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    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ขอให้ปรับปรุงแก้ไขทั้ง ๔ แบบฟอร์ม ดังนี้ 388 

- แก้ไขค าผิดเล็กน้อยในข้อ ๒ ความเสี่ยงของการรักษา 389 

- แก้ไขสถิติในวงเล็บ ข้อ ๒ ให้ระบุว่าเป็นสถิติของที่ใด เช่น สถิติของต่างประเทศ หรือ  390 

  ประเทศไทย หรือสถิติของร.พ. รามา แต่ควรใช้สถิติของ ร.พ. รามา   391 

                                 เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้น าเข้าระบบ EMR ได้ 392 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรมินทร์ ม่วงแก้ว รับไปด าเนินการแก้ไข 393 

ที่ประชุมรับทราบ 394 

 395 

                          ๓.๙ การลงทะเบียนท าบัตรใหม่ชาวต่างชาติที่ไม่มีหนังสือเดินทาง       396 

                                สบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว วาระท่ี ๓.๘ ผู้ปว่ยต่างชาติลงทะเบียนท าบัตรใหม่ โดยไม่มี 397 

Passport ซึ่งที่ประชุมขอให้คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ รวบรวมปัญหาที่เกิดข้ึน อีกท้ังหาข้อมูลจากโรงพยาบาลต่าง ๆ 398 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมน ามาเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง เพ่ือหา399 

ข้อสรุป และน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบดูแลสุขภาพพิจารณาต่อไป นั้น 400 

                                คณุธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ ได้รวบรวมข้อมูลมาน าเสนอ ดังนี้ 401 

 402 

 403 



-๑๔- 404 

 405 

การรับลงทะเบียนท าบัตรใหม่ให้ชาวต่างชาติ ที่ไม่มีหนังสือเดินทางของ ร.พ. ต่าง ๆ 406 

แนวทาง
ปฏิบัต ิ

ร.พ.สังกัด
กระทรวง       
สาธาณสุข เชน่ 
ราชวิถี เลิศสิน 

ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ร.พ.ศิริราช ร.พ. ปิยมหา        
การุณ 

ร.พ.พระมงกุฏ ร.พ. รามาธิบดี 

ฉุกเฉิน รับลงทะเบยีนฯ        รับลงทะเบยีนฯ       รับลงทะเบยีนฯ       รับลงทะเบยีนฯ       รับลงทะเบยีนฯ       รับลงทะเบยีนฯ       

คดี รับลงทะเบยีนฯ       รับลงทะเบยีนฯ       * รับลงทะเบยีนฯ       - รับลงทะเบยีนฯ       

ปกต ิ รับลงทะเบยีนฯ       - * รับลงทะเบยีนฯ       - รับลงทะเบยีนฯ       

ค่าใช้จ่าย ปกติ ปกติ ปกติ เอกชน ปกติ Non-resident 

 407 

        * ร.พ. ศิริราช แนะน าให้ไปโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณ 408 

ร.พ.สังกัดกระทรางสาธาณสุข  กรณีผู้ป่วยไม่สามารถเสียค่ารักษาพยาบาลได้ ไม่มีหนังสือ409 

เดินทาง  สังคมสงเคราะห์ จะเป็นผู้ด าเนินการคัดกรอง และด าเนินการต่อไป 410 

ร.พ. จุฬาลงกรณ์  หัวหน้างานเวชระเบียน เป็นผู้คัดกรองและประสานงานไปยังหน่วยงาน411 

ภายในที่เก่ียวข้อง 412 

 ร.พ. ปิยมหาการุณ  การเงินคัดกรอง และประเมินค่าใช้จ่าย 413 

 ร.พ. พระมงกุฎ แนะน าให้ไปรักษาที่ ร.พ.ราชวิถี 414 

 ร.พ. รามาธิบดี  กรณีคดี ปรึกษานิติเวช และผู้อ านวยการ 415 

   ได้สอบถามไปยังสถานีต ารวจ และต ารวจตรวจคนเข้าเมือง  ถ้าพบบุคคลที่ไม่มีหลักฐานการเข้า416 

เมือง (เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย) ทุกราย  เพ่ือผลักดันออกนอกประเทศ และป้องกันการใช้สิทธิเหมือนคนไทย 417 

   และยังได้สอบถามไปยังกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการตรวจสอบ418 

ข้อมูล คนไร้สัญชาติ คนไร้รัฐ ชนกลุ่มน้อยที่เป็นคนต่างด้าว หน่วยงานต่าง ๆ  สามารถส่งข้อมูลให้ตรวจสอบได้ 419 

   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า  การรับลงทะเบียนท าบัตรใหม่ให้ชาวต่างชาติ ที่ไม่มี420 

หนังสือเดินทาง ของโรงพยาบาลรามาธิบดี  421 

 ในกรณีฉุกเฉิน สามารถลงทะเบียนท าบัตรใหม่ได้  และขอให้ปรึกษาฝ่ายสารสนเทศ ให้ใช้422 

ค าว่า “ชายต่างชาติไม่ทราบชื่อ” ได้หรือไม่   เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการหลบหนีเข้า423 

เมือง และให้ที่พักพิงโดยผิดกฎหมาย     424 

 กรณีตรวจรักษาตามปกติ  ไม่ลงทะเบียนท าบัตรใหม่ให้ (เหมือนกับ ร.พ. จุฬาลงกรณ์ และ 425 

ร.พ. พระมงกุฎ)  และให้ตรวจสอบ Passport ฉบับจริงไม่ใช้ส าเนา  ส่วนการลงทะเบียน426 

ชาวต่างชาติผ่านเว็บไซต์ ยังไม่ต้องออก H.N.  ผู้ป่วยจะได้รับ Reference number มา427 

ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน เพ่ือตรวจสอบหลักฐานก่อน  โดยขอให้งานเวชระเบียนสื่อสาร428 

ให้ผู้ป่วยทราบบนเว็บไซต์ด้วย 429 

 430 

 431 

 432 



-๑๕- 433 

 434 

   ประธาน ขอให้งานเวชระเบียน จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนให้ชาวต่างชาติ เพื่อ435 

น าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการระบบดูแลสุขภาพพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 436 

   คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ รับไปด าเนินการ 437 

      ที่ประชุมรับทราบ 438 

 439 

ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 440 

 441 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๕ น. 442 

 443 

นางทิพยวรรณ หอมหวล              จดรายงานการประชุม 444 

                                                              นางธนวัน  ลือสุทธิวิบูลย์               ตรวจแก้รายงานการประชุม 445 


