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 เวชระเบียน เป็นเอกสารท่ีมีความส าคัญในการให้บริการทางการแพทย์                
มีประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย เป็นเคร่ืองมือในการดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจยั เป็นแหล่งข้อมูลในการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ สามารถใช้เป็นวิธีการประเมินคุณภาพของ
การรักษา รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหว่างทางสาธารณสุข และเป็น
หลักฐานในการเบิกเงินจากกองทุนต่าง ๆ  เพื่อเป็นรายได้ของคณะฯ 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี มีพันธกิจด้านการบริการท่ีมี
ความมุ่งมั่นจะให้บริการอย่างมีคุณภาพ จงึได้มคีณะกรรมการเวชระเบียนและ
สิทธิผู้ป่วย    ท าการพัฒนาระบบและด าเนินงานทางด้านเวชระเบียน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญตามมาตรฐานของเวชระเบียน จึงมีแนวคิดในการจัดท า
คู่มือบริการขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
รับทราบการให้บริการรักษาพยาบาลในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคูม่ือฉบับน้ีจะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารให้กับผู้ใช้บริการ
ทุกท่าน เพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพของงานเวชระเบียนและการบริการผู้ป่วย 
  ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายมา ณ โอกาสน้ี 
 
       ทีมงานเวชระเบียน 
                    17  ก.พ. 2559  
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ควำมส ำคัญของเวชระเบียน 
 เวชระเบียน (Medical record) คือหวัใจของงานการแพทย์ ภายในเล่ม             
เวชระเบียน แต่ละเล่มมีข้อมูลท่ีมีประโยชน์ ประกอบด้วยบันทึกรายงาน
ท้ังหมดของแพทย์ท่ีตรวจรักษาผู้ป่วย พยาบาลให้การพยาบาลตามค าส่ังแพทย ์
และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติการทดลองต่างๆ ให้แก่ผู้ป่วยตามค าส่ังแพทย์ รวมถึง
เอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจรักษาผู้ป่วยแต่ละคนแต่ละครั้ง เป็น
เอกสารท่ีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานไป และท่ีส าคัญผู้ป่วยสามารถน าไปอ้าง
เป็นหลักฐานในชั้นศาล ในคดีความ ท่ีเก่ียวข้องกับความเจ็บป่วย เพื่อการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน หรือ     กองทุนต่างๆ ตลอดจน
บุคลากรทางการแพทย์ สามารถน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการทบทวนการ
ดูแลรักษาในอดีต เพื่อศึกษาวิจยั และการเรียนการสอน 
 

สถำนที่ตั้งของงำนเวชระเบียน 
 งานเวชระเบียนมีส านักงานท่ีใช้อยู่ทีช่ั้น 1 ชั้นใต้ดิน (B1) คลังเก็บ      
เวชระเบียน อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคาร 1  ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และโกดังซอยสวนสวนเงินส าหรับเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยเสียชีวิต รวมถึง        
เวชระเบียนเล่มหนาท่ีสแกนข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว งานเวชระเบียนมี
รายละเอียดใหบ้ริการ ดังต่อไปน้ี 
 

อำคำร 1 โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
 ชั้น 1   เป็นท่ีตั้งของหน่วยลงทะเบียน  โดยแบ่งส่วนการให้บริการ  
ดังนี้ 
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 ติดต่อสอบถาม   ส าหรับผู้ป่วยเก่าท่ีท าบัตรหาย/ไม่น าบัตร
ประจ าตัวผู้ป่วยมา  และลงทะเบียนให้ผู้ป่วยเก่าท่ีเล่ม           
เวชระเบียนถูกท าลายแล้ว  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  
โทร. 1172 

 ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่  ลงทะเบียนผู้ป่วยสมัครเข้าร่วม
โครงการเบิกจ่ายตรงฯ รับรองสิทธิส าหรับผู้ป่วยใหม่ 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 วันท าการวันจันทร์-วันศกุร์เปิดบริการ 
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 หรือวันนักขตัฤกษ์ วันท่ีเปิด
บริการ  เปิดบริการเวลา 07.00-12.00 น. 

โกดังซอยสวนเงิน   (งานเวชระเบียน)   เป็นท่ีเก็บเล่มเวชระเบียน
ผู้ป่วยถึงแก่กรรม และเวชระเบียนเล่มหนาท่ีมีการ Scan ข้อมูลเข้า
ระบบเรียบร้อยแล้วก่อนน าไปเก็บไว้    
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อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์ 
ห้องใต้ดิน (B1)   พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีเก็บเล่มเวชระเบียน 

 เป็นคลังการจัดเก็บเวชระเบียนท้ังหมดท่ีใช้บริการ 
 เป็นท่ีท าการของหน่วยคอมพิวเตอร์  ซ่ึงรองรับการบริการ

โครงการวิจัยต่างๆ ของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และ
โครงการท่ีย้ายมาอยู่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  สอบถาม
รายละเอียด โทร. 3030 

 เป็นท่ีท าการของหน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก สามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด  โทร 3096, 3023 

 เป็นท่ีท าการของหน่วยลงทะเบียนท่ีให้บริการผู้ป่วยเก่า 
Premium Clinic และหน่วยตรวจฉุกเฉิน สอบถาม
รายละเอียด โทร. 3024,3096 

 

ชั้น 1      เป็นที่ต้ังหน่วยลงทะเบียนผูป้่วย   บริกำรลงทะเบียนผู้ป่วย ดังน้ี   

 ช่องเบอร์ 4 -5  ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่  รับรองสิทธิการรักษา
ผู้ป่วยใหม่  ติดต่อสอบถามส าหรับผู้ป่วยเก่าท่ีท าบัตรหาย/      
ไม่น าบัตรประจ าตัวผู้ป่วยมา  ลงทะเบียนให้ผู้ป่วยเก่าท่ีเล่ม
เวชระเบียนถูกท าลายแล้ว เปิดบริการเวลา  06.00-15.00 น. 

 ช่องเบอร์ 6  ลงทะเบียนผู้ป่วยสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่าย
ตรงฯ  เปิดบริการเวลา 06.00-15.00 น.  ในวันราชการ 

 รับบริการจัดท าส าเนาเวชระเบียนท่ีผ่านการอนุมัติจากงาน
บริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี และงานผู้ป่วยสัมพันธ์อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์แล้ว เปิดบริการเวลา  07.00-18.30 น. 
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 บริการผู้ป่วยลงทะเบียน Online ผ่าน Web site   > 
http://med.mahidol.ac.th/mr/ 

 บริการเปล่ียนข้อมูลประวัติผู้ป่วยในเล่มเวชระเบียนและใน
ระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการเวลา  07.00-20.00 น. 

 นอกเวลาราชการ วันท าการวันจันทร์-วันศกุร์  เปิดบริการ
เวลา 15.00 – 20.00 น. 

 นอกเวลาราชการ ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ วนัเสาร์เปิดบริการ
ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. 

 นอกเวลาราชการ ลงทะเบียนผู้ป่วยสมัครเข้าร่วมโครงการ
เบิกจ่ายตรงฯ  เปิดบริการเวลา 07.00-16.00 น. 

 นอกเวลาราชการ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ท่ีเปิดท าการ           
เวลา 07.00-12.00 น. 

 

      ชั้น 4  ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ Premium clinic  อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์
และศูนย์กำรแพทย์สิริกิต์ิ รวมถึงผู้ป่วยคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร และ
ผู้ป่วยในเวลำรำชกำรให้บริกำรผู้ป่วย  
                 สามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ โทร 4324 และ 61233                  
มีรายละเอียด ดังนี ้

1. บริการผู้ป่วยท่ีลงทะเบียนหน้าเคาน์เตอร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 –   
20.00 น.   

2.    บริการผู้ป่วยลงทะเบียนทางโทรศัพท์ เบอร์โทร 4324               
เปิดบริการ ตั้งแต่ 07.00 – 20.00 น.   



6 

3.     บริการผู้ป่วยลงทะเบียน Online ผ่าน Web site   > 
http://med.mahidol.ac.th/mr/  ในเวลาราชการ  วันจันทร์-      
วันศุกร์  เปิดบริการตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น. และนอกเวลา
ราชการวันเสาร์ –วันอาทิตย์  หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีเปิด
บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 -20.00 น. 

4.    รับบริการจัดท าส าเนาประวัติผู้ป่วยท่ีได้รับการอนุญาตเฉพาะ
แพทย์ท่ีท าการรักษาและท่ีได้รับการอนุมัติจากผ่านการอนุมัติ
จากงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีและงานผู้ป่วยสัมพันธ์
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้ว เปิดบริการเวลา 07.00-18.30 น. 

 

กำรยืมเวชระเบียน 
 กำรยืมเวชระเบียน มี 2 ประเภท  คือ 
 1.  ยืมเพ่ือกำรตรวจรักษำของผู้ป่วย   แบ่งออกเป็น 2 ระบบ 

1.1 ระบบผู้ป่วยมีนัดล่วงหน้ำ  เจ้าหน้าท่ีจะค้นหาเล่มเวชระเบียน
ให้ผู้ป่วยท่ีมีนัดล่วงหน้าท้ังหมด   ไว้ก่อนวนันัดตรวจ 2 วัน  
และมีการค้นเพิ่มอีกคร้ังก่อนนัด 1 วัน       และเตรียมจดัส่งใน
วันนัด   โดยงานผู้ป่วยสัมพันธ์อาคารหลักส่งให้หน่วยตรวจ
ต่าง ๆ ทุกอาคารในวันนัด  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร.  
3096 , 3030 

1.2    ระบบ Online  ระหว่าง OPD กับงานเวชระเบียนเฉพาะผู้ป่วย
ท่ีมาตรวจเท่าน้ัน  โดยผู้ป่วยยื่นบัตรท่ีหน่วยตรวจ  หน่วยตรวจ
ขอเวชระเบียนโดยผ่านระบบ Online และเวชระเบียนจะมี
เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนประจ าหน่วยตรวจคน้เวชระเบียนพร้อม

http://med.mahidol.ac.th/mr/
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น าส่งในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ส่วนการส่งอาคาร 1 และ
อาคาร 4   งานผู้ป่วยสัมพันธ์รับช่วงต่อจาก Sky walk จากอาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์ถึงหน่วยตรวจ สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทร. 
3096, 3023    งานผู้ป่วยสัมพันธ์  โทร. 0043   

 2.  กำรยืมของบุคลำกรคณะฯ   จ าแนกตามประเภทการใช้   ดังน้ี 
2.1   กำรยืมเพ่ือกำรตรวจรักษำ   สามารถติดต่อท่ีหน่วยตรวจเฉพาะ

หรือหน่วยสวัสดิการสุขภาพของคณะฯ  โดยไม่ต้องตดิต่องานเวชระเบียน 
 

2.2 กำรยืมเพ่ือประกอบกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนให้กบัผู้ป่วย 
มี  2 วิธี คือ 
2.2.1 สรุปผลการตรวจรักษา โดยให้อาจารย์แพทย์แต่ละ

ภาควิชาท่ีรักษาผู้ป่วย ต้องผ่านงานบริหารโรงพยาบาล
รามาธิบดี หรืองานบริหารอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 
เพื่อใช้เคลมประกันชีวิต 

2.2.2 การส าเนาข้อมูลการรักษา สามารถติดต่องานบริหาร
โรงพยาบาลรามาธิบดี ซ่ึงงานเวชระเบียนจะเป็นผู้จัดท า
ส าเนาให ้หลังจากผ่านการอนุมัติจากผู้อ านวยการแล้ว 

 

2.3 กำรยืมเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย และกำรเรียนกำรสอน   
สามารถยืมผ่านระบบ Online Program EMR Scan Viewer ใน 
Intranet ของคณะฯ โดยขอได้ตามสิทธิการเข้าถึงข้อมูลท่ีคณะฯ
ก าหนด มีรายละเอียดดังนี ้
2.3.1 การยืม เพื่อการศึกษาวิจัย คร้ังละไม่เกิน 40 เล่ม/คร้ัง 



8 

2.3.2 การยืม เพื่อการเรียน การสอนและการรักษา คร้ังละ            
20 เล่ม/คร้ัง  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 
3018, 4010 และ 3022  

                        ยกเว้น นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาปริญญา
โท ต้องมีหนังสือรับรองการยืมจากอาจารย์ผู้ดูแลและ
รับผิดชอบ ไม่อนุญาตให้น าเวชระเบียนออกจากงาน
เวชระเบียน ถ้ากรณียืมผ่านระบบ Online  Program 
EMR Scan Viewer    ต้องใช้รหัส User name และ User 
password อาจารย์ผู้ดแูลและรับผิดชอบ  เพื่อความ
ปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย 

 

                  2.4  กำรยืมเวชระเบียนผู้ป่วยถงึแก่กรรม   ต้องมีบันทึกหัวหน้า
หน่วย  หวัหน้าสาขา หรือหัวหน้าภาควิชาฯ  ถึงหัวหน้างาน     
เวชระเบียน  ขออนุมัติลงทะเบียนให้สามารถให้ดูได ้ Program 
EMR Scan Viewer  เท่าน้ัน   ซ่ึงปัจจุบันเวชระเบียน  ผู้ป่วยถึง
แก่กรรมได้ย้ายไปเก็บท่ีโกดังซอยสวนเงินท้ังหมด 

หมำยเหตุ   การยืมเวชระเบียนทุกเล่ม  ท่ีน าออกจากตู้เก็บ ต้องบันทึกการยืมเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์  ของงานเวชระเบียน 
 

กำรคืนเล่มเวชระเบียน     แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1 กำรรับคืน  หมายถึง การส่งเจ้าหน้าท่ีของงานเวชระเบียนไปรับเล่ม        

เวชระเบียน  ท่ีหน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอก  หอผู้ป่วย  และภาควิชา        
ทุกวัน ยกเว้นผู้ป่วยท่ีมาตรวจท่ีหน่วยฉุกเฉิน   เจ้าหน้าท่ีต้องติดตามเล่ม
เวชระเบียนตามหลักฐานท่ีระบุไว้ในการยืมทันทีท่ีผู้ป่วยมาตรวจรักษา 
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 2.  กำรส่งคืน   หมายถึง การท่ีผู้ยืมเวชระเบียนต้องน าเล่มเวชระเบียน 
ส่งคืนท่ีงานเวชระเบียน  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ชั้นใต้ดิน (B1) 
และชั้น1 

                

กำรศึกษำข้อมูลของผู้ป่วยจำกไมโครฟิล์ม  
 งานเวชระเบียน  ได้เก็บข้อมูลจากใบรายงานผู้ป่วยใน   ท่ีเคยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล   ตั้งแต่ปี 2512 – 2528  และปี 2529 บางส่วน   ไว้ใน
ระบบไมโครฟิล์ม   สอบถามรายละเอียดเบอร์โทร. 4015  
 

ระเบียบกำรศึกษำข้อมูลจำกไมโครฟิล์ม 
1. เปิดท าการในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.-15.00 น. ไม่ปิดพัก

กลางวัน  โดยมีเจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนคอยให้บริการตลอดเวลา 
2. เมื่อต้องการศึกษาค้นคว้าขอให้มาตดิต่อไดท่ี้งานเวชระเบียน ชั้น 1 

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  โทร.   4015 
3. ต้องเซ็นชื่อเมื่อรับไมโครฟิล์มท่ีจะศึกษา   และต้องให้เจ้าหน้าท่ี       

เวชระเบียน ประจ าห้องเก็บไมโครฟิล์ม ลงชื่อก ากับ รับผิดชอบ
ฟิล์มท่ียมื โดยห้ามน าฟิล์มออกจากงานเวชระเบียน 

4.    เจ้าหน้าท่ีจะให้ค าแนะน าการใช้เคร่ืองอ่านไมโครฟิล์ม แก่ผู้มาศึกษา
ทุกคร้ัง 

5.     เมื่อศึกษาไมโครฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งมอบคืนฟิล์ม
ท้ังหมดแก่เจ้าหน้าท่ี และต้องให้เจ้าหน้าท่ีผู้น้ันเซ็นชื่อรับคืนด้วย 

 

กำรแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคลของผู้ป่วยที่บันทึกไว้แล้ว 
        การแก้ไขข้อมูลเก่ียวกับประวัติบุคคลของผู้ป่วย ด าเนินการโดย
เจ้าหน้าท่ีงานเวชระเบียนท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน เมื่อผู้รับบริการมีความประสงค์ขอ
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แก้ไขประวตัิในเวชระเบียนของผู้ป่วยท่ีหน่วยลงทะเบียน เจ้าหน้าท่ีท าการ
ตรวจสอบหลักฐานของผู้ป่วย ดังต่อไปน้ี 

1. เปลี่ยนชื่อ ใช้ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ 1 ฉบับ 
2. เปลี่ยนชื่อรอง ใช้ส าเนาเปล่ียนชื่อรอง 1 ฉบับ 
3. เปลี่ยนนำมสกุล เพื่อความสิริมงคลหรืออ่ืนๆ ใช้ส าเนาเปล่ียน

นามสกุล   1 ฉบับ 
4. เปลี่ยนนำมสกุลพร้อมค ำน ำหน้ำ (นำง) เน่ืองจำกสมรส ใช้

ส าเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ 
5. เปลี่ยนนำมสกุลพร้อมค ำน ำหน้ำ (นำงสำว) เน่ืองจำกสมรส      

ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ   และส าเนาหนังสือรับรอง      
ค าน าหน้า (นางสาว) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนา
ทะเบียนบ้านท่ีมีการระบุขอแก้ไขค าน าหน้า อย่างใดอย่างหนึ่ง     
1 ฉบับ 

6. เปลี่ยนนำมสกุลพร้อมค ำน ำหน้ำ (นำง) เน่ืองจำกหย่ำ ใช้ส าเนา
ทะเบียนหย่า 1 ฉบับ 

7. เปลี่ยนนำมสกุลพร้อมค ำน ำหน้ำ (นำงสำว) เน่ืองจำกหย่ำ       
ใช้ส าเนาทะเบียนหย่า 1 ฉบับ และส าเนาหนังสือรับรอง        
ค าน าหน้า (นางสาว) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน.ส าเนา
ทะเบียนบ้านท่ีมีการระบุขอแก้ไขค าน าหน้า  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
1 ฉบับ 

8. เปลี่ยนค ำน ำหน้ำชื่อรำชวงศ์ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ท่ีระบุล าดับราชวงศ์ 1 ฉบับ 
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9. เปลี่ยนค ำหน้ำเป็นพระภิกษหุรือสมณศักดิท์ี่ได้รับพระรำชทำน  
ใช้ส าเนาใบสุทธิ, ส าเนาใบสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน หรือ
บัตรประชาชน ท่ีระบุค าน าหน้าพระภิกษุหรือสมณศักดิ์ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับ 

10. เปลี่ยนยศ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ, ค าส่ังแต่งตั้งหรือ
บัตรประจ าตัวประชาชนท่ี ระบุยศ 1 ฉบับ                     

11. เปลี่ยนค ำน ำหน้ำทีเ่ป็นต ำแหน่ง ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนท่ีระบุต าแหน่ง 1 ฉบับ 

12. เปลี่ยนวัน เดือน ปีเกิด ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, 
ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาสูติบัตรหรือส าเนาพาสปอร์ต อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับ 

13. เปลี่ยนกรณีที่ผู้รับบริกำรกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนผู้ป่วย
ใหม่ไม่ถูกต้องเอง ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน,ทะเบียน
บ้านหรือส าเนาพาสปอร์ต อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับ 

14. เปลี่ยนกรณีแจ้งชื่อ,นำมสกุลไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ให้ผู้ป่วย
ติดต่อสถานีต ารวจเพื่อลงบันทึกประจ าวันในการแจ้งความว่า
บุคคลท้ัง 2 ช่ือ เป็นบุคคลคนเดียวกันในการน ามาเป็นหลักฐาน
การแก้ไขประวัติผู้ป่วยพร้อมแนบเอกสารดังหมายเหตุ 

15. เปลี่ยนกรณีที่เจ้ำหน้ำที่กรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนผู้ป่วย
ใหม่ไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องใช้หลักฐานแนบ
ประกอบ 

หมำยเหตุ 
1. หลักฐานท่ีน ามายื่นต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
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2. กรณีญาติสายตรง มาขอแก้ไขประวัติในเวชระเบียน  
ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของญาติสายตรง 1 
ฉบับ แนบกับหลักฐานท่ีขอแก้ไขดว้ย 

3. กรณีญาติหรือคนรู้จักมาขอแก้ไข ใช้ส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชนของญาติ หรือคนรู้จัก 1 ฉบับ และ
หนังสือมอบอ านาจ 1 ฉบับ แนบกับหลักฐานท่ีขอ
แก้ไข 

   กรณีผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยขอเปล่ียนชื่อ  หรือนามสกุล  หรือ
เปล่ียนท้ังชื่อและนามสกุลในเวชระเบียนผู้ป่วย  โดยไม่มีหลักฐำนกำรเปลี่ยน
ชื่อและนำมสกุล  ให้งานเวชระเบียนท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
หรือผู้แทนโดยแนบหลักฐาน  ดังนี้ 

1. กรณีขอแก้ไขขณะท่ีผู้ป่วยยงัมีชีวิตอยู่  ให้ผู้ป่วยหรือญาตยิื่น 
                       ค าร้องขอเปล่ียนประวัติในเวชระเบียนผู้ป่วย โดยแนบ

หลักฐานดังต่อไปน้ี 
1.1 บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วย 
1.2 ใบแจ้งความจากสถานีต ารวจ  ท่ีแจ้งว่าช่ือและ / หรือ

นามสกุลของผู้ป่วยท่ีปรากฏอยู่ในเวชระเบียนผู้ป่วยไม่
ถูกต้อง  ซ่ึงชื่อและ / หรือนามสกุลของผู้ป่วยท่ีถูกต้อง
คือ  ชื่อและนามสกุลพร้อมท้ังเหตุผลท่ีแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี
ของโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง  ลงใน         
เวชระเบียนผู้ป่วยหรือสาเหตุอื่นท่ีท าให้ข้อมูลใน         
เวชระเบียนผู้ป่วยไม่ถูกต้อง 

1.3 บันทึกความเห็นของนิติกร 
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2  กรณีขอแก้ไขขณะท่ีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว  ให้ญาติเป็นผู้ยื่นค า
ร้องขอเปล่ียนประวัติในเวชระเบียนผู้ป่วย  โดยแนบหลักฐาน
ตาม 1.1  และ 1.2  พร้อมกับเอกสารดังต่อไปน้ีด้วย 
2.1 บัตรประจ าตัวประชาชนของญาติสายตรงผู้ขอแก้ไข

ประวัติ 
2.2 ค ารับรองของแพทย์ประจ าหน่วยนิติเวชวทิยา ท่ีรับรอง

ว่าผู้ตายเป็นบุคคลท่ีมีชื่อ และ / หรือนามสกุลตามที่ขอ
แก้ไข 

3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือผู้แทนเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่ 
อนุมัติ 

4.  เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลในเล่มเวชระเบียนเรียบร้อยแล้ว   ต้อง
น าเล่มเวชระเบียนไปแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์
ด้วยทุกคร้ัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 4015,4018 

 

กำรแก้ไขข้อมูลเก่ียวกับกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยที่บันทึกไว้แล้ว     แก้ไขโดย 
1. ขีดฆ่าข้อความท่ีผดิและแก้ไขให้ถูกต้อง  พร้อมลงลายมือช่ือ รหัส

บุคคล ของผูแ้ก้ไขทุกคร้ัง 
2. ห้ามแก้ไขข้อมูลโดยใช้วธิีการลบข้อมูลด้วยหมึกลบค าผิด  หรือยางลบ 

  

กำรดูแลรักษำเล่มเวชระเบียน 
 เพื่อให้เล่มเวชระเบียนคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์   ถ้าพบว่าเล่มเวชระเบียน
เล่มใดช ารุด  ฉีกขาด ข้อมูลบนปกเล่มลบเลือน  และสกปรก งานเวชระเบียนจะ
ท าการซ่อมแซมหรือเปล่ียนปกเล่มเวชระเบียนให้อยู่ในสภาพดี ถูกต้อง ชัดเจน  
และเก็บรักษาจนกว่าจะครบก าหนดถึงเกณฑ์ท าลาย      เวชระเบียนท่ีมีเล่มหนา
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มาก งานเวชระเบียนจะแบ่งเล่มเรียงตามล าดับเป็นเล่มท่ี 1, เล่มท่ี 2     สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร. 3030 
 

การท าลายเล่มเวชระเบียน 
      เน่ืองจากสถานท่ีเก็บเล่มเวชระเบียนมีจ ากัด   จึงจ าเป็นต้องคัดเลือก             
เวชระเบียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ท าลายต่อไป โดยยึดตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหดิล  

- เวชระเบียนผู้ป่วยนอก  ท่ีมาลงทะเบียนขอมีเวชระเบียน  แต่ไม่เคยมา
รับการตรวจรักษาเลย   และขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล  เป็นเวลา  
1 ปี 

- เวชระเบียนผู้ป่วยนอก  ท่ีขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล  เป็นเวลา 3 ปี 
- เวชระเบียนผู้ป่วยท่ีเคยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเวชระเบียน

ทารกแรกคลอด ท่ีขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล  เป็นเวลา 3 ปี  และ
เวชระเบียนผู้ป่วยในท่ีถึงแก่กรรมมาแล้ว  3 ปี   โดยจะ Scan ใบ
รายงานท้ังหมดเก็บไว้ในระบบก่อนส่งท าลายเอกสาร 

 

กำรส ำเนำประวัติข้อมูลประวัติกำรรักษำ (ถ่ำยเอกสำร) 
 คณะฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การถ่ายเอกสารข้อมูลประวัติการรักษา       
พยาบาลในเวชระเบียนผูป่้วยไวด้งัน้ี 
 ข้อ 1.  กรณีผู้ป่วยมำขอถ่ำยเอกสำรข้อมูลประวัติในเวชระเบียนผู้ป่วย
ด้วยตนเอง 
             (1)  ขอถ่ายเอกสารในขณะท่ีแพทย์ท าการตรวจรักษาผู้ป่วย ให้
ผู้ป่วยขออนุญาตถ่ายเอกสารต่อแพทย์ผู้ท าการรักษา หากแพทย์ผู้ท าการรักษา
เห็นว่าผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าของข้อมูล   ให้แพทย์ส่ังอนุญาตให้ถ่ายเอกสาร ให้
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เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ถือเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อน าไปถ่ายเอกสารท่ีงานเวชระเบียน 
เฉพาะของแพทย์ผู้อนุญาตเท่าน้ัน 
      (2) ขอถ่ายเอกสารในเวลาอ่ืนท่ีไม่ใช่ขณะท่ีแพทย์ท าการตรวจ
รักษาผู้ป่วย   ให้ยื่นค าร้องขอต่องานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี และงาน
ผู้ป่วยสัมพันธ์อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยแนบบัตรประจ าตัวผู้ป่วยและ
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรอื่นท่ีทาง
ราชการออกให้ พร้อมส าเนาท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ข้อ 2.  กรณีที่ผู้ป่วยมิได้มำขอถ่ำยเอกสำรข้อมูลประวัติในเวชระเบียน        
ผู้ป่วยด้วยตนเอง  โดยมอบหมายใหผู้้อื่นมาด าเนินการแทน ให้ยื่นค าขอต่องาน
บริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีหรืองานผู้ป่วยสัมพันธ์อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  
โดยแนบเอกสาร ดังต่อไปน้ี       

(1)  หนังสือมอบอ านาจจากเจ้าของข้อมูล 
(2)  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ 

หรือ บัตรอื่น ๆ ท่ีทางราชการออกให้ของผู้ด าเนินการแทน  
พร้อมส าเนาท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง 

 ข้อ 3. กรณีเจ้ำของข้อมูลถึงแก่กรรม ให้บุคคลดังต่อไปน้ีเป็นผู้มีสิทธิใน
การขอถ่ายเอกสารข้อมูลประวัติในเวชระเบียนผู้ป่วยได้ ไม่ว่าผูม้ีสิทธิขอถ่าย
เอกสารคนอื่น ๆ จะมีความเห็นเช่นใด 

(1) บุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรม 
(2) คู่สมรส 
(3) บิดา หรือมารดา 
(4) ผู้สืบสันดาน 
(5) พี่น้องร่วมบิดา มารดา 
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  ให้ผู้มีสิทธิขอถ่ายเอกสารตาม (1) – (5)  แล้วแต่กรณี ยื่นค าร้องขอ
อนุญาตถ่ายเอกสารต่องานบริหารโรงพยาบาลโดยผ่านการอนุมัติจาก
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ให้แนบใบมรณะบัตรของเจ้าของข้อมูล พร้อมส าเนา
ท่ีรับรองส าเนาถูกต้องและเอกสารดังต่อไปน้ี พร้อมกับค าร้อง 

(ก) กรณีผู้ขอถ่ายเอกสารเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของ
ข้อมูล ให้แนบบัตรประจ าตัวประชาชนของบุตร   และทะเบียน
บ้านของบุตร พร้อมส าเนาท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) กรณีผู้ขอถ่ายเอกสารเป็นคู่สมรส ให้แนบทะเบียนสมรส และ
บัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมส าเนาท่ีรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(ค) กรณีผู้ขอถ่ายเอกสารเป็นบิดาหรือมารดาของเจ้าของข้อมูล ให้
แนบบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดามารดา และทะเบียนบ้าน
ของเจ้าของข้อมูล พร้อมส าเนาท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ง) กรณีผู้ขอถ่ายเอกสารเป็นผู้สืบสันดานของเจ้าของข้อมูลใหแ้นบ
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สืบสันดาน ทะเบียนบ้านของ
ผู้สืบสันดาน  และทะเบียนบ้านของบุพการีของผู้สืบสันดาน
สืบเน่ืองขึ้นไปโดยไมข่าดสายจนถึงส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร
ของเจ้าของข้อมูล 

(จ) กรณีผู้ขอถ่ายเอกสารเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาของเจ้าของ
ข้อมูล ให้แนบบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของ
พี่น้องร่วมบิดามารดา และทะเบียนบ้านของเจ้าของข้อมูล 
พร้อมส าเนาท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง 

 ข้อ 4.  ในกรณีอันจ าเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือ
สุขภาพของเจ้าของข้อมูล เช่น การน าข้อมูลไปใช้ในการรักษาต่อใน
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สถานพยาบาลอื่น และมิใช่เป็นกรณีตามขอ้ 1 ข้อ 2 และข้อ 3  ให้ยื่นค าร้องขอ
อนุญาตถ่ายเอกสารต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล  โดยแนบค ารับรองของแพทย์
ผู้ท าการรักษาต่อด้วย 
 ข้อ 5.  ผู้ขอถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถ่ายเอกสารข้อมูล
ประวัติในเวชระเบียนในอัตราท่ีก าหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  เร่ือง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนาท่ี
มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
          ข้อ 6.  การขอส าเนาประวัติเร่งด่วนช่วงเวลา 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 
 กรณีขอถ่ายเอกสารข้อมูลประวัติในเวชระเบียนซ่ึงมีค ารับรองถูกต้อง ให้
คิดค่าธรรมเนียมการรับรองในอัตราตามประกาศของคณะฯ 
 

ข้อควรรู้เก่ียวกับเล่มเวชระเบียน 
 1.  เวชระเบียนเป็นเอกสารราชการ ซ่ึงออกให้ผู้ป่วยแต่ละราย ท่ีมาขอรับ
การตรวจรักษา ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี (ผู้ป่วย 1 ราย / 1 H.N.)    ประกอบด้วย
บันทึกข้อมูลประวัติผู้ป่วย อาการท่ีตรวจพบ  การวินิจฉัยโรค  การตรวจรักษา  
การด าเนินการของโรค และการติดตามผล ฯลฯ   ท้ังขณะเป็นผู้ป่วยนอก  และ
รับเข้าเป็นผู้ป่วยในรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน 
 2.  เวชระเบียนเปรียบเหมือนบันทึกประวัติสุขภาพ เพื่อให้ได้รับการรักษา
ต่อเน่ืองแพทย์ต้องสรุปปัญหาและการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย   ลงในแผ่นประวัติ
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การตรวจรักษาของผู้ป่วย  เพื่อประโยชน์ของแพทยแ์ละผู้ป่วยในการรักษา   
เหมาะส าหรับศึกษา ค้นคว้า วิจยัทางการแพทย์ 
 3.  เวชระเบียนทุกเล่มเป็นเอกสารของทางราชการ   และใช้เป็นเอกสาร 
อ้างอิงทางกฎหมายได้    จึงห้ามผู้ใดน าไปไว้ในครอบครองโดยเดด็ขาด 
 4.  บุคคลภายนอกท่ีต้องการถ่ายส าเนารายงานการเจ็บป่วยใด ๆ   ในเล่ม        
เวชระเบียนหรือต้องการข้อมูลจากงานเวชระเบียน   ต้องแสดงหนังสืออนุมัติ
จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลเท่าน้ัน 

5.   เน่ืองจากชื่อ ช่ือสกุล และท่ีอยู่ของผู้ป่วยตลอดจนประวตัิท้ังหมดที่
ปรากฏในเวชระเบียน ถือเป็นหลักฐานส าคัญทางทะเบียน และบางคร้ังต้องใช้
ประกอบการพิจารณาคดีทางกฎหมาย ดังน้ันในการแก้ไขรายการดังกล่าว ต้อง
มาเขียนค าร้องและยื่นหลักฐานประกอบการขอเปล่ียน ท่ีหน่วยลงทะเบียนงาน
เวชระเบียน อาคาร1 และ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และท าการแก้ไขท่ี
ฐานข้อมูลในคอมพวิเตอร์เสียก่อน 

6.  เวชระเบียนผู้ป่วยท่ีถึงแก่กรรม และแพทยต์้องการท าการผ่าตัด
ตรวจศพเจ้าหน้าท่ีห้องศพ  ภาควิชาพยาธวิิทยาจะเป็นผู้ลงชื่อรับเวชระเบียน
จากหอผู้ป่วยพร้อม ท้ังลงชื่อแพทย์ท่ีท าการตรวจศพและรับผิดชอบเวช
ระเบียนเล่มดังกล่าว  งานเวชระเบียนจะติดตามเวชระเบียนคืนกลับมายังงาน
เวชระเบียนทุกวัน  เพื่อจัดเรียงใบรายงาน  และ Scan เก็บไว้ในระบบ
คอมพวิเตอร์  เพื่อส่งให้งานบริหารการรักษาพยาบาลท าการ Audit ทุกวัน 
และให้อาจารย์แพทยแ์ต่ละภาควิชาตรวจแบบประเมินคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยในประจ าทุกเดือน  และผู้ป่วยนอกทุก 6 เดือน  (ม.ค.และ ธ.ค.) 
สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ โทร. 3022 และ 4020 
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ข้อขอร้องส ำหรับผู้เกี่ยวข้องกับกำรใช้เล่มเวชระเบียน 
1.    ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนท าประวัติผู้ป่วยใหม่  ต้องน าบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้ป่วย    มาด้วยทุกคร้ัง 
2.    กรณีผู้ป่วยเก่า ท าบัตรประจ าตัวผู้ป่วยหาย หรือไม่น าบัตรประจ าตัว

ผู้ป่วยมา อย่าลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ซ้ า  โปรดติดต่อแจ้งชื่อ-สกุล และชื่อมารดา
ของผู้ป่วย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  อาคาร1 ได้ที่ เบอร์โทร. 1172, 1120 , 
1238 และ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เบอร์โทร 4015 ได้ท้ัง 2 อาคาร 
 3.    เน่ืองจากมีชื่อ-สกุล ของผู้ป่วยซ้ ากัน เป็นจ านวนมาก เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด    ขอให้เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยตรวจโรค   ตรวจสอบชื่อ-สกุล 
ในเล่มเวชระเบียน ให้ถูกต้อง ตรงกัน กับผู้ป่วย   ก่อนพบแพทย์ 
            4.   โปรดอย่าน าเล่มเวชระเบียนผู้ป่วย ท่ีจ าหน่ายออกจากหอผู้ป่วย  
โดยไม่ไดผ้่านบันทึกการยืม  เพราะจะท าให้เวชระเบียนเล่มน้ันขาดขั้นตอน 
การเรียง การ Scan  และการให้รหัสโรค  ท าให้ข้อมูลทางสถิติคลาดเคล่ือน  
เป็นผลเสียรายได้ทีค่ณะฯ   ควรได้รับ 
             5.  เวชระเบียนผู้ป่วยในทุกเล่ม ท่ีจ าหน่ายออกจากหอผู้ป่วย วันถัดไป 
1 วัน เจ้าหน้าท่ีงานเวชระเบียนจะต้องเก็บคืนให้ครบถ้วน เพื่อมาด าเนินการ 
Scan ข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทุกเล่ม เพื่อส่งข้อมูลให้งานบริหารการ
รักษาพยาบาล ให้รหัสโรคทุกวันซ่ึงเก่ียวข้องในการเบิกจ่ายของรายไดค้ณะฯ   
ท่ีจะได้รับ  จึงขอความร่วมมือการคืนเวชระเบียนทุกเล่มท่ีจ าหน่ายออกจากทุก
หอผู้ป่วย 
          6.   แพทย์โปรดเขียนข้อมูลในใบรับรองการตาย ให้ถูกต้องครบถ้วน  
การเขียนข้อมูลผิด  จะท าให้ญาตผิู้ป่วย รับศพออกจากโรงพยาบาลไมไ่ด้ 
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 7.    แพทย์โปรดทบทวนก่อนการสรุปเล่มเวชระเบียนผู้ป่วย  เพื่อมิให้
การสรุปผิดความเป็นจริง  โดยเฉพาะผู้ป่วยถึงแก่กรรม  ทางคณะฯ ได้
ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีหอผู้ป่วย  ประทับตรา “DEAD”  ด้วยหมึก  สีแดงบนปก
เล่มเวชระเบียนทันที 
 8.    แพทย์ท่ีจะต้องออกปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาลรามาธิบดี  หรือ
แพทย์ท่ีก าลังปฏิบัติหน้าท่ี   ในเดือนสุดท้ายของการศึกษาอบรม   โปรดกรุณา
ส่งคืนงานเวชระเบียนทุกเล่ม  ท่ีขอยืมเมื่อจบการศึกษา 
   9.    ในการลงทะเบียนขอมีเล่มเวชระเบียนให้ญาติ  มิตร ของท่านเอง  
กรุณาสอบถามประวัติ  ของผู้ป่วยให้ละเอียด  และครบถ้วน  ตามใบแบบ
ลงทะเบียน  ซ่ึงถ้าผิดจากความเป็นจริง   การแก้ไขข้อมูลจะต้องมีหลักฐานทาง
ราชการมาประกอบด้วยทุกคร้ัง   และผู้เขียนใบแบบลงทะเบียนต้องรับผิดชอบ
ข้อมูลท่ีแจง้ไว้ท้ังหมดด้วย 
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เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกำรให้บริกำรเวชระเบียน 
 

 หน่วยงำน โทร. 
1. ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่  อาคาร 1 ชั้น 1 1172,1120,1238 
2 ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์   ชั้น 1 4012- 4015 
3 ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ์                      

ชั้น 4 ( Premium) 
4324, 61233 

4 บริการผู้ป่วยเก่า Premium Clinic 3024 
5 บริการเล่มเวชระเบียนผู้ป่วยฉุกเฉิน 1724,3096 
6 บริการเพื่อศึกษาวิจยั และการเรียนการสอน 3018 ,4010 
7 บริการเล่มเวชระเบียนศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 3030 
8 สอบถามการค้นหา  และการยืมเวชระเบียนทาง Online 3096 
9 สอบถามการแก้ไขข้อมูลประวัติผู้ป่วย 4015 
10 บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 3096 
11 บริการผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ 1120,4013 
12 สอบถามลงทะเบียน Online ทาง Web site  1120, 4015, 4324 
13 หัวหน้างานเวชระเบียน 4020 
14 หัวหน้าหน่วยลงทะเบียน 1238 
15 หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนผู้ป่วนอก และหวัหน้าหน่วย

คอมพวิเตอร์ 
3096,3030 

16 หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใน 3018 
17 หัวหน้าหน่วยสแกนและไมโครฟิล์ม 4010 

 


