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ขั้นตอนการรับบริการของานเวชระเบียน (ห้องบัตร) 
1.  รับบัตรควิ 

-  06.00-07.30 น. จุดแจกคิว หนา้หอ้งบตัร โดย เจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน 

- 07.30-12.00 น. หนา้ตึกอาํนวยการ โดย เจา้หนา้ท่ี ผูป่้วยนอก 

- 12.00-16.00 น. เคาน์เตอร์หอ้งบตัร ช่องบริการท่ี 3 

พร้อมเอกสารดงัต่อไปน้ี 
- บตัรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาทะเบียนบา้นสาํหรับเดก็ 

- หนงัสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอ่ืนๆ ( กรณีนอกเขต ) 

2.   ลงทะเบียนส่งตรวจ ท่ีเคาน์เตอร์หอ้งบตัรไดทุ้กช่องบริการ (รอเรียกตามบตัรคิว)  
3.   หลงัจากลงทะเบียนท่ีหอ้งบตัร ติดต่อตามจุดคดักรองท่ีเจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัรเขียนไวท่ี้บตัรคิวไดเ้ลย  
 

การแสดงหลกัฐานยนืยนัตวับุคคลเพือ่การใช้สิทธิการรักษาพยาบาล 
        ผูป่้วยจะตอ้งนาํหลกัฐานยนืยนัตวับุคคลอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี  มาแสดงทุกคร้ังท่ีมารับ
บริการ 

- บตัรประชาชน 

- สูติบตัรหรือทะเบียนบา้น สาํหรับผูป่้วยท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 7 ปี 

- เอกสารอ่ืนๆ ท่ีมีรูป ท่ีทางราชการออกใหแ้ละสามารถยนืยนัตวับุคคลได ้                        

 ถา้ไม่มีหลกัฐานมาแสดง 
- ใหผู้ป่้วยชาํระเงินไปก่อน 

- และสามารถนาํหลกัฐานมาขอคืนเงินไดใ้นภายหลงั ท่ีแผนกการเงินของโรงพยาบาล 

ติดต่อสาํนกังานเวชระเบียน หอ้งเบอร์4) ในวนัและเวลาราชการตั้งแต่ วนัท่ี  1 มกราคม  2551   เป็นตน้ไป 

ยกเวน้  
- สิทธิขา้ราชการ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้...ใหน้าํใบเสร็จไปเบิกจากตน้สงักดั 

- สิทธิ บตัรทอง รพ.อ่ืน (นอกเขตและต่างจงัหวดั) ...ตอ้งมีหนงัสือส่งตวัร่วมดว้ย 
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การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ก่อนเจาะเลอืด 
เฉพาะสิทธิ บตัรทองนอกเขต และ บตัรทองต่างจงัหวดั 

1. ท่านท่ีมีเอกสาร มาครบถว้น  
- สาํเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั  

- สาํเนาหนงัสือส่งตวั 1 ฉบบั  

- หนงัสือส่งตวัฉบบัจริง (ถา้มี) 

เจา้หนา้ท่ีฯ สามารถตรวจสอบและอนุมติัใชสิ้ทธิ ใหท่้านไดท่ี้..เคาน์เตอร์เวชระเบียนหนา้หอ้งเจาะ
เลือด เบอร์ 46  เวลา  06.30-12.00 น. 

2. ท่านท่ีไม่มีเอกสารตามขอ้ 1 หรือมีมาไม่ครบ ใหติ้ดต่อ หน่วยทะเบียนส่งต่อ เคาน์เตอร์หอ้งบตัร
ช่องบริการท่ี 7 เวลา 07.30-16.30 น. 
- ตรงจุดน้ีมีบริการถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมแผน่ละ 1 บาท 

- โดยเจา้หนา้ท่ีฯ สามารถตรวจสอบและอนุมติัใชสิ้ทธิใหท่้านไดเ้ช่นกนั 

การจัดเรียงเอกสาร 

1. ใบสัง่ยา 

2. สาํเนาหนงัสือส่งตวั 

3. สาํเนาบตัรประชาชน 

4. ใบพิมพสิ์ทธ์ิ 

5. หนงัสือส่งตวัฉบบัจริง(ถา้มี) 

 
ลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์ 
1.  ใชเ้ฉพาะกรณีไม่เร่งด่วน ใหบ้ริการเฉพาะผูป่้วยท่ีมีภาวะไม่ฉุกเฉินเท่านั้น  

2.  ใชง้านผา่น ระบบ Internet   http://pre-regist.blogspot.com/ 
3.  ลงทะเบียนล่วงหนา้1 วนั ก่อนเวลา 15.30 น. 
4.  มิใช่การจองคิวเพื่อจดัลาํดบัการเขา้พบแพทย ์(วนัท่ีมาตรวจตอ้งรับบตัรคิว) 
5.  ท่านสามารถเขา้รับการรักษาไดต้ามวนัเวลาท่ีกาํหนด โดยไม่ตอ้งติดต่อหอ้งบตัร 
6.  เจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน จะตรวจสอบสิทธ์ิ/พิมพใ์บสัง่ยา/คน้ OPD Card เตรียมไวใ้หท่้าน  
    ซ่ึงท่านสามารถมารับไดท่ี้หน่วยเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์ (เคานเ์ตอร์ช่อง 1) 
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ผู้ป่วยระบบนัด 
 

กรุณาตรวจสอบบตัรนดัของท่านวา่ ท่านมาตรงตามวนันดัหรือไม่ 
- ถา้ท่านมาตรงตามวนันดั ประวติัการรักษา (OPD Card) ของท่านไดรั้บการคน้ประวติัไปรอท่ี

หน่วยนดัแลว้ ท่านสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีหน่วยนดัตามท่ีระบุในบตัรนดัไดท้นัที โดยไม่
ตอ้งติดต่อหอ้งบตัร 

- ถา้ท่านมาไม่ตรงตามวนันดั ประวติัการรักษา (OPD Card) ของท่านยงัไม่ไดรั้บการคน้ประวติั 
กรุณารับบตัรคิวและติดต่อหอ้งบตัร 

 

ขั้นตอนการรับบริการสําหรับผู้ป่วยนัดอายุรกรรม 

1.  นาํใบนดั ท่ีระบุวนัตรงกบัวนัท่ีนดัและเวลามายืน่ท่ีโตะ๊คดักรองเบอร์ 12  

2.  ตรวจสอบในใบนดัวา่มีขอผลตรวจอ่ืนๆในวนัท่ีนดัหรือไม่ ก่อนท่ีจะยืน่ใบนดั 

     เช่น ขอผลตรวจเลือด หรือผลเอก็ซเรย ์หากมี ใหรี้บไปดาํเนินการเจาะเลือดท่ีหอ้งเบอร์ 33  

    หรือ เอก็ซเรยท่ี์ตึกศรีนครินทร์ใหเ้รียบร้อยก่อนยืน่ใบนดั 

     กรณีผูป่้วยใชสิ้ทธิบตัรทองนอกเขต นาํใบส่งตวัไปตรวจสอบสิทธ์ิ หอ้งบตัรเบอร์ 7  

    กรณีผูป่้วยใชสิ้ทธ์ิบตัรประกนัสงัคมนอกเขต ตรวจสอบสิทธ์ิ เบอร์ 29 

3.  นาํใบนดั พร้อมผลเลือดยืน่ในตะกร้ารับใบนดั นัง่พกัสกัประมาณ 15 นาที 

4.  ดาํเนินการวดัความดนัดว้ยเคร่ืองวดัอตัโนมติั นัง่รอเรียกช่ือ 

5.  ผา่นการซกัประวติัจากพยาบาลวิชาชีพท่ีจุดคดักรองเบอร์12 ก่อนนาํประวติัไปยืน่หนา้หอ้งตรวจ 

6.  ยืน่บตัรหนา้หอ้งตรวจรอเรียกตรวจตามคิวนดัท่ีระบุอยูบ่นใบนดั 

คิวท่ี 1 – 20    เรียกตรวจเวลา  9.00 น.- 10.00 น. 

คิวท่ี 21 – 40  เรียกตรวจ เวลา 10.00 น. – 11.00 น. 

คิวท่ี 41 – คิวเสริม  เรียกตรวจ เวลา  11.00 น. – 12.00 น. 

1. หลงัจากตรวจเสร็จ ยืน่บตัรท่ีหนา้หอ้งตรวจ หรือจุดรับนดัเบอร์ 20 เพื่อรับใบนดัคร้ังต่อไป 

พร้อมฟังคาํแนะนาํในการเตรียมตวัมาล่วงหนา้ เช่น การเจาะเลือดมาล่วงหนา้ การนดัเอก็ซเรย ์

8.  ยืน่ใบสัง่ยาท่ีหอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอก เพื่อรับยาก่อนกลบับา้น 
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- กรณีท่ีตรวจเสร็จแลว้ตอ้งนอนรพ. 

1.  นาํประวติั พร้อม คาํสัง่แพทย ์ในการนอนรพ.ติดต่อท่ีโตะ๊รับนดัเบอร์ 20  

2.  รอพยาบาลหลงัตรวจตรวจสอบคาํสัง่แพทยท่ี์ตอ้งทาํก่อนนาํคนไขส่้งตึก เช่น ตรวจเคล่ือน

ไฟฟ้าหวัใจ,เอก็ซเรย,์ติดป้ายขอ้มือ 

3.  รอ เจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัรทาํเร่ืองนอนรพ.                 

4.  เจา้หนา้ท่ีเปลนาํส่งผูป่้วยตามตึกต่างๆ 

ระบบนัดพบแพทย์เฉพาะทาง 

แพทย์ รพ.ต้นทาง 
1. เห็นสมควรส่งผูป่้วยมาพบแพทยเ์ฉพาะทาง ท่ี รพ.ราชบุรี 
2. ออกหนงัสือส่งตวั (ใบ Refer) 

เจ้าหน้าที ่รพ.ต้นทาง 
1. ติดต่อ ศูนยน์ดัพบแพทยเ์ฉพาะทาง รพ.ราชบุรี โทร 032-326631 , 032-719600 ต่อ 1735 

2. ลงทะเบียนผา่น Website  http://djphapho6.blogspot.com/ หรือเขา้ช่องคน้หาของ 
Google พิมพค์าํวา่ ระบบนดัพบแพทยเ์ฉพาะทาง โรงพยาบาลราชบุรี ลงทะเบียนตาม
แบบฟอร์มท่ีกาํหนด พร้อม Fax เอกสาร ใบ Refer บตัรประชาชนหรือทะเบียนบา้น  
มาท่ีเบอร์ 032-326631 

เจ้าหน้าทีศู่นย์นัดพบแพทย์เฉพาะทาง รพ.ราชบุรี 
1. ตรวจสอบรายละเอียด กาํหนดวนันดั 
2. Fax บตัรนดัพร้อมรายละเอียด ให ้รพ.ตน้ทาง  เพื่อส่งมอบใหผู้ป่้วยมารับการรักษา  

ตามวนัเวลาท่ีกาํหนด 
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การให้บริการคลนิิกพเิศษเฉพาะทางนอกเวลาฯ 
 

เปิดบริการ ทุกวนัจนัทร์ – ศุกร์  เวลา 16.00 -20.00 น.   และวนัเสาร์   เวลา 08.00 – 11.00 น.   
(เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยดุต่อเน่ือง) 
ค่าบริการ 
- ค่าธรรมเนียมแพทย ์200 บาท (เบิกไม่ได)้ ถา้ตรวจ 2 แผนก ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
ปิดรับผู้ป่วยเวลา19.30 น. 
(บางวนั อาจปิดรับก่อนเวลาท่ีกาํหนด :ตามจาํนวนผูรั้บบริการและตามคาํสัง่แพทย)์ 
หมายเหตุ  
          1.  ผูรั้บบริการทุกท่านตอ้งแสดง บตัรประชาชน นะคะ 
          2.  ผูป่้วยนดั x –ray สามารถติดต่อเคาน์เตอร์หอ้ง x-ray ตึกศรีนครินทร ชั้น 1 ไดเ้ลย 
          3.  ผูป่้วยท่ีใชสิ้ทธิบตัรประกนัสงัคมนอกเขต   
 
บัตรประกนัสุขภาพถ้วนหน้านอกเขตและต่างจังหวดั กรุณาเตรียมหลกัฐานดงันี ้

1. หนงัสือส่งตวั   ตวัจริง 1 ฉบบั   และสาํเนา 1 ฉบบั 
2. สาํเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 
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ขั้นตอนการรับบริการของตกึอุบัตเิหตุฉุกเฉิน 

1. ทาํบตัรท่ีหอ้งฉุกเฉิน 

2. ทาํการวดัความดนั คดักรองตามลาํดบัความรุนแรงของการเจบ็ป่วย  

มีการประเมิน 1-5 (ซ่ึงเป็นการประเมินแบบระบบ ESI )  

1. สีแดง (ผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤติ)       

 ผูป่้วยบาดเจบ็สาหสั ตอ้งไดรั้บการดูแล รักษาทนัท ีมิฉะนั้นอาจเสียชีวติได ้ผูป่้วย 

 ฉุกเฉินวกิฤติ ไดแ้ก่ ผูป่้วยหยดุหายใจ หวัใจหยดุเตน้ชกัอยา่งต่อเน่ือง 

2. สีชมพู (ผูป่้วยฉุกเฉินเส่ียง)       

 ผูป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่งเร่งด่วน ภายใน 10 นาท ี เช่น เป็นโรคหวัใจขาดเลือด อ่อน

แรงคร่ึงซีกเฉียบพลนั  กินสารพิษ  งูพิษกดั  แทง้ 

3. สีเหลอืง (ผูป่้วยฉุกเฉินเร่งด่วน)      

 ไดรั้บการดูแลรักษา ภายใน 30 นาท ี เช่น  ไสต่ิ้งอกัเสบเฉียบพลนั  แผลฉีกขาดขนาด

ใหญ่ขอ้เทา้พลิกบวมผดิรูป ไหล่หลุด 

4. สีเขียว (ผูป่้วยฉุกเฉินไม่รุนแรง)      

 ไดรั้บการดูแลรักษา ภายใน 1 ช่ัวโมง ไดแ้ก่  ขอ้เทา้พลิกไม่ผดิรูป  ปัสสาวะขดั  แผล

ฉีกขาดเลก็นอ้ย 

5. สีขาว (ผูป่้วยฉุกเฉินทัว่ไป)       
 ไดรั้บการดูแลรักษา ภายใน 2 ช่ัวโมง  เช่น ไข ้ ไอ  เจบ็คอ  ปวดทอ้งเลก็นอ้ย  ปวดไม
เกรนเลก็นอ้ย มารับยาเดิม มาฉีดวคัซีนสุนขักดั เป็นตน้   

บริการ 1669 กรณอีุบัตเิหตุ และฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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ขั้นตอนการขอสําเนาเวชระเบียน/ใบรับรองแพทย์/ประกนัชีวติ 

ผู้มีสิทธ์ิขอ ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

ผูป่้วย           :  1.บตัรประชาชนผูป่้วย 

          2. แบบคาํร้องขอทราบประวติัการรักษา และหนงัสือยนิยอมเปิดเผยประวติัการรักษา 

บิดา /มารดา :  1.บตัรประชาชนผูป่้วย 

                       2.บตัรประชาชนผูข้อ 

                       3.ทะเบียนบา้นผูป่้วย 

                       4.แบบคาํร้องขอทราบประวติัการรักษา และ  หนงัสือยนิยอมเปิดเผยประวติัการรักษา 

คู่สมรส        :  1.บตัรประชาชนผูป่้วย 

                        2.บตัรประชาชนผูข้อ 

                        3.ทะเบียนสมรส 

                        4.แบบคาํร้องขอทราบประวติัการรักษา และ  หนงัสือยนิยอมเปิดเผยประวติัการรักษา 

บุตรบรรลุนิติภาวะ 
        : 1.บตัรประชาชนผูป่้วย 

         2.บตัรประชาชนผูข้อ 

                      3.ทะเบียนบา้นผูข้อ 

                      4.แบบคาํร้องขอทราบประวติัการรักษา และ  หนงัสือยนิยอมเปิดเผยประวติัการรักษา 

พี่นอ้งท่ีมีบิดา/มารดาเดียวกนั 
 : 1.บตัรประชาชนผูป่้วย 

         2.บตัรประชาชนผูข้อ 

                       3.ทะเบียนบา้นผูป่้วย                                                     
          4.ทะเบียนบา้นผูข้อ                  
          5.แบบคาํร้องขอทราบประวติัการรักษา และ  หนงัสือยนิยอมเปิดเผยประวติัการรักษา 



8 
 

ตวัแทนหรือผูรั้บมอบอาํนาจ 
 : 1.บตัรประชาชนผูป่้วย 

                       2.บตัรประชาชนผูข้อ 

                      3.หนงัสือมอบอาํนาจ 

                      4.แบบคาํร้องขอทราบประวติัการรักษา และ  หนงัสือยนิยอมเปิดเผยประวติัการรักษา 

ค่าธรรมเนียม 

- ค่าธรรมเนียมแพทย ์400 บาท ..กรณีเขียนใบเคลม (ไม่มีใบเสร็จรับเงิน) ชาํระในวนัท่ียืน่แบบ
คาํร้องฯ ระยะเวลาดาํเนินการ 2 สปัดาห์ 

- ค่าโทรศพัท ์10 บาท (ไม่มีใบเสร็จรับเงิน) ชาํระในวนัท่ียืน่แบบคาํร้องฯ 

- ค่าบริการถ่ายสาํเนา หนา้ละ 1 บาท ชาํระ ในวนัท่ีมารับเอกสาร 
ค่าธรรมเนียมส่งกลบั ...(รวมค่าธรรมเนียมถ่ายเอกสารแลว้ และมีใบเสร็จรับเงิน) 
- ผูป่้วยนอก  100 บาท  

- ผูป่้วยใน     250 บาท 

 

การขอใบรับรองแพทย์ย้อนหลงั 
1.  การขอใบรับรองแพทยย์อ้นหลงั เช่น รับรองวา่เจบ็ป่วยจริง, รับรองวา่เคยนอนโรงพยาบาลฯลฯให้
พบแพทยเ์จา้ของไขใ้นวนัท่ีแพทยอ์อกตรวจ 
2.  การขอสาํเนาใบรับรองแพทย ์การแกไ้ขใบรับรองแพทย ์ใหติ้ดต่อหน่วยท่ีออกใบรับรองแพทยฉ์บบั
นั้น ๆ          
3.  การประทบัตราโรงพยาบาล ในใบรับรองแพทย ์ใหป้ระทบัตราท่ีหน่วยคดักรอง 2 หรืองานธุรการ 

งานเวชระเบียน รับดาํเนินการเฉพาะ 

1. การขอใบรับรองแพทยข์องบริษทัประกนัชีวิต (ตอ้งมีใบCLAIM ของประกนัชีวิต) 
2. การขอสาํเนาเวชระเบียน ทุกกรณี 
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การให้บริการศูนย์ตรวจสุขภาพพเิศษ  (ห้องเบอร์  47) 

การตรวจสุขภาพแบ่งออกเป็น          

 -  ตรวจสุขภาพประจาํปี  ขา้ราชการ      

 -  ตรวจสุขภาพพิเศษ         

 -  ตรวจสุขภาพเพ่ือศึกษาต่อ       

 -  ตรวจสุขภาพสมคัรงาน        

 -  ตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย ์

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ 

- ตรวจสุขภาพประจาํปี  สามารถโทรนดัล่วงหนา้หรือมาพบเจา้หนา้ท่ีท่ีหอ้งตรวจสุขภาพเบอร์  47   

- ผูรั้บบริการสามารถเลือกโปรแกรมท่ีจะตรวจได ้  

- ถา้ตอ้งการตรวจนํ้าตาลในเลือด  (เบาหวาน)  ควรงดนํ้าและอาหารอยา่งนอ้ย  6  ชัว่โมง 

- ถา้ตอ้งการตรวจระดบัไขมนัในเลือด  ควรงดนํ้าและอาหารอยา่งนอ้ย  8 – 12  ชัว่โมง 

- ตรวจรายการอ่ืน ๆ  ไม่ตอ้งงดนํ้าและอาหาร 

- สวมใส่เส้ือผา้ท่ีไม่คบัจนเกินไป  เตรียมพร้อมสาํหรับการวดัความดนั  การเจาะเลือด  การเอก็ซเรย์

ปอดและหวัใจ 

- ไม่ควรสวมเคร่ืองประดบัโลหะใด ๆ  ขณะเอกซเรย ์ เน่ืองจากจะทาํใหภ้าพท่ีไดไ้ม่ชดัเจน 

- สาํหรับสตรีมีครรภห์รือสงสยัวา่จะตั้งครรภ ์ ควรแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนรับการตรวจ  เน่ืองจากการ

เอกซเรยอ์าจมีผลกระทบต่อทารกในครรภ ์

- ผูท่ี้มีประจาํเดือนควรแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบก่อนตรวจปัสสาวะ  เพราะเมด็เลือดท่ีปะปนมากบั

ปัสสาวะ  แจทาํใหก้ารอ่านค่าผดิเพี้ยนได ้

- ควรพกัผอ่นใหเ้พียงพอ  และงดการด่ืมสุรา  กาแฟ  ในคืนก่อนตรวจ 
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ขั้นตอนการเขา้รับบริการ 

2. ติดต่อเจา้หนา้ท่ีศูนยต์รวจสุขภาพพิเศษ  (หอ้งเบอร์  47) 

3. ยืน่บตัรประชาชนเพ่ือทาํประวติั 

4. เลือกโปรแกรมท่ีจะตรวจ 

5. เจา้หนา้ท่ีอธิบายขั้นตอนการตรวจเพื่อติดต่อจุดแต่ละจุด เช่น หอ้งเจาะเลือด หอ้งX-ray  

6. ติดต่อเจา้หนา้ท่ีหอ้งเบอร์ 47 

7. พบแพทยเ์พื่อฟังผลตรวจ 
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ตรวจสุขภาพประจาํปีข้าราชการ 

1. หน่วยงานท่ีจะตรวจสุขภาพมีหนงัสือแจง้ความประสงคจ์ะตรวจสุขภาพพร้อมแจง้รายช่ือผูท่ี้ 
จะตรวจสุขภาพ         

 1.1 ผูรั้บผดิชอบประสานวนัตรวจระหวา่ง 2 หน่วยงาน                                                                                     

2. โรงพยาบาลทาํหนงัสือตอบกลบัและแจง้วนัตรวจสุขภาพใหห้น่วยงานทราบ 
3. โรงพยาบาลออกปฏิบติังานท่ีหน่วยงาน  เพื่อ 

-   เจาะเลือด  เกบ็ปัสสาวะ   -  ชัง่นํ้ าหนกั  วดัส่วนสูง  วดัรอบเอว 

-   วดัความดนัโลหิต            -   ทาํแบบคดักรองความเส่ียง 

4. พบแพทยท่ี์คลินิกตรวจสุขภาพ ทุกบ่ายวนัจนัทร์  เพื่อ 
- ฟังผล Lab    - ตรวจร่างกาย         - ใหก้ารรักษา                 

- X-ray ปอด   - ตรวจ Pap smear   - ตรวจอ่ืนๆ ตามท่ีแพทยส์ัง่               

- ส่ง Consult แผนกท่ีเก่ียวขอ้งในรายท่ีพบวา่ผดิปกติ 

5. สรุปผลการตรวจสุขภาพส่งหน่วยงาน 
6. ทาํรายงานส่งการเงินเพื่อเรียกเกบ็ค่าตรวจสุขภาพจากหน่วยงาน 
7. ส่งรายงานประจาํเดือนใหก้ลุ่มพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
8. สรุป ประเมิน และวเิคราะห์ผลการปฏิบติังานประจาํปีเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา     
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ขั้นตอนการนัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

1. เตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งใชด้งัน้ี 

  1.1 สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาทะเบียนบา้น  หรือสาํเนาโควตา ของนายจา้ง  1  ฉบบั 

  1.2 สาํเนาพาสปอร์ตท่ีมีรูปของต่างดา้ว   1  ฉบบั 

  1.3 สาํเนา  ทร 38/1 ของต่างดา้ว   1   ฉบบั  ( ถา้มี ) 

2. ขอเลขบตัรโรงพยาบาลราชบุรีท่ี  หอ้งบตัรเบอร์  4 

3. นาํเอกสารทั้งหมดมานดัวนัตรวจสุขภาพท่ีงานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงาน                    

    เวชกรรมสงัคม  อยูช่ั้น  2  ตรงขา้มตึกสงฆ ์  บนธนาคารเลือด 
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งานห้องปฏิบัตกิารผู้ป่วยนอก (OPD Laboratory) 
 

สถานที ่  ปีกซา้ยตึกอาํนวยการชั้นล่าง             

เวลาทาํการ 6.30 – 16.30 น.  ทุกวนัทาํการ           

คลนิิกนอกเวลา  8.30 – 12.30 น.  ทุกวนัหยดุราชการและเสาร์-อาทิตย ์            

16.30 – 20.30 น. ทุกวนั    

โทรศัพท์ 032 – 719600  ต่อ 1170 

ขอบเขตของงานบริการ 
ใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก  โลหิตวิทยา  จุลทรรศนศาสตร์คลินิก  ภูมิคุม้กนัวิทยา

คลินิก จุลชีววทิยาคลินิกและธนาคารโลหิต   แก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีงานผูป่้วยนอก 

เอกสารทีต้่องเตรียมในกรณทีีรั่บบริการห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 

1. ใบสัง่ตรวจของแพทย ์

2. ใบนดัพบแพทยใ์นกรณีท่ีมาตรงกบัวนันดัพบแพทย ์

3. บตัรประชาชนพร้อมใบใหค้าํปรึกษา ในกรณีท่ีเจาะตรวจหา Anti HIV (ตรวจเอดส์) 

4. สาํเนาใบส่งตวั  ในกรณีท่ีใชสิ้ทธิการรักษานอกเขตหรือสิทธิการรักษาต่างจงัหวดั 

5. สาํเนาบตัรประชาชน   ในกรณีท่ีใชสิ้ทธิการรักษานอกเขตหรือสิทธิการรักษาต่างจงัหวดั 

ขั้นตอนการรับบริการทีห้่องปฏบัิติการผู้ป่วยนอก 

1. กรณีท่ีผูรั้บบริการมาก่อนเวลา 06.30น. 

1.1 ผูรั้บบริการนัง่รอคิวเจาะเลือดพร้อมเอกสารใบสัง่ตรวจตามบริเวณท่ีนัง่ท่ีกาํหนดไว ้

1.2 รอรับบตัรคิว 

1.3 ผูรั้บบริการนาํเอกสารใบสัง่ตรวจพร้อมบตัรคิวไปลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิการ

รักษาท่ีหนา้หอ้งเบอร์ 46 

1.4 รอรับบริการหรือรอเจาะเลือดตามสีบตัรคิว 

1.5 รับการบริการหรือรับการเจาะเลือด 

1.6 รับผลตรวจท่ีเคาน์เตอร์หมายเลข 2 

2. กรณีท่ีผูรั้บบริการมาหลงัเวลา 06.30น. และตรงวนันัดพบแพทย์ 
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2.1 ผูรั้บบริการนาํเอกสารใบสัง่ตรวจพร้อมใบนดัพบแพทย ์มายืน่ท่ีเคานเ์ตอร์หมายเลข 1 

เพื่อคดักรองและรับบตัรคิว ยกเวน้สิทธิการรักษานอกเขตหรือสิทธิการรักษาต่างจงัหวดั 

หรือผูรั้บบริการท่ีมีใบส่งตวั ใหไ้ปตรวจสอบสิทธิการรักษาท่ีหอ้งบตัร ช่องหมายเลข 7  

2.2 รอรับบริการหรือรอเจาะเลือดตามสีบตัรคิว 

2.3 รับการบริการหรือรับการเจาะเลือด 

2.4 รับผลตรวจท่ีเคาน์เตอร์หมายเลข 2 

3. กรณีท่ีผูรั้บบริการมาหลงัเวลา 06.30น. และไม่ตรงวนันัดพบแพทย์ 

3.1 ผูรั้บบริการนาํเอกสารใบสัง่ตรวจมายืน่ท่ีเคาน์เตอร์หมายเลข 1 เพื่อคดักรองและรับบตัร

คิว ยกเวน้สิทธิการรักษานอกเขตหรือสิทธิการรักษาต่างจงัหวดั หรือผูรั้บบริการท่ีมีใบ

ส่งตวั ใหไ้ปตรวจสอบสิทธิการรักษาท่ีหอ้งบตัร ช่องหมายเลข 7  

3.2 ผูรั้บบริการท่ีไม่มีใบส่งตวัใหน้าํเอกสารใบสัง่ตรวจพร้อมบตัรคิวไปลงทะเบียน และ

ตรวจสอบสิทธิการรักษาท่ีหนา้หอ้งเบอร์ 46 

3.3 รอรับบริการหรือรอเจาะเลือดตามสีบตัรคิว 

3.4 รับการบริการหรือรับการเจาะเลือด 

3.5 รับผลตรวจท่ีเคาน์เตอร์หมายเลข 2 

การเตรียมตัวผู้รับบริการก่อนการเจาะเลอืด 

การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพื่อหาระดบันํ้าตาลและไขมนัในเลือด  จาํเป็นตอ้งมีการเตรียม

ผูรั้บบริการก่อนการเจาะเกบ็เลือด  เพื่อใหไ้ดผ้ลตรวจท่ีเช่ือถือได ้ ดงัน้ี 

1. การตรวจหาระดบัไขมนัในเลือด 

- ใหผู้รั้บบริการอดอาหารและนํ้า 12 – 14  ชัว่โมง  ก่อนการเจาะเลือด หากกระหายนํ้า

มากใหจิ้บนํ้าเปล่าไดเ้พียงเลก็นอ้ย 

2. การตรวจหาระดบันํ้าตาลมีหลายวิธี  ซ่ึงการเตรียมผูรั้บบริการแตกต่างกนั ดงัน้ี 

2.1    การตรวจหาระดบันํ้าตาลหลงัอดอาหาร (Fasting  Blood  Sugar)  

- ใหผู้รั้บบริการอดอาหารและนํ้าอยา่งนอ้ย  8  ชัว่โมง  ก่อนการเจาะเลือด  หากกระหาย

นํ้ามากใหจิ้บนํ้าเปล่าไดเ้พยีงเลก็นอ้ย 

2.2    การตรวจหาระดบันํ้าตาลหลงัอาหาร 2  ชัว่โมง (Two-hour  Post  Prandial  Glucose) 
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- ใหผู้รั้บบริการอดอาหารและนํ้า 12  ชัว่โมง  ก่อนการทดสอบ หากกระหายนํ้ามากให้

จิบนํ้าเปล่าไดเ้พียงเลก็นอ้ย 

- ใหผู้รั้บบริการรับประทานอาหารท่ีมีแป้งเป็นส่วนประกอบไม่นอ้ยกวา่ 75  กรัม  

บนัทึกเวลาท่ีรับประทานอาหารไว ้ และเจาะเลือดหลงัจากรับประทานอาหารแลว้  2 

ชัว่โมง 

2.3 การตรวจหาระดบันํ้าตาลหลงัอาหาร 1 ชัว่โมง  (One  hour  Post Prandial  Glucose or 

Glucose Challenge  test) 

- ใหผู้รั้บบริการรับประทานกลูโคส 50  มิลลิกรัม  แลว้เจาะเลือดหลงัจากรับประทาน  1  

ชัว่โมง 

2.4 การตรวจ  Oral  Glucose  Tolerance  test  (OGTT)  

- ใหผู้รั้บบริการเตรียมตวัก่อนการทดสอบ  3  วนั  โดยในแต่ละวนัใหรั้บประทาน

อาหารประเภทแป้ง ไม่นอ้ยกวา่  150 กรัม 

- วนัสุดทา้ยก่อนวนัทาํการทดสอบใหอ้ดอาหารและนํ้า  12  ชัว่โมง  ก่อนการเจาะเลือด

คร้ังแรก หากกระหายนํ้ามากใหจิ้บนํ้าเปล่าไดเ้พยีงเลก็นอ้ย 

- ใหผู้รั้บบริการรับประทานกลูโคส  75  กรัม ถา้เป็นผูรั้บบริการท่ีตั้งครรภใ์หรั้บประทาน 

100 กรัม  สาํหรับเดก็ใหป้รับนํ้าหนกัตวั  คือ 1.75 กรัมต่อ 1  กิโลกรัม  แต่ตอ้งไม่เกิน  75 

กรัม   

- เจาะเลือดหลงัรับประทานกลูโคส  ครบ 1  ชัว่โมง,  2  ชัว่โมง และ 3 ชัว่โมง  
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ขั้นตอนการขอรับบริการทางรังสีวทิยา (X-ray) 

กรณทีีต้่องนัดล่วงหน้า (case พเิศษ) 

3. ยืน่ใบส่งตรวจท่ีโตะ๊นดั X-ray ติดกบัโตะ๊รับนดัเบอร์ 20  เพื่อตรวจสอบใบส่งตรวจ 

4. เจา้หนา้ท่ี  กาํหนดวนั/เวลานดั และออกใบนดั 

5. เจา้หนา้ท่ีอธิบายการเตรียมตวัก่อนตรวจ และบอกวิธีการยืน่ใบนดัในวนันดั 

ผู้ใช้บริการมาตามนัดปฏบัิตดิังนี ้

1. ขอใบสัง่ยาจากหอ้งบตัร พร้อมเตรียมใบส่งตรวจ หรือใบนดัท่ีนดัไวแ้ลว้ 

2. นาํเอกสารทั้งหมดยืน่ท่ีตึกX-ray (ตึกศรีนครินทรชั้นท่ี 1) 

3. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร และลงขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ 

- กรณีผูป่้วยใชสิ้ทธ์ิขา้ราชการเบิกได ้สิทธ์ิจ่ายตรง และสิทธ์ิชาํระเงินเอง หลงัจากท่ี

เจา้หนา้ท่ีลงขอ้มูลแลว้จะใหใ้บสัง่ยาท่ีมีค่าใชจ่้าย ใหท่้านไปติดต่อชาํระเงินตามสิทธ์ิ   

ท่ีหอ้งการเงินของตึก X-ray และนาํกลบัมายืน่ใหเ้จา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

4. รอเรียกเพื่อX-ray ตามคิว 

5. เม่ือทาํการX-ray เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะตรวจสอบคุณภาพฟิลม์และส่งใหรั้งสีแพทย ์  

เพื่ออ่านฟิลม์ 

6. ผูป่้วยกลบัหอ้งตรวจ หรือมาตามวนันดัเพือ่ฟังผลตรวจอีกคร้ัง 
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ขั้นตอนการเข้ารับบริการรังสีรักษา 

 ผูป่้วยเก่า 

      1. ติดต่อหอ้งบตัร 

1.1 ยืน่บตัรนดั และใบส่งตวั (ถา้มี) 

1.2 รับบตัรคิว และใบสัง่ยา 

1.3 ตรวจสอบสิทธิการรักษา 

      2. ติดต่ออาคารรังสีรักษา 

2.1 ยืน่บตัรนดั ใบสัง่ยา และใบส่งตวั (ถา้มี) ท่ีหอ้งทะเบียน 

2.2 รับแฟ้มประวติัรังสีรักษา / ชาํระเงิน 

2.3 ติดต่อพนกังานช่วยเหลือคนไข ้เพื่อวดัความดนัโลหิต วดัอุณหภูมิ และชัง่นํ้ าหนกั 

2.4 พยาบาลทาํการซกัประวติัผูป่้วย 

2.5 รอพบแพทย ์/ รอจาํลองการรักษา / รอฉายรังสี 

2.6 ส่งคืนแฟ้มประวติัใหก้บัหอ้งทะเบียน 

      3. ผูป่้วยกลบับา้นได ้

 ผูป่้วยใหม่ 

      1. ติดต่อหอ้งบตัร 

1.1 ขอรับใบประวติัผูป่้วย พร้อมยืน่ใบส่งตวั (ถา้มี) 

1.2 รับบตัรคิว และใบสัง่ยา 

1.3 ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
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 2. ติดต่ออาคารรังสีรักษา 

2.1 ยืน่ใบประวติัผูป่้วย ใบสัง่ยา และใบส่งตวั (ถา้มี) ท่ีหอ้งทะเบียน 

2.2 รับแฟ้มประวติัรังสีรักษา / ชาํระเงิน 

2.3 ติดต่อพนกังานช่วยเหลือคนไข ้เพื่อวดัความดนัโลหิต วดัอุณหภูมิ และชัง่นํ้ าหนกั 

2.4 พยาบาลทาํการซกัประวติัผูป่้วย 

2.5 หากผูป่้วยมีผลการตรวจรักษา / ผลการวินิจฉยัโรค (จาก ร.พ.อ่ืน) ควรส่งมอบใหก้บัพยาบาล 

2.6 รอพบแพทย ์/ รอจาํลองการรักษา / รอฉายรังสี 

2.7 ส่งคืนแฟ้มประวติัใหก้บัหอ้งทะเบียน 

      3. ผูป่้วยกลบับา้นได ้

เอกสารประกอบ 

1. ใบส่งตวั (ถา้มี) 

2. สาํเนาบตัรประชาชน 
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ขั้นตอนการเข้ารับบริการส่องตรวจ 

หน่วยส่องตรวจ ใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยั และรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และ

ทางเดินปัสสาวะ โดยการใชก้ลอ้งส่องตรวจภายในอวยัวะต่างๆ เช่น ส่องตรวจกระเพาะอาหาร ส่อง

ตรวจลาํไส ้ส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ ฯลฯ 

ก่อนตรวจ 

1. มาตรวจท่ีหอ้งตรวจผูป่้วยนอก และแพทยน์ดัทาํการส่องตรวจ 

2. นาํบตัรผูป่้วยมารับการนดัและคาํแนะนาํท่ีหอ้งส่องตรวจ 

3. ผูใ้ชสิ้ทธ์ิบตัรทองนอกเขต ประกนัสงัคมนอกเขต นาํใบนดัไปขอใบส่งตวัท่ีโรงบาลตน้สงักดั 

 วนัตรวจ 

1. หยบิบตัรคิวท่ีหนา้หอ้งส่องตรวจ และรอยืน่ใบนดั 

2. ผูใ้ชบ้ตัรทองนอกเขต หรือสิทธ์ิอ่ืนๆ 

-   นาํใบส่งตวั สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาทะเบียนบา้นไปตรวจสอบสิทธิ                                    

-   บตัรทองนอกเขตเบอร์ 7  บตัรประกนัสงัคมนอกเขตเบอร์ 29 

3. นัง่รอเจา้หนา้ท่ีเรียกเตรียมความพร้อม เพือ่เขา้รับการตรวจ 

4. แพทยท์าํการตรวจวนิิจฉยัหรือรักษาแจง้ผลการส่องตรวจ 

5. รับใบสัง่ยา-ค่าใชจ่้าย ไปหอ้งจ่ายยา   

(สิทธิขา้ราชการ การส่องตรวจบางรายการตอ้งชาํระเงินเอง) 

6. ไปทาํการนดัตรวจคร้ังต่อไป ฟังผลการตรวจช้ินเน้ือ หรืออ่ืนๆ  

- ผูป่้วยศลัยกรรมติดต่อหอ้งเบอร์ 10 

- ผูป่้วยอายรุกรรมติดต่อหอ้งเบอร์ 20 

7. ไปนดัตรวจอ่ืนๆ เช่น  X-ray. เจาะเลือดฯลฯ ตามแผนการรักษา 
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ขั้นตอนรับบริการฟอกเลอืด หน่วยไตเทยีม 

1. หน่วยไตเทียมรับแจง้จากหอผูป่้วย/หอ้งผูป่้วยหนกั/แผนกผูป่้วยนอก/แผนกฉุกเฉิน/ตามนดั

 -  เจา้หนา้ท่ีเตรียมเคร่ืองฟอกเลือดและอุปกรณ์การฟอกเลือด 

2. ผูป่้วยและญาติรับฟังคาํอธิบายและลงนามยนิยอมรับการรักษาโดยวธีิฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไต

เทียม 

3. ผูป่้วยชัง่นํ้ าหนกั รับการตรวจวดัสญัญาณชีพ 

6. ผูป่้วยเขา้รับการฟอกเลือด ผูป่้วยจะไดรั้บการดูแลใหฟ้อกเลือดตามมาตรฐานการรักษาโดยการ

ฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 

7. ระหวา่งการฟอกเลือด หากมีอาการผดิปกติ แจง้เจา้หนา้ท่ีหน่วยไตเทียมทนัที 

8. โดยทัว่ไประยะเวลาของฟอกเลือด 2-4 ชัว่โมง เม่ือครบตามท่ีกาํหนด ผูป่้วยออกจากเคร่ือง

ฟอกเลือด 

9. ชัง่นํ้ าหนกั รับการตรวจวดัสญัญาณชีพ ไดรั้บการดูหลงัการฟอกเลือด 

10. ส่งกลบัหอผูป่้วย/หอ้งผูป่้วยหนกั/กลบับา้นพร้อมญาติ 

ติดต่อหน่วยไตเทียม วนัทาํการ 08.00น. – 20.00น. โทร 032719600 ต่อ 1154          

                    วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์08.00น. -20.00น. โทร 032719600 ต่อ 1154  

                    วนัเสาร์ – อาทิตย ์โทร 080-6503473 
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ขั้นตอนการรับผู้ป่วยหน่วยไตเทยีม2 

ขั้นตอนการรับผูป่้วยนอก 

1. ผูใ้ชบ้ริการติดต่อหอ้งบตัร เพื่อทาํประวติัผูป่้วย 

2. ติดต่อหน่วยคดักรองเพื่อซกัประวติั,วดัความดนัโลหิตและ คดักรองอาการเจบ็ป่วย 

3. ติดต่อหอ้งตรวจสอบสิทธ์ิ เบอร์7 หรือเบอร์29 ตามสิทธ์ิของผูป่้วย 

4. พบแพทยอ์ายรุกรรมโรคไตเพ่ือรับการตรวจรักษา 

5. มีการติดต่อประสานงานจากหอ้งตรวจอายรุกรรม (OPD) ส่งผูป่้วยพร้อมประวติั  

(OPD CARD) มายงัหน่วยไตเทียม2 เพื่อมารับบตัรนดัฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 

ขั้นตอนการรับผูป่้วยใน 

1. มีการติดต่อประสานงานจากแพทยเ์จา้ของไข ้เพื่อส่งต่อผูป่้วยมารับการฟอกเลือดท่ีหน่วยไต

เทียม2 

2. ผูป่้วยหรือญาติเขา้มาติดต่อพร้อมประวติัผูป่้วย (OPD CARD) เพื่อรับบตัรนดัการฟอกเลือดท่ี

หน่วยไตเทียม2 

3. ติดต่อประสานงานแผนกผูป่้วยในเร่ืองคิวฟอกเลือดของผูป่้วยและเวลาในการส่งผูป่้วยลงมา

ฟอกเลือดท่ีหน่วยไตเทียม2 

เอกสารสําคญัทีผู้่ป่วยต้องนํามา 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

2. สาํเนาทะเบียนบา้น 

3. ใบส่งตวั (กรณีเป็นผูป่้วยนอกเขต) 

4. ประวติัการฟอกเลือดคร้ังสุดทา้ย (Hemo Sheet) 

5. ผลการตรวจเลือดคร้ังล่าสุด 
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อตัราค่าบริการ การฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทยีมของหน่วยไตเทยีม2 

ลาํดับ สิทธ์ิ อตัราค่าบริการ หมายเหตุ 

1 ขา้ราชการระบบจ่ายตรง 2,000  

2 ขา้ราชการระบบจ่ายตรง 2,000 Acute HD (35 วนั) 

3 ขา้ราชการระบบจ่ายตรง 3,500 Acute HD (35 วนั)  Admite 

4 ขา้ราชการทอ้งถ่ิน 2,000  

5 ประกนัสงัคม 1,500  

6 ประกนัสงัคม ทุพลภาพ 2,000  

7 บตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 1,500 Chronic HD , Temporary HD (90วนั) 

8 บตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 3,000 Acute HD (60 วนั) 

9 สถานะบุคคลมีปัญหา (ท99) 1,500  

10 จ่ายสด 1,500  
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หน่วยปฏิบัตกิารสวนหัวใจ 

1. แพทยอ์ายรุกรรมสัง่ตรวจสวนหวัใจ 

2. หอ้งสวนหวัใจ  นดัรับ แนะนาํการปฏิบติัตวัเบ้ืองตน้/เตรียมเอกสารสิทธิการรักษา และใหคู่้มือ

การเตรียมตวัก่อนการตรวจสวนหวัใจกบัผูป่้วย 

3. เจาะเลือดก่อนวนัตรวจสวนหวัใจ 1 สปัดาห์  

กรณผีลเลอืดอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

1. เตรียมเอกสารสิทธิการรักษาและการเตรียมตวัก่อนการตรวจสวนหวัใจ 

2. เจา้หนา้ท่ีโทรยนืยนักบัผูป่้วยก่อนตรวจ 3 วนั 

3. เขา้รับการรักษาตามนดั 

4. มาทาํ นอนโรงพยาบาล (Admit) ท่ีหอ้งเวชระเบียนเบอร์4และตรวจสอบสิทธิ 

5. นอนโรงพยาบาล (Admit) หอ้ง CCU 

กรณผีลเลอืดอยู่ในเกณฑ์ผดิปกต ิ

1. พบแพทยโ์รคหวัใจ (Cardio) ผูส้ัง่ตรวจสวนหวัใจ 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องผ่าตดั 

ผูป่้วยท่ีทาํการนดักบัหอ้งผา่ตดัแลว้ ในวนันดันาํใบนดัมาท่ีหอ้งผา่ตดัไดเ้ลย  ยกเว้น กรณี

ผูป่้วยบตัรทองนอกเขตใหน้าํใบนดัผา่ตดัไปขอใบส่งตวัท่ีโรงพยาบาลตน้สงักดั ในวนันดันาํใบส่งตวั

พร้อมบตัรประชาชน (ถ่ายสาํเนาเอกสาร) มาติดต่อตรวจสอบสิทธ์ิท่ีช่องเบอร์ 7 ก่อน แลว้ติดต่อท่ีหอ้ง

ผา่ตดั 
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ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องคลอด 

11. เตรียมเอกสารต่างๆใหค้รบ ไดแ้ก่ สมุดฝากครรภ ์,บตัรประชาชน เพือ่ทราบสิทธิการรักษา,สาํเนา

ทะเบียนบา้น,สาํเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) และสาํเนาใบเปล่ียนช่ือ (ถา้มี) 

12. ติดต่อเจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัรท่ีตึกอาํนวย (นอกเวลาราชการ ติดต่อหอ้งบตัรตึกฉุกเฉิน) เพื่อทาํประวติั

การนอนโรงพยาบาล 

13. พนกังานเปลจะนาํคุณแม่ไปยงัตึกหอ้งคลอด พร้อมประวติัการนอนโรงพยาบาล เม่ือถึงหอ้งคลอด 

กดกร่ิงหนา้หอ้ง 1 คร้ัง แลว้ยนืรอจะมีเจา้หนา้ท่ีพาเขา้หอ้งเตรียมคลอด ญาติท่ีมาดว้ยใหร้อ      

ดา้นนอก 

14. คุณแม่จะรับการเตรียมร่างกายก่อนคลอด เช่น การโกนขนบริเวณอวยัวะสืบพนัธ์ุ การตรวจภายใน 

พร้อมรับทราบขอ้มูล/ ผลการตรวจต่างๆ หากตอ้งการหอ้งพิเศษ ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีทราบ 

15. ส่ิงของมีค่าต่างๆ เคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด ใหคุ้ณแม่นาํฝากไวก้บัญาติเพื่อป้องกนัการสูญหาย 

16. ระเบียบการเยีย่ม เวลา 18.00 – 19.00 น. 

อตัราค่าคลอดบุตร 

1. สิทธ์ิบตัรทองในเขต  

-  พกัหอ้งสามญั(หอ้งรวม) ไม่มีค่าใชจ่้าย 

- นอนหอ้งพิเศษ ค่าใชจ่้ายวนัละ 1,000  บาท 

2. บตัรประกนัสงัคมตอ้งชาํระเงินเอง  เม่ือแจง้เกิดบุตรแลว้ ใหน้าํใบเกิดไปยืน่ขอเบิกท่ีประกนัสงัคม

ได ้13,000 บาท พร้อมรับเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพ่ือการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอตัราร้อยละ 

50 ของค่าจา้งเฉล่ียเป็นระยะเวลา 90 วนั และบุตรจะไดรั้บเงินค่าสงเคราะห์บุตร 400 บาท/เดือน 

คราวละไม่เกิน 2 คน รับสิทธิไดใ้นช่วงแรกเกิดถึงอาย ุ6 ปี  

3. สิทธ์ิชาํระเงินในกรณีคลอดเองพกัรักษาตวั 2-3 วนั ค่าใชจ่้ายประมาณ 7,000 บาท (รวมค่าหอ้ง) 

4. สิทธ์ิชาํระเงินกรณีผา่คลอด พกัรักษาตวั 3-4 วนั ค่าใชจ่้ายประมาณ 17,000 บาท (รวมค่าหอ้ง) 
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ศูนย์จองห้องพเิศษ 

วธีิการจองห้องพเิศษ 

1. กรณีผูป่้วยนอนพกัอยูใ่นโรงพยาบาล ใหติ้ดต่อจองหอ้งพิเศษไดท่ี้พยาบาลประจาํหอผูป่้วย 

หรือ “ศูนยจ์องหอ้งพิเศษ” ตรงขา้มตู ้ATM ขา้งตึกฉุกเฉิน หรือโทร 032-719600 ต่อ 1708  

ทุกวนั    เวลา 08.30 – 24.00 น. 

2. กรณีผูป่้วยยงัไม่ไดเ้ขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล แต่มีใบนดัของแพทยเ์จา้ของไข ้ระบุวนัท่ี

เขา้พกัในโรงพยาบาล สามารถติดต่อจองไดท่ี้ “ศูนยจ์องหอ้งพิเศษ” ตรงขา้มตู ้ATM ขา้งตึก

ฉุกเฉิน หรือโทร 032-719600 ต่อ 1708 ทุกวนั   เวลา 08.30 – 24.00 น. โดยสามารถจอง

ล่วงหนา้ได ้1 เดือนก่อนถึงวนันดั 

3. ขอ้มูลการจองหอ้งพิเศษจะถูกบนัทึกไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ การจดัคิวหอ้งพิเศษ จะจดัคิว

ตามลาํดบั ก่อน – หลงั เรียงลาํดบัตามวนัท่ีจองหอ้ง 

การเข้าพกัในห้องพเิศษ 

1. ผูป่้วยตอ้งผา่นกระบวนการ นอนโรงพยาบาล (Admit) เขา้สู่หอผูป่้วยสามญัก่อนเพือ่ใหแ้พทยไ์ด้

ตรวจและประเมินอาการของผูป่้วย วา่สามารถเขา้พกัในหอ้งพิเศษไดห้รือไม่ การเขา้พกัในหอ้ง

พิเศษ ผูป่้วยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากแพทยเ์จา้ของไข ้

2. เจา้หนา้ท่ีศูนยจ์องหอ้งพิเศษ จะเป็นผูต้รวจสอบเองวา่ท่าน นอนโรงพยาบาล (Admit) อยูห่อผูป่้วย

ใด และเม่ือถึงคิวท่าน เจา้หนา้ท่ีศูนยจ์องหอ้งพิเศษ จะประสานงานกบัพยาบาลประจาํหอผูป่้วย 

เพื่อรับท่านเขา้พกัในหอ้งพิเศษ 

3. การจองหอ้งพเิศษล่วงหนา้ สามารถจองได ้แต่ไม่ไดห้มายความวา่เม่ือถึงวนัท่ีท่านมา นอน

โรงพยาบาล (Admit) ท่านจะไดห้อ้งพิเศษเลย ท่านตอ้งผา่นกระบวนการ นอนโรงพยาบาล 

(Admit)  ตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ก่อน และตอ้งมีหอ้งพิเศษวา่ง ในวนันั้นๆ ดว้ย (ไม่มีการสาํรองหอ้ง)  

โดยท่ีคิวท่านจะเป็นลาํดบัตน้ๆ เรียงลาํดบัตามวนัท่ีจองหอ้ง 

4. การจองหอ้งพเิศษล่วงหนา้ หากถึงวนัท่ีนดั นอนโรงพยาบาล (Admit) ท่านยงัไม่มา นอน

โรงพยาบาล (Admit) เจา้หนา้ท่ีศูนยจ์องหอ้งพิเศษจะเป็นผูส้อบถาม หากท่านไม่มา นอน

โรงพยาบาล (Admit) คิวของท่านจะถูกลบออกจากระบบ ภายในวนัถดัไปใหท่้านติดต่อจองหอ้ง

พิเศษใหม่ 
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การให้บริการรับแจ้งการเกดิ 

สถานที ่ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป (หอ้งเบอร์ 44) ตึกอาํนวยการ ชั้น 2 
เวลาทาํการ  08.30 - 16.30 น. ในวนัเวลาราชการ 
โทรศัพท์  032-321824 

ขอบเขตการบริการ ใหบ้ริการหนงัสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) แก่ผูท่ี้มาคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาล
ราชบุรี  
เพื่อการนาํไปติดต่อขอใบสูติบตัร ท่ีสาํนกังานเทศบาลเมืองราชบุรี ภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่เดก็เกิด 

หลกัฐานทีต้่องเตรียม 
 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ ของบิดา มารดา อยา่งละ 1 ฉบบั 
 2. สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีจะนาํเดก็เขา้ หนา้เจา้บา้น 1 ฉบบั 
 3. สาํเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 1 ฉบบั 
 4. หนงัสือรับรองการเกิดของโรงพยาบาล (สมุดสีชมพ)ู 
 5. ตั้งช่ือเดก็   พร้อมคาํแปล 

ขั้นตอนการรับแจ้งการเกดิ 
 1. ใหน้าํหลกัฐานการแจง้เกิดทั้งหมดไปติดต่อเจา้หนา้ท่ีหอ้งธุรการ (เบอร์ 44) ท่ีตึกอาํนวยการ 
ชั้น 2   ในวนัและเวลาราชการ 
 2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีออกหนงัสือรับรองการเกิดเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํไปติดต่อขอรับใบสูติบตัรท่ีเทศบาล
เมืองราชบุรี 
 3. นาํสูติบตัรและใบแจง้ยา้ยออกมาติดต่อท่ีเคาน์เตอร์พยาบาลเพ่ือทาํบตัรทองใหก้บัเดก็ 
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การให้บริการรับแจ้งการตาย 

สถานที ่- กลุ่มงานบริหารทัว่ไป (หอ้งเบอร์ 44) ตึกอาํนวยการ ชั้น 2 
   ในวนัเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.  
 - หอ้งบตัรผูป่้วยนอก ตึกอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
   ในวนัหยดุ และนอกเวลาราชการ 
ขอบเขตการบริการ ใหบ้ริการออกหนงัสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) แก่ผูเ้สียชีวิตท่ีโรงพยาบาลราชบุรี 
เพื่อการนาํไปติดต่อขอรับใบมรณะบตัร ท่ีเทศบาลเมืองราชบุรี ภายใน 24 ชม. 

หลกัฐานทีต้่องเตรียม 
 1. หนงัสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) ซ่ึงหอผูป่้วยท่ีผูเ้สียชีวิตเป็นผูอ้อกให ้
 2. บตัรประชาชนและทะเบียนบา้น ของผูเ้สียชีวิต 

ขั้นตอนการรับแจ้งการตาย 
 1. ใหน้าํหลกัฐานการตายทั้งหมด ไปติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีหอ้งธุรการ (เบอร์ 44) ท่ีตึกอาํนวยการ 
ชั้น 2   ในวนัและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) กรณีในวนัหยดุและนอกเวลาราชการ 
ติดต่อ  เจา้หนา้ท่ีท่ีหอ้งบตัรผูป่้วยนอกตึกอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
 2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีออกหนงัสือรับรองการตายเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํไปติดต่อรับใบมรณะบตัรท่ีเทศบาล
เมืองราชบุรี 
 3. นาํใบมรณะบตัร มาติดต่อท่ีหอ้งพกัศพ เพื่อขอรับศพไปดาํเนินพิธีทางศาสนาต่อไป 
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ระเบียบสมนาคุณผู้อุปการคุณโรงพยาบาลราชบุรี 

1. ประเภทผู้อุปการคุณ 

1.1  ผูอุ้ปการคุณ ไดแ้ก่ บุคคล ผูบ้ริจาคเงิน หรือทรัพยสิ์น ตั้งแต่   300,000 บาท ข้ึนไป 

1.2  ผูอุ้ปการคุณ ไดแ้ก่ บุคคล ผูบ้ริจาคเงิน หรือทรัพยสิ์น ตั้งแต่   500,000 บาท ข้ึนไป 

1.3  ผูอุ้ปการคุณ ไดแ้ก่ บุคคล ผูบ้ริจาคเงิน หรือทรัพยสิ์น ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ข้ึนไป 

1.4  ผูอุ้ปการคุณ  ไดแ้ก่ บุคคล ผูบ้ริจาคเงินหรือทรัพยสิ์น ตั้งแต่  2,000,000 บาท ข้ึนไป 

1.5  ผูอุ้ปการคุณ  ไดแ้ก่ บุคคล ผูบ้ริจาคเงินหรือทรัพยสิ์น ตั้งแต่  3,000,000 บาท ข้ึนไป 

การบริจาคน้ีอาจกระทาํในคร้ังเดียวหรือสะสมโดยบริจาคเพิ่มเติมได ้ผูบ้ริจาคจะมีสิทธิของผูอุ้ปการคุณ

อยา่งสมบูรณ์ต่อเม่ือไดบ้ริจาคครบจาํนวนตามประเภทอุปการคุณ                

2. การประกาศเกยีรติคุณ 

2.1  มอบสมุดประจาํตวัผูอุ้ปการคุณเพื่อสิทธิการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลราชบุรี 

2.2  มอบบตัร VIP  สาํหรับผูอุ้ปการคุณเพื่อสิทธิการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลราชบุรี 

2.3  มอบเคร่ืองหมายสมนาคุณ เช่น เขม็สมนาคุณ หรือโล่ท่ีระลึก ตามท่ีเห็นสมควร 

2.4  ประกาศทางส่ือมวลชนเป็นคร้ังคราวตามท่ีเห็นสมควร 

ผูมี้ความประสงคบ์ริจาคติดต่อไดท่ี้สาํนกังานผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลราชบุรี  โทร.032-321822 

รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลราชบุรี โทร.032- 321824  หรือฝ่ายการเงินโรงพยาบาลราชบุรี โทร.032-

719600 ต่อ 1163, 1474    ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 032-719600   รถพยาบาลฉุกเฉิน  1669 

ประเภทของการบริจาค 

1. บริจาคโรงพยาบาลราชบุรี ใบเสร็จรับเงิน ลดหยอ่นภาษีเงินได ้
2. บริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี  ใบเสร็จรับเงิน สามารถลดหยอ่นภาษีเงินได ้
3. บริจาคมูลนิธิสงเคราะห์ พระภิกษุสามเณรอาพาธโรงพยาบาลราชบุรี  ใบเสร็จรับเงินไม่

สามารถลดหยอ่นภาษีเงินได ้
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การให้บริการผู้รับบริการ ผู้อุปการคุณ (VIP) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

เม่ือผูรั้บบริการเดินทางมาถึงโรงพยาบาล ใหติ้ดต่อหน่วยงานประชาสมัพนัธ์  เพื่ออาํนวยความ

สะดวกดงัน้ี 

1.  กรณีเป็นผูรั้บบริการท่ีมีภาวะฉุกเฉิน จะอาํนวยความสะดวกเก่ียวกบัการคน้ประวติั และส่ง

ตรวจท่ีหอ้งฉุกเฉิน 

2.   กรณีผูรั้บบริการไม่มีภาวะฉุกเฉิน ใหต้รวจสอบวา่เป็น Case นดัหรือไม่  

2.1  ถา้หากเป็น Case นดั ประสานงานจุดนดัตามรายละเอียดในบตัรนดั ลงทะเบียนส่งตรวจ/

ตรวจสอบสิทธิการรักษา  เพือ่ประสานหน่วยบริการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

2.2   ถา้หากเป็นCase ไม่นดั ทีมจะตรวจสอบวา่เป็นผูรั้บบริการรายเก่าหรือรายใหม่  

   -  ถา้หากเป็นรายเก่าทีมจะติดต่อเจา้หนา้ท่ีเวชระเบียนเพ่ือคน้เลขท่ีทัว่ไปใน 

คอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนส่งตรวจและตรวจสอบสิทธิการรักษา  หลงัจากนั้นจะประสานการใหบ้ริการ

กบัหอ้งตรวจหรือหน่วยบริการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

          -  ถา้หากเป็นรายใหม่ทีมประชาสมัพนัธ์และปฏิคมจะติดต่อหอ้งเวชระเบียนเพื่อทาํ

ประวติัใหม่/ พิมพ ์OPD CARD และลงทะเบียนส่งตรวจ /ตรวจสอบสิทธิการรักษา  หลงัจากนั้นจะ

ประสานการใหบ้ริการกบัหอ้งตรวจหรือหน่วยบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ทีมประชาสมัพนัธ์และปฏิคมพาผูรั้บบริการพบแพทยท่ี์หอ้งตรวจเพื่อตรวจวินิจฉยั และ

บาํบดัรักษาตามความเหมาะสม 

4.  หลงัจากแพทยต์รวจรักษาเสร็จส้ินแลว้ ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

4.1 กรณีแพทยใ์ห ้นอนโรงพยาบาล (Admit) แจง้หวัหนา้ทีมประชาสมัพนัธ์และปฏิคมติดต่อ

ศูนย ์admit เพือ่ จองหอ้งพิเศษใหผู้รั้บบริการ  ประสานเจา้หนา้ท่ีประจาํหอผูป่้วยในการเตรียมรับผูป่้วย 

4.2  กรณีไม่ตอ้งนอนโรงพยาบาล 
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                -  กรณีแพทยน์ดั ทีมประสานท่ีโตะ๊ลงทะเบียนนดั/ออกใบนดั  ติดต่อกบัเภสชักรเพื่อ

รับยากลบับา้น และใหค้าํแนะนาํก่อนกลบับา้นอยา่งเหมาะสม 

-  กรณีแพทยไ์ม่ไดน้ดั ทีมประชาสมัพนัธ์และปฏิคมติดต่อกบัเภสชักรเพื่อรับยากลบั

บา้น และใหค้าํแนะนาํก่อนกลบับา้นอยา่งเหมาะสม 
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แนวทางปฏิบัตงิานนิตเิวช  โรงพยาบาลราชบุรี 

แนวทางปฏิบติังานนิติเวชของโรงพยาบาลราชบุรี ประกอบดว้ยแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

1.แนวทางปฏิบติังานตรวจผูป่้วยคดี 

2.แนวทางปฏิบติังานชนัสูตรพลิกศพและการส่งศพผา่ตรวจทางนิติเวช 

3.แนวทางปฏิบติังานหอ้งพกัศพ (การรับและส่งศพ) 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.แนวทางปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วยคดีทาํร้ายร่างกายและอุบัติเหตุ 

ผู้ป่วยคดี หมายถึง ผูป่้วยซ่ึงความเจบ็ป่วยหรือการบาดเจบ็ของผูป่้วยนั้นเป็น

พยานหลกัฐานทางคดี ท่ีอาจตอ้งถูกอา้งในชั้นพนกังานสอบสวนหรือในการดาํเนินคดีของศาล โดยท่ี

ผูป่้วยนั้นอาจจะเก่ียวขอ้งเป็นโจทก ์จาํเลย หรือผูเ้สียหาย หรือผูถู้กกล่าวหาวา่กระทาํความผดิในคดีนั้น

อยา่งใดอยา่งหน่ึงกไ็ด ้ผูป่้วยท่ีอาจเป็น  “ผูป่้วยคดี” ไดแ้ก่   

1. ผูป่้วยท่ีมีประวติัหรือสงสยัวา่ ไดรั้บบาดเจบ็หรืออนัตรายจากการถูกทาํร้ายร่างกาย
หรือจากการกระทาํของผูอ่ื้น  ผูป่้วยประเภทน้ีมีโอกาสเป็นโจทกห์รือจาํเลยทั้งในคดีอาญาและคดีแพง่  
หรือเป็นผูเ้สียหายในคดีอาญากไ็ดท้ั้งส้ิน 

2. ผูป่้วยท่ีมีประวติัวา่ไดรั้บบาดเจบ็ทุกประเภท จากอุบติัเหตุทุกชนิด เช่น อาจแบ่งตาม
ประเภทของอุบติัเหตุท่ีมีโอกาสเป็นผูป่้วยคดีได ้ ดงัต่อไปน้ี 

2.1  ผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจบ็อุบติัเหตุจากการจราจร การขนส่ง หรือจากอุบติัเหตุ
จากยานพาหนะทุกชนิด   

2.2  ผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจบ็อุบติัเหตุจากการทาํงานในฐานะผูใ้ชแ้รงงาน เช่น 
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม พนกังานบริษทั หา้งร้านและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ บุคคลเหล่าน้ีไดรั้บ
ความซ่ึงอาจมีกฎหมายคุม้ครองตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ  กองทุนทดแทนและกองทุนประกนัสงัคม 
การท่ีผูป่้วยจะขอรับเงินชดเชย  ผูป่้วยจะตอ้งขอใบรายงานความเห็นของแพทยผ์ูต้รวจรักษาดว้ย ดงันั้น 
การตรวจรักษาผูป่้วยประเภทน้ีเกือบ     ทุกรายแพทยต์อ้งออกรายงานความเห็นแพทย ์เหมือนกบัผูป่้วย
คดี ท่ีแพทยจ์ะตอ้งไปเป็นพยานเช่นกนั 
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2.3  ผูป่้วยท่ีไดรั้บอุบติัเหตุจากเหตุอ่ืน ๆ เช่น ไฟช็อต ไฟไหม ้นํ้าร้อนลวก กินยา
ผดิ หกลม้ ตกจากท่ีสูง เหล่าน้ี ซ่ึงอาจเกิดจากการกระทาํหรือจากความประมาทของบุคคลอ่ืนได ้
สามารถท่ีจะเกิดการฟ้องร้องภายหลงัได ้

3. ผูป่้วยท่ีมีประกนัชีวิต หรือประกนัสุขภาพ แพทยท่ี์ออกใบรับรองความเจบ็ป่วย 
แพทยอ์าจถูกเรียกเป็นพยานได ้ 

4. ผูป่้วยไดรั้บบาดเจบ็จากถูกสตัวท์าํร้าย 
5. ผูป่้วยท่ีมีประวติัไดรั้บบาดเจบ็จากการทาํร้ายตนเองโดยตั้งใจ หรืออุบติัเหตุ เพราะ

อาจเป็นไปไดว้า่เป็นการใหป้ระวติัท่ีบิดเบือน การใหป้ระวติัท่ีไม่ถูกตอ้ง เพื่อปกป้องผูอ่ื้นได ้
6. ผูป่้วยท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
7. ผูท่ี้พนกังานสอบสวนส่งมาขอใหต้รวจ 
8. ผูป่้วยท่ีตอ้งการเอกสารทางการแพทยเ์พื่อรับรองการทาํนิติกรรม ไดแ้ก่ ใบรับรอง

แพทยรั์บรองสติสมัปชญัญะเพื่อทาํนิติกรรม  
วธีิปฏิบัติกรณผู้ีป่วยคดีมารับการตรวจแบบผู้ป่วยนอก 

1.ผูป่้วยหรือญาติหรือผูน้าํส่งทาํบตัรเวชระเบียนผูป่้วยตามปกติ ท่ีหอ้งบตัร 

2.ส่งตรวจผูป่้วยท่ีหอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉินหรือหอ้งตรวจผูป่้วยนอกตามแต่ละสาขา

ตามอาการบาดเจบ็หรือความเจบ็ป่วย  

3.ตรวจวดัสญัญาณชีพ ซกัประวติัการบาดเจบ็ บาดแผล บนัทึกวนั-เวลาท่ีเกิดเหตุ 

ผูป่้วยมารับการรักษา , สถานท่ีเกิดเหตุ , ช่ือผูน้าํส่งหรือผูใ้หป้ระวติัในกรณีผูป่้วยไม่รู้สึกตวั 

4.แพทยท่ี์หอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉินหรือหอ้งตรวจผูป่้วยตรวจเพ่ือบนัทึกรายละเอียด

บาดแผล การบาดเจบ็และทาํการรักษา 

5.กรณีผูป่้วยนาํใบชนัสูตรบาดแผลมาเองใหห้อ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉินหรือเจา้หนา้ท่ี

งานคดีรับไว ้พร้อมลงทะเบียนรับเอกสาร  

6.กรณีพนกังานสอบสวน ผูป่้วยหรือญาตินาํใบชนัสูตรบาดแผลมาในภายหลงัใหส่้งท่ี

เจา้หนา้ท่ีงานคดีพร้อมลงทะเบียนรับเอกสาร  

7.เจา้หนา้ท่ีงานคดีใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัทาํใบรายงานชนัสูตรบาดแผล 

เพื่อรอพนกังานสอบสวนมารับเอกสารดาํเนินการต่อไป 
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วธีิปฏิบัติกรณผู้ีป่วยคดีมารับการตรวจแบบผู้ป่วยใน 

1.หอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉินหรือหอผูป่้วยรับใบชนัสูตรบาดแผลไว ้แลว้ส่งให้

เจา้หนา้ท่ีงานคดีและทาํการลงทะเบียนรับเอกสาร  

2.แพทยท่ี์ตึกผูป่้วยตรวจเพื่อบนัทึกรายละเอียดบาดแผล การบาดเจบ็ในเวชระเบียน

และทาํการรักษา 

วธีิปฏิบัติการรับและการดําเนินการเกีย่วกบัใบชันสูตรบาดแผลหรือเอกสารอืน่ ๆ  

1.เจา้หนา้ท่ีคดีหรือผูรั้บผดิชอบรับใบชนัสูตรบาดแผลหรือเอกสารทางคดีท่ีเก่ียวขอ้ง

แลว้ ใหล้งทะเบียนรับเอกสาร 

2.ตรวจสอบ ช่ือ-สกลุผูบ้าดเจบ็ในทะเบียนประวติัผูป่้วย 

3.ติดตาม OPD Card และ/หรือประวติัการรักษาในโรงพยาบาล 

4.แนบเอกสารทั้งหมดพร้อมใบชนัสูตรบาดแผล  ใส่กระดาษคาร์บอนในใบชนัสูตร  

และบนัทึกขอ้มูลเพิ่มเติม  HN,  ช่ือ – สกลุผูป่้วย , อาย ุ, สถานีตาํรวจท่ีนาํส่ง  , วนัท่ีรับไวใ้น

โรงพยาบาล  ,ช่ือแพทยแ์ละตาํแหน่ง เพื่อเสนอแพทย ์ผูต้รวจทาํรายงานชนัสูตรบาดแผลหรือเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง  

5.เม่ือแพทยท์าํรายงานชนัสูตรบาดแผลหรือเอกสารเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ี

คดีหรือผูรั้บผดิชอบ ใหเ้กบ็เอกสารพร้อมลงบนัทึกลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนชนัสูตรบาดแผล-

พลิกศพ เพื่อรอพนกังานสอบสวนติดต่อรับต่อไป 

6.กรณีท่ียงัไม่ทราบการดาํเนินของโรคหรือการบาดเจบ็แน่ชดั ผูป่้วยนอนโรงพยาบาล  

ตอ้งรอจนผูป่้วยกลบับา้นก่อนแพทยจึ์งจะสามารถลงความเห็นในใบรายงานชนัสูตรบาดแผลได ้ ใน

บางกรณี เน่ืองจากอาจอยูร่ะหวา่งการรักษา หรือตอ้งนดัติดตามอาการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อประเมินอาการ

เป็นระยะ จึงจะสามารถลงความเห็นได ้แพทยอ์าจชะลอในการออกหนงัสือรายงานได ้ยงัไม่สามารถลง

ความเห็นได ้กรณีน้ีตอ้งช้ีแจงทางเจา้หนา้ท่ีตาํรวจและญาติใหท้ราบ 
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7.เกบ็สาํเนาใบชนัสูตรบาดแผลเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 ปี 

*ใบชนัสูตรบาดแผลใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจเป็นผูม้ารับเท่านั้นและใหเ้ซนตช่ื์อและวนัท่ีมารับในสมุด

ลงทะเบียน 

*กรณีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเจา้ของคดีใหผู้ป่้วยหรือญาติมารับใบชนัสูตรบาดแผลแทน ใหท้าํหนงัสือมอบ

อาํนาจแนบ  มาดว้ย 

*กรณีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเจา้ของคดีไม่มารับใบชนัสูตรบาดแผลดว้ยตนเองและตอ้งการใหโ้รงพยาบาล

จดัส่งใหท้างไปรษณีย ์ใหท้าํบนัทึกถึงผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล เพื่อใหธุ้รการจดัส่งใบชนัสูตรบาดแผล

ต่อไป 

2.แนวทางปฏิบัติการชันสูตรพลกิศพและการส่งศพผ่าตรวจทางนิติเวช 

เหตุทีต้่องทาํการชันสูตรพลกิศพ 

 เม่ือปรากฏเหตุแน่ชดั หรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่บุคคลใดตายโดยผดิธรรมชาติ หรือ

ตายในระหวา่งอยูใ่นความควบคุมของเจา้พนกังาน เวน้แต่ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย การ

ตายโดยผดิธรรมชาติ คือ 

1) ฆ่าตวัตาย  
2) ถูกผูอ่ื้นทาํใหต้าย  
3) ถูกสตัวท์าํร้ายตาย 
4) ตายโดยอุบติัเหตุ 
5) ตายโดยยงัมิปรากฏเหตุ  
โดยถือตามแนวทางปฏิบติังานชนัสูตรพลิกศพ กระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. 2551 

ฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล  มีหนา้ท่ี 

1.จดัทาํบญัชีรายช่ือแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลท่ีผา่นการอบรมทางนิติเวช

ศาสตร์ท่ีจะไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีชนัสูตรพลิกศพ   ณ ท่ีเกิดเหตุแทนแพทย ์     
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2.จดัทาํคาํสัง่และตารางเวร เป็นรายเดือน   ของแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลท่ี

ผา่นการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ท่ีจะไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีชนัสูตรพลิกศพ   ณ ท่ีเกิดเหตุ

แทนแพทย ์ ในกรณีแพทยไ์ม่มีหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  

3.จดัใหห้อ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาล เป็นศูนยรั์บแจง้จากพนกังาน

สอบสวนและประสานงานใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ตามคาํสัง่โรงพยาบาลใหอ้ยูเ่วรทาํการชนัสูตรพลิกศพ 

4.รับผดิชอบและวางนโยบายการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการชนัสูตรพลิกศพ 

5.จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานชนัสูตรพลิกศพ  

แพทยท่ี์ไดรั้บคาํสัง่ใหป้ฏิบติังานชนัสูตรพลิกศพ มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.เม่ือไดรั้บแจง้จากพนกังานสอบสวน เพื่อขอใหแ้พทยเ์ขา้ร่วมการชนัสูตรพลิกศพ 

ใหเ้จา้หนา้ท่ีประจาํงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาล

ชุมชนแจง้แพทยต์ามรายช่ือผูเ้ป็นเวรตามคาํสัง่โรงพยาบาล  ไปร่วมชนัสูตรพลิกศพยงัสถานท่ี วนั เวลา 

 ตามท่ีไดรั้บแจง้จากพนกังานสอบสวน  โดยเร็วเท่าท่ีจะทาํได ้

2.การชนัสูตรพลิกศพเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของแพทย ์    ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา150วรรคหน่ึง โดยไปทาํหนา้ท่ี ณ สถานท่ีท่ีศพนั้นอยูแ่ละทาํการบนัทึก

รายละเอียดแห่งการชนัสูตรพลิกศพทนัทีตามแบชนัสูตรพลิกศพ 

3.ในกรณีจาํเป็นเพื่อพบเหตุของการตาย อาจมีการผา่ศพแลว้แยกธาตุกไ็ด ้ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  151 โดยการชนัสูตรพลิกศพท่ีโรงพยาบาล หรือ

สถาบนันิติเวชในทอ้งท่ีใกลเ้คียง 

4.กรณีมีการตายผดิธรรมชาติเกิดข้ึนในโรงพยาบาล ใหญ้าติหรือเจา้หนา้ท่ี

โรงพยาบาล  แจง้ความกบัพนกังานสอบสวนในทอ้งท่ีท่ีพบศพ   จากนั้นใหด้าํเนินการชนัสูตรศพตาม

ขั้นตอนปกติ ซ่ึงถือเป็นการตรวจศพในโรงพยาบาล 
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5.ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการส่งศพหรือบางส่วนของศพ  เพื่อทาํการชนัสูตรพลิกศพต่อ 

5.1 โรงพยาบาลแจง้ประสานกบัหน่วยงานท่ีสามารถรับการส่งต่อ  ก่อนการส่งศพ 

5.2 ใหเ้ป็นหนา้ท่ีหลกัของพนกังานสอบสวนในการส่งศพ   

5.3 แนบใบนาํส่งศพและใบรายงานการชนัสูตรพลิกศพของพนกังานสอบสวน

และสาํเนาบนัทึกรายละเอียดแห่งการชนัสูตรพลิกศพ ณ สถานท่ีพบศพของแพทย ์

6.การเกบ็วตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังาน

สอบสวนในทอ้งท่ี  ดงันั้นหากมีความจาํเป็นจะตอ้งทาํการส่งตรวจเพ่ิมเติม แพทยห์รือผูไ้ดรั้บ

มอบหมายอาจจดัเกบ็วตัถุพยานตามมาตรฐาน และมอบใหพ้นกังานสอบสวนเจา้ของคดี เพื่อดาํเนินการ

ส่งต่อยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

7.การเกบ็ขอ้มูลการชนัสูตรพลิกศพ ใหแ้ยกเกบ็ต่างหากกบัเวชระเบียนปกติป้องกนั

การสูญหาย   เพื่อเกบ็เป็นหลกัฐานและเป็นขอ้มูลในการตั้งงบประมาณเบิกจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละปี   

ในกรณีท่ีตอ้งชนัสูตรพลิกศพตามมาตรา148(3) ถูกสตัวท์าํร้ายตาย  )4( ตายโดย

อุบติัเหตุและ (5)ตายโดยมิปรากฏเหตุ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถา้แพทยมี์เหตุ

จาํเป็นไม่สามารถไปตรวจชนัสูตรพลิกศพในท่ีเกิดเหตุได ้อาจมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาล 

หรือเจา้หนา้ท่ีในสงักดัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัท่ีผา่นการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ไปร่วม

ตรวจชนัสูตรพลิกศพในท่ีเกิดเหตุเบ้ืองตน้ แลว้รีบรายงานใหแ้พทยท์ราบโดยเร็ว แต่กรณีน้ีมิใหใ้ช้

บงัคบัแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของแพทยป์ระจาํโรงพยาบาลเอกชนหรือแพทยผ์ูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ี

ข้ึนทะเบียนเป็นแพทยอ์าสาสมคัร ทั้งน้ี แพทยผ์ูม้อบหมายยงัคงมีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานแนบทา้ยบนัทึก

รายละเอียดแห่งการชนัสูตรพลิกศพ และเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวอาจถูกอา้งเป็นพยานในการไต่สวนการ

ชนัสูตรพลิกศพของศาล 
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เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขของโรงพยาบาลหรือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในสงักดัสาํนกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัท่ีผา่นการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากแพทยใ์หอ้อกชนัสูตรพลิก

ศพร่วมกบัพนกังานสอบสวน ณ ท่ีเกิดเหตุ มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.ออกชนัสูตรพลิกศพ ณ ท่ีเกิดเหตุ ในสาเหตุการตาย ตามมาตรา148 (3) ถูกสตัวท์าํ

ร้ายตาย  )4( ตายโดยอุบติัเหตุและ (5)ตายโดยมิปรากฏเหตุ โดยถ่ายภาพศพและสถานท่ีเกิดเหตุและเกบ็

รายละเอียดหลกัฐานต่าง ๆ   เท่าท่ีทาํไดแ้ละรายงานแพทยโ์ดยเร็ว 

2.ทาํบนัทึกรายละเอียดแห่งการชนัสูตรพลิกศพเบ้ืองตน้ ตามแบบท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกาํหนด 

3.กรณีมีเหตุอนัควรสงสยัหรือไม่อาจชนัสูตรพลิกศพในท่ีเกิดเหตุไดต้ามท่ีกฎหมาย

กาํหนดควรนาํศพเขา้มาใหแ้พทยต์รวจในโรงพยาบาลอีกคร้ังเพื่อป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้  

4.กรณีมีเหตุสงสยัวา่การตายนั้น ไม่ใช่ตายจากสาเหตุการตายตามมาตรา 148 (3) ถูก

สตัวท์าํร้ายตาย  )4( ตายโดยอุบติัเหตุและ (5)ตายโดยมิปรากฏเหตุ ใหป้รึกษาแพทยเ์พื่อออกชนัสูตรพลิก

ศพในท่ีเกิดเหตุดว้ย  ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของแพทยใ์นการดาํเนินการดงักล่าว   

3.แนวทางปฏิบัติงานห้องพกัศพ(การรับและส่งศพ) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

การรับและส่งศพ 

1.เม่ือมีผูเ้สียชีวิตในโรงพยาบาล เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยมีหนา้ท่ีโทรแจง้เจา้หนา้ท่ีหอ้งศพ           
เพื่อลงทะเบียนและคดักรองศพคดี กรณีเป็นศพคดีเจา้หนา้ท่ีหอ้งศพตอ้งโทรแจง้ศูนยว์ิทยเุพื่อแจง้
ตาํรวจทาํการชนัสูตรพลิกศพ 

2.เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยถอดอุปกรณ์ทางการแพทยต่์าง ๆ จากร่างกายศพ ยกเวน้กรณีท่ี

ตอ้งการ      คงสภาพอุปกรณ์ทางการแพทยไ์ว ้เพื่อประโยชน์ในการชนัสูตรหรือรักษาสภาพเดิมไว ้

3.ติดป้ายท่ีขอ้มือเพื่อระบุ  “ ช่ือ – นามสกลุ, อาย ุ, เลขประจาํตวัผูป่้วย (HN) วนัท่ีและ

เวลาเสียชีวิต” ท่ีขอ้มือของศพ 
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4.ดูแลความสะอาดร่างกายและตกแต่งศพ  เช่น  ทาํความสะอาดร่างกาย เปล่ียนเส้ือผา้ 

(ทั้งน้ีข้ึนกบัการกาํหนดหนา้ท่ีของแต่ละโรงพยาบาล ซ่ึงบางแห่งอาจกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของ

เจา้หนา้ท่ีหอ้งศพกไ็ด)้ 

5.เจา้หนา้ท่ีข้ึนไปรับศพท่ีหอผูป่้วย 

6.เจา้หนา้ท่ีนาํใบฝากศพมาลงทะเบียนอีกคร้ัง  

  (1) กรณีศพท่ีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาล 

 -รับใบฝากศพแลว้ลงทะเบียนรับศพทุกราย 

 -เกบ็ศพไวใ้นตูเ้ยน็ทุกรายเพ่ือป้องกนัศพเน่า )กรณีญาติไม่ยนิยอมใหเ้กบ็ใน
ตูเ้ยน็ ใหล้งช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานในใบฝากศพ( 

   (2) ศพท่ีเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 

 -รับใบฝากศพแลว้ลงทะเบียนรับศพทุกราย 

-เกบ็ศพไวใ้นตูเ้ยน็ทุกรายเพ่ือป้องกนัศพเน่า )กรณีญาติไม่ยนิยอมใหเ้กบ็ใน
ตูเ้ยน็ ใหล้งช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานในใบฝากศพ(  

-รับเฉพาะกรณีท่ีมีการชนัสูตรพลิกศพแลว้และรอญาติมารับ  และกรณีท่ีส่ง
ศพมาผา่ตรวจเพิ่มเติมเท่านั้น 

-กรณีศพท่ีส่งมาทาํการตรวจเพ่ิมเติมหลงัการชนัสูตรของแพทยโ์รงพยาบาล
อ่ืน ใหติ้ดต่อแพทยนิ์ติเวชก่อนการส่งศพมาตรวจ 

หลกัฐานทีญ่าติต้องนํามาใช้ในการรับศพ 

1.บตัรประชาชนผูต้าย 

2.ทะเบียนบา้นผูต้าย 

3.บตัรประชาชนของญาติท่ีมารับศพ* 

4.หนงัสือรับรองการตาย* 
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กรณีไม่มีหลกัฐานในขอ้ 1- 2 ตอ้งขอหนงัสือรับรองความเป็นญาติหรือรับรองความ

เป็นบุคคลในบา้นจากกาํนนัหรือผูใ้หญ่บา้นท่ีผูต้ายอาศยัอยู ่หรือไปขอหลกัฐานจากอาํเภอหรือเทศบาล 

* กรณีป่วยตายอาจใชห้ลกัฐานเฉพาะขอ้3-4 

ขั้นตอนการตดิต่อรับเอกสาร 

1.รับใบรับรองการตายท่ีตึกท่ีผูป่้วยเสียชีวติ 

2.ไปติดต่อท่ีเทศบาลหรืออาํเภอเพื่อรับใบมรณบตัร 

3.ติดต่อท่ีหอ้งรักษาศพเพื่อลงทะเบียนและรับศพ  

กรณเีป็นศพคดี 

1.รับใบรับรองการตายท่ีแพทยผ์ูท้าํการชนัสูตรพลิกศพหลงัชนัสูตรศพเสร็จแลว้ 

2.ไปติดต่อท่ีเทศบาลหรืออาํเภอเพื่อรับใบมรณบตัร 

3.ไปติดต่อท่ีสถานีตาํรวจในพื้นท่ีท่ีตาย แจง้ร้อยเวรเจา้ของคดีเพื่อขอรับหนงัสือ

 ขอรับศพ 

4.ติดต่อท่ีหอ้งศพเพ่ือลงทะเบียนและรับศพ  

- กรณีท่ีญาตินาํเอกสารมาไม่ครบจะไม่มีการจาํหน่ายศพใหก้บัญาติ 

- กรณีศพท่ีไม่มีญาติมาติดต่อทางหอ้งศพจะเกบ็รักษาศพไวเ้ป็นระยะเวลาหน่ึง
ประมาณเจด็วนั  (ตามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัความจาํกดัของสถานท่ี หลงัจากนั้นจะมอบศพใหแ้ก่
มูลนิธิเพื่อดาํเนินการฝังศพต่อไป) 

การฉีดยาศพ 

- นาํใบส่งศพไปชาํระค่าฉีดยาศพท่ีหอ้งการเงิน จาํนวน 600 บาท 

- การฉีดยาศพจะทาํหลงัการชนัสูตรศพเสร็จแลว้ โดยทางโรงพยาบาลจะมี
ใบเสร็จรับเงินออกใหต้ามตามจาํนวนเงินท่ีเรียกเกบ็จริง 
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ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจนรีเวช 
ผู้ป่วยไม่ได้นัด 

1. รับบตัรคิว 
2. ติดต่อหอ้งบตัรรอเรียกตามหมายเลขคิว 
3. บตัรประกนัสงัคมนอกเขต / บตัรทองนอกเขตและต่างจงัหวดั นาํใบส่งตวัมาดว้ย 

(พร้อมถ่ายสาํเนา) 
4. ติดต่อหอ้งตรวจนรีเวช เบอร์ 27 

ผู้ป่วยทีมี่นัด 
1. ไม่ตอ้งขอบตัรคิวและใบสัง่ยา 
2. ชัง่นํ้ าหนกั / วดัความดนั 
3. ยืน่บตัรนดัหนา้ตรวจนรีเวช 

บตัรประกนัสงัคมนอกเขต / บตัรทองนอกเขตและต่างจงัหวดั นาํใบส่งตวัมาดว้ย 
(พร้อมถ่ายสาํเนา) 

4. ถา้ไม่สามารถมาตรวจตามนดัได ้กรุณาโทรมาเล่ือนนดัก่อน 2 วนั ท่ีเบอร์ 032-719600 ต่อ 
1253 เวลา 14.00  - 16.00 น.  
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ขั้นตอนการรับบริการ ห้องตรวจโรคกมุาร 
คนไข้ทัว่ไป 

1. รับบตัรคิว 
2. ติดต่อหอ้งบตัร 
3. บตัรประกนัสงัคมนอกเขต / บตัรทองนอกเขตและต่างจงัหวดั นาํใบส่งตวัมาดว้ย 

(พร้อมถ่ายสาํเนา) 
คนไข้นัด 
         1.    รับบตัรคิว 
         2.    ยืน่บตัรนดัพร้อมบตัรคิว ท่ีโตะ๊รับนดั 
         3.    บตัรประกนัสงัคมนอกเขต / บตัรทองนอกเขตและต่างจงัหวดั นาํใบส่งตวัมาดว้ย 

(พร้อมถ่ายสาํเนา) 
4. ถา้ไม่สามารถมาตรวจตามนดัได ้กรุณาโทรมาเล่ือนนดัก่อน 3 วนั ท่ีเบอร์ 032-719600 ต่อ 
1166  เวลา 15.30  - 16.00 น.  

 
หมายเหตุ   มาไม่ตรงนดั รับบตัรคิว ติดต่อหอ้งบตัร  
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ขั้นตอนการรับบริการห้องทนัตกรรม 
ผู้ป่วยทัว่ไป 

5. รับบตัรคิว 
6. ติดต่อหอ้งบตัรเพ่ือรับใบสัง่ยา และบตัรบนัทึกผูรั้บบริการ (OPD CARD) 
7. ผูรั้บบริการยืน่ใบสัง่ยา พร้อมบตัรบนัทึกผูรั้บบริการ (OPD CARD) ท่ีเคาน์เตอร์จุด   
8. ลงทะเบียน Hos-xp ซกัประวติั วดัความดนัท่ีจุด  
9. รอเรียกเขา้ตรวจเพื่อแยกประเภทการรักษาท่ีจุด  
10. รอเรียกเขา้รับบริการตามประเภทและลาํดบัคิวการรักษา เช่น อุดฟัน, ถอนฟัน 
11. นาํใบสัง่ยามายืน่ท่ีจุด   
12. นาํใบสัง่ยาไปยืน่ท่ีหอ้งยา 2 เพื่อชาํระเงิน , รับยา 

ผู้ป่วยนัดหมาย 
1. ผูรั้บบริการยืน่บตัรท่ีเคาน์เตอร์จุด  
2. ลงทะเบียน Hos-xp ซกัประวติั วดัความดนัท่ีจุด  
3. รอเรียกเขา้รับการรักษาตามลาํดบัเวลาท่ีนดัหมาย 
4. นาํใบสัง่ยามายืน่ท่ีจุด  
5. นาํใบสัง่ยาไปยืน่ท่ีหอ้งยา 2 เพื่อชาํระเงิน , รับยา 
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ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจหูคอจมูก 
 

คนไข้ทัว่ไป ( ยกเว้นผู้ป่วยมีอาการทางหู ส่งตรวจห้องตรวจหู คอ จมูกได้เลย ) 
17. รับบตัรคิว 
18. ติดต่อหอ้งบตัร 
19. ติดต่อคดักรองเบอร์ 2 

คนไข้นัด 
1. ยืน่ใบนดัหนา้หอ้งตรวจหู คอ จมูก 

 
หมายเหตุ   บตัรประกนัสงัคมนอกเขต / บตัรทองนอกเขตและต่างจงัหวดั นาํใบส่งตวัมาดว้ย 

   (พร้อมถ่ายสาํเนา)  
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แนวทางการนัดผู้ป่วยของคลนิิกจติเวชเดก็ (คลนิิกลูกรัก) 
 
การให้บริการ ตรวจทุกวนัราชการ             

ผูป่้วยใหม่  ตรวจวนัละ 2-3  คน             

ผูป่้วยเก่า   ตรวจวนัละ 30-40  คน 

ขั้นตอนการนัดตรวจคลนิิกลูกรัก  

1. ใหผู้ป้กครองทาํบตัรท่ีหอ้งบตัร 

2.  ติดต่อท่ีคลินิกลูกรัก  เพ่ือคดักรอง 

3. นดัพบจิตแพทย ์และใหใ้บนดั พร้อมใหค้าํแนะนาํเบ้ืองตน้ในการดูแลเดก็ 

หมายเหตุ ยกเวน้กรณี มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเดก็ท่ีเร่งด่วนควรไดรั้บการตรวจอยา่งเร่งด่วน  

 - ปัญหาทีมี่ความเร่งด่วนหรือเป็นภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเด็ก คือภาวะท่ีเดก็มี

พฤติกรรมหรืออารมณ์ซ่ึงทั้งตวัเดก็เองและคนรอบขา้งไม่อาจควบคุมได ้ซ่ึงอาจเกิดอนัตรายแก่ตวัเดก็

เองและบุคคลรอบขา้งตามมาได ้

ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเดก็ท่ีไดแ้ก่ 

1. การพยายามฆ่าตวัตาย 
2. พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง 
3. อาการโรคจิตเฉียบพลนั 
4. การไม่ยอมไปโรงเรียน 
5. เดก็ถูกทาํทารุณ 
6. อาการหอบหายใจเร็ว 

  การพยายามฆ่าตวัตาย (Attempt Suicide) คือพฤติกรรมทาํใหต้นเองเกิดอนัตรายถึง
ชีวิตดว้ยวิธีต่างๆ  เม่ือสาํรวจสาเหตุท่ีวนัรุ่นตอ้งเขา้รับการรักษาท่ีหอ้งฉุกเฉินทุกกรณีแลว้พบวา่ การ
พยายามฆ่าตวัตายมีอุบติัการณ์ถึงร้อยละ 12   การใหก้ารช่วยเหลือเดก็หรือวยัรุ่นอยา่งเร่งด่วนมี
ความสาํคญัอยา่งมากกเ็พราะวา่โอกาสท่ีเดก็หรือวยัรุ่นเหล่าน้ีจะกลบัมารับการรักษาช่วยเหลือในคลินิก
ปกติตามนดันั้นเป็นไปไดย้าก ซ่ึงสาเหตุอาจเป็นจากความไม่พร้อมเร่ืองเวลา เงินทอง หรือการไม่เห็น
ความสาํคญัของทั้งผูป่้วยและผูป้กครอง 
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  พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง (Violence) หมายถึง การขู่หรือการกระทาํท่ีจะใชก้าํลงัต่อ

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ 

  โรคจิตเฉียบพลนั(Acute Psychosis) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง

เฉียบพลนัในไม่ก่ีชัว่โมง ไม่ก่ีวนั หรือภายใน 1-2 สปัดาห์ ซ่ึงอาจมีลกัษณะคลา้ยอาการของโรคจิต 

(psychosis) อาการแสดงโรคจิตเฉียบพลนัในเดก็และวยัรุ่นอาจมีไดต้ั้งแต่ พฤติกรรม บุคคลิกภาพ

เปล่ียนแปลงไปอยา่งชดัเจน มีอาการหลงผดิ หูแวว่ ภาพหลอน ไม่สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

เขา้ใจ 

  การไม่ยอมไปโรงเรียน (School Refusal) ถือเป็นภาวะทางจิตเวชเดก็เน่ืองจากการจะ

นาํเดก็กลบัไปโรงเรียนจะยากข้ึนเร่ือยๆหากยิง่หยดุเรียนนาน บางรายไม่ไดรั้บการแกปั้ญหาตั้งแต่เร่ิมมี

อาการ ตอ้งหยดุเรียนนานเป็นปี ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ครอบครัว และกบัเดก็เอง ลกัษณะอาการ มกัพบ

ในช่วงเชา้วนัจนัทร์ หรือหลงัวนัหยดุติดต่อยาว อาจมีอาการเจบ็ป่วยทางกาย ถา้ผูป้กครองยนืยนัจะให้

ไปโรงเรียนจะมีท่าทีต่อตา้นกา้วร้าวอยา่งมาก 

  เดก็ถูกทาํทารุณ (Child Abuse) หมายถึงการท่ีเดก็ถูกผูดู้แล (พอ่ แม่จริง หรือพอ่ แม่

เล้ียง ญาติ คนเล้ียง ครู) ทาํร้ายทารุณ ซ่ึงเป็นไดท้ั้งการทาํร้ายร่างกาย จิตใจ ทางเพศ หรือการทอดท้ิง 

ลกัษณะท่ีอาจช่วยในการนาํไปสู่การวินิจฉยัภาวะน้ีไดแ้ก่  

การทารุณทางร่างกาย มีร่องรอยการบาดเจบ็หลายตาํแหน่ง ท่ีอาจเกิดข้ึนในหลายเวลาต่างๆกนั 

บาดแผลไฟไหม ้บุหร่ีจ้ี อารมณ์เฉยเมย พฒันาการล่าชา้ 

การทารุณทางเพศ ร่องรอยการข่มขืน หรือมีโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ รู้สึกไร้ค่า คุยเร่ืองเพศ

กบัคนอ่ืนอยา่งเปิดเผย ไม่ไวว้างใจผูช้าย พฒันาการล่าชา้ สุขอนามยัไม่ดี 

  กลุ่มอาการหอบหายใจเร็ว (Hyperventilation) เป็นภาวะท่ีพบไดบ่้อยในหอ้งฉุกเฉิน 

โดยท่ีญาติหรือผูป่้วยอาจเขา้ใจวา่เป็นโรคลมชกั เน่ืองจากมีอาการเกร็ง ชา ของกลา้มเน้ือมือ เทา้ กราม 

ขากรรไกร จากภาวะแคลเซียมในเลือดตํ่า หรือบางรายอาจหมดสติเน่ืองจากกานหายใจเร็วทาํใหร้ะดบั

ออกซิเจนสูงจนเสน้เลือดแดงในสมองหดตวัลง อาการมกัเกิดตามหลงัความเครียดทางร่างกายหรือ

จิตใจอยา่งรุนแรง เช่น ความปวด ความร้อน ความโกรธเสียใจ กลวั อยา่งรุนแรง 
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 - ปัญหาไม่เร่งด่วน ไดแ้ก่ปัญหาท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวิตหรือผลกระทบท่ีตามมาอยา่ง

ร้ายแรงหากไม่ไดน้บัการดูแลอยา่งเร่งด่วน แต่เป็นปัญหาท่ีผูป้กครอง หรืออาจารยส์งัเกตถึงความ

ผดิปกตินั้นมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้และตอ้งการเขา้รับการตรวจวินิจฉยัและรับคาํปรึกษา ไดแ้ก่ 

1. พฒันาการชา้ 
2. ปัญหาการเรียน 
3. ปัญหาทางอารมณ์ วิตกกงัวล ซึมเศร้า ไม่มัน่ใจในตนเอง หงุดหงิดกา้วร้าว 
4. ปัญหาพฤติกรรม ก่อกวน เกเร โกหก ขโมย พฤติกรรมเส่ียงต่างๆ 
5. ปัญหาการกิน การนอน การขบัถ่าย 
6. ปัญหาดา้นบุคลิกภาพ 

 วธีิปฏิบัต ิ

 1. ซกัประวติัการเจบ็ป่วยเบ้ืองตน้จากผูป้กครอง หรือผูป่้วย และซกัประวติัหาภาวะ

ฉุกเฉินในผูป่้วยทุกราย  

 2. กรณีไม่พบภาวะฉุกเฉิน 

     2.1 ลงช่ือผูป่้วยในสมุดนดั กาํหนดนดัผูป่้วยใหม่ 2-3 รายต่อวนั 

     2.2 ลงวนันดัในใบนดั และมอบใหผู้ป่้วยเพื่อนาํมายนืยนัในวนันดั 

     2.3 ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยเบ้ืองตน้ 

 3. กรณีผูป่้วยฉุกเฉิน 

     3.1 รายงานจิตแพทยเ์ดก็ทนัที เพื่อดาํเนินการตรวจวินิจฉยั ดูแลรักษาอยา่งเหมาะสม 

 4. กรณีผูป่้วยรายท่ีเจา้หนา้ท่ีประเมินแลว้ยงัไม่แน่ใจวา่ผูป่้วยอยูใ่นกรณีใด ใหร้ายงานแพทย ์
ใหท้าํการประเมินผูป่้วยเพิ่มเติมอยา่งละเอียดต่อไป 



ภาคผนวก 
วธีิใช้สมุดประจําตัวผู้อุปการคุณเพือ่สิทธิการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลราชบุรี 

             1. สมุดประจาํตวัผูอุ้ปการคุณ ฯ  มีความมุ่งหมายเพื่อใชแ้สดงกบัเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลราชบุรี 

เม่ือ เขา้มารับการตรวจรักษา หรือพกัรักษาในโรงพยาบาล เพื่อลดค่าหอ้งพิเศษ/ค่าเตียงสามญั  

ค่าบริการ  ค่าตรวจรักษาพยาบาล   และค่ายา ตามประเภทสิทธิ ของผูอุ้ปการะ 

 2. เม่ือมีการบริจาคเพิ่มเติม โปรดนาํสมุดประจาํตวัผูมี้อุปการะ เพื่อสิทธิการรักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลราชบุรี ไปติดต่อ กบัเจา้หนา้ท่ีการเงิน เพื่อบนัทึกรายการบริจาค 

              3. ขอความร่วมมือผูบ้ริจาคเป็นผูติ้ดต่อขอใชสิ้ทธิ  ในกรณีท่ีผูป่้วยเป็นบุคคลในครอบครัว 

3. สิทธิของผูอุ้ปการคุณ 

 

 สิทธิการรักษาพยาบาล 

ประเภท ผูมี้สิทธิฯ หอ้งพิเศษ/เตียงสามญั ค่าตรวจรักษา ค่ายา 
1. ผูบ้ริจาคตั้งแต่  
  300,000 บาทข้ึนไป 

ผูอุ้ปการคุณ ตามสิทธิการรักษาพยาบาล
ไม่คิดส่วนเกิน 

ตามสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

ตามสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

2. ผูบ้ริจาคตั้งแต่  
  500,000 บาท ข้ึนไป  

ผูอุ้ปการคุณและ 
คู่สมรส 

ตามสิทธิการรักษาพยาบาล
ไม่คิดส่วนเกิน 

ตามสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

ตามสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

3. ผูบ้ริจาคตั้งแต่  
  1,000,000บาท  ข้ึนไป     
    

ผูอุ้ปการคุณ,คู่สมรส
และบิดามารดา 
ของผูอุ้ปการะ 

ตามสิทธิการรักษาพยาบาล
ไม่คิดส่วนเกิน 

ตามสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

ตามสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

4. ผูบ้ริจาคตั้งแต่  
  2,000,000 บาท ข้ึนไป 

ผูอุ้ปการคุณ,คู่สมรสม, 
บิดามารดาและบุตร
ของผูอุ้ปการคุณ 

ตามสิทธิการรักษาพยาบาล
ไม่คิดส่วนเกิน 

ตามสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

ตามสิทธิการ
รักษาพยาบาล 

5. ผูบ้ริจาคตั้งแต่  
  3,000,000 บาท  ข้ึนไป 

ผูอุ้ปการคุณ,คู่สมรสม, 
บิดามารดาและบุตร
ของผูอุ้ปการคุณ 

ตามสิทธิการรักษาพยาบาล 
ไม่คิดส่วนเกิน 

ตามสิทธิการ 
รักษาพยาบาล 
ไม่คิดส่วนเกิน 

ตามสิทธิการ 
รักษาพยาบาล 
ไม่คิดส่วนเกิน 

 



 

หมายเหตุ    1. ผูมี้สิทธิการรักษาพยาบาลสามารถใชสิ้ทธิไดต้ลอดชีพ                  

                    2. สิทธิการรักษา หมายถึง สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจ  สิทธิ

ประกนัตนกองทุนประกนัสงัคม สิทธิบตัรหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้  สิทธิพรบ. ผูป้ระสบภยัจากรถ    

สิทธิชาํระเงินและสิทธิอ่ืน ๆ  ตามระเบียบหลกัเกณฑท่ี์ประกาศหรือกาํหนด 

 ผูมี้ความประสงคบ์ริจาคติดต่อไดท่ี้สาํนกังานผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลราชบุรี  โทร.032-

321822         รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลราชบุรี โทร.032- 321824  หรือฝ่ายการเงินโรงพยาบาล

ราชบุรี โทร.032-719600 ต่อ 1163, 1474    ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 032-719600   รถพยาบาลฉุกเฉิน  1669 

 


