมูลที่แจ้งไว้ทั้งหมดด้วย
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เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกำรให้บริกำรเวชระเบียน
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หน่วยงำน
ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ อาคาร 1 ชั้น 1
ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1
ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
ชั้น 4 ( Premium)
บริการผู้ป่วยเก่า Premium Clinic
บริการเล่มเวชระเบียนผู้ป่วยฉุกเฉิน
บริการเพื่อศึกษาวิจยั และการเรียนการสอน
บริการเล่มเวชระเบียนศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
สอบถามการค้นหา และการยืมเวชระเบียนทาง Online
สอบถามการแก้ไขข้อมูลประวัติผู้ป่วย
บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
บริการผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ
สอบถามลงทะเบียน Online ทาง Web site
หัวหน้างานเวชระเบียน
หัวหน้าหน่วยลงทะเบียน
หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนผู้ป่วนอก และหัวหน้าหน่วย
คอมพิวเตอร์
หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใน
หัวหน้าหน่วยสแกนและไมโครฟิลม์

โทร.
1172,1120,1238
4012- 4015
4324, 61233
3024
1724,3096
3018 ,4010
3030
3096
4015
3096
1120,4013
1120, 4015, 4324
4020
1238
3096,3030
3018
4010

