ใบลงทะเบียนผูปวยใหม
New Patient Registration Form
เลขที่บัตรประชาชน
ID Card No. / Passport No.
คำนำหนา นาย
นาง

นางสาว
Mr.
Mrs.
Miss
ชื่อผูปวย …………………………………………………………..
Patient 's Name

เพศ

ชาย

Sex

หญิง

Male

Female

สัญชาติ (Nationality)

ไทย (Thai)
อื่นๆ (Other)
ระบุ (Please identify)
…………………………

ศาสนา (Religion)

พุทธ (Buddhism)
คริสต (Christianity)
อิสลาม (Islam)
อื่นๆ (Other) ……………………..

ด.ช.
Boy

ด.ญ.
อื่นๆ ระบุ ……………………………………….
Girl
Other
นามสกุล …………………………………………………………………………….
Surname
วัน/เดือน/ปเกิด ………. / ……………… / ……… อายุ……….. ป
Date Of Birth
Age
Years old

สถานภาพ (Status)
โสด (Single )
สมรส (Married)
หยา (Divorced)

หมาย (Widowed)
แยกกันอยู (Separated)
สมณะ (Priest)

อาชีพ (Occupation)

ระบุ (Please identify)
…………………………..

ใชที่อยูปจจุบันตามบัตรประชาชน (Use the address in ID card)
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได เลขที่………………… หมู…………….. หมูบาน/อาคารชุด…………………………………….. ซอย………………………..
Present Address No. Moo

Village/Condominium

Soi

ถนน……………………… แขวง/ตำบล……………………………… เขต/อำเภอ…………………………… จังหวัด……………………………………….
Street
Sub-district
District
Province
รหัสไปรษณ�ย…………… โทรศัพทบาน…………………………….. โทรศัพทมือถือ………………………. อีเมล…………………………………………
Zip Code
Phone No.
Mobile Phone No.
E-mail Address

บุคคลที่ใหติดตอ (Person to Contact)
ในกรณ�ฉุกเฉิน (บุคคลในครอบครัวเทานั้น)
Emergency Contact (Family members only)

ในกรณ�การนัดหมาย เน��องจากติดตอผูปวยไมได
Secondary Contact for appointment
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) 1 ………………………………………..
2 ………………………………………..
ความสัมพันธกับผูปวย (Relationship) ………………………………
โทรศัพท (Phone No.) 1 ………………………………………..
โทรศัพท (Phone No.) 2 ………………………………………..

ประวัติการแพยา/อาหาร

Allergy History

ไมทราบ
I Don't know

คนเดียวกับกรณ�การนัดหมาย
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) 1 ……………………………………………………….
2 ……………………………………………………….
ความสัมพันธกับผูปวย (Relationship) บิดา / มารดา / สามี / ภรรยา / บุตร /…………….
โทรศัพท (Phone No.) 1 ……………………………………………………….
โทรศัพท (Phone No.) 2 ……………………………………………………….

ไมเคยแพยา/อาหาร
None

การแจงวันและเวลานัดหมายพบแพทยโดยผานระบบแอปพลิเคชันสงที่
Notify and confirm the appointment via M.H.application program to

ผูปวย
Patient

เหตุผลที่มาใชบริการ (Reasons of your choice for our services)
ชื่อเสียงของแพทย
Doctor's reputation
อินเทอรเน็ต
Internet

สำหรับ
เจาหนาที่เทานั้น
(For Officer Only)

การรักษาเฉพาะทาง
Specialized services
เว็บไซตของโรงพยาบาล
Hospital's website

ขอมูลเหลาน�้ไดจาก ผูปวย
ญาติ
เอกสารที่ตองการ ใบรับรองแพทย

แพอาหาร
Food Allergy

แพยา
Drug Allergy

ระบุ ………………………………
Please specify

ญาติ ระบุ…………….. ที่โทรศัพทหมายเลข…………………………
Relatives (please specify) Telephone number
ญาติ/เพื่อนแนะนำ
ชื่อเสียงของโรงพยาบาล
Recommendations by friend or family
Hospital's reputation
Social media (Identify) ………………………………………………………

การจัดแพทย

ผูนำสง

ใบรับรองแพทยเพื่อเบิกคารักษา

ตองการ
ตองการ

ไมตองการ
ไมตองการ

อาการผูปวยเบื้องตน ………………………………………………………………………..

Request
Walk in

Hospital

ชื่อแพทย ……………………………

เจาหนาที่………………………………………
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