
1. การดาวนโ์หลด Siriraj Connect เพื<อพบแพทยอ์อนไลน์

ดาวนโ์หลด

• ระบบ Android เขา้ไปที3 Google Play 

พมิพ ์ Siriraj connect   

• ระบบ iOS  เขา้ไปที3 App store

พมิพ ์ Siriraj connect   

ดาวนโ์หลด
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2. แกไ้ขขอ้มลูสว่นตวั Siriraj Connect เพื<อพบแพทยอ์อนไลน์

แกไ้ขเบอรโ์ทรเพื0อรับ OTP  |  อพัเดท Line ID เพื0อพบแพทยอ์อนไลน ์|  แกไ้ขที0อยู ่เพื0อรับยา

ข ัAนตอนที3 1 คลกิ 
“ขา้มการเขา้สูร่ะบบ”

ข ัAนตอนที3 2  ใหเ้ลอืกการ 
“ปรับปรงุขอ้มลูผูป่้วย”

ข ัAนตอนที3 3 กรอกขอ้มลูใหค้รบทกุชอ่ง เมื0อตรวจสอบขอ้มลูเรยีบรอ้ย กด “บนัทกึขอ้มลู”

กอ่นการเปลี0ยนแปลงขอ้มลูระบบจะให ้ผูป่้วยกรอกขอ้มลู ดงันีW 
• หมายเลขบตัร รพ (HN)  
• ชื9อ - สกลุ 
• หมายเลขบตัรประชาชน  
• E-mail (ถา้ม)ี 
• ID line (ถา้ม)ี 
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ข ัAนตอนที3 1“ลงทะเบยีนเขา้ใชง้าน” ข ัAนตอนที3 2 ระบขุอ้มลูใหค้รบถว้น
(ตามตวัอยา่ง) คลกิ “ตอ่ไป”

ข ัAนตอนที3 3 รอรับ OTP ทาง SMS ข ัAนตอนที3 4 ระบชุื0อผูใ้ชง้าน และ Password
ระบ ุE-mail จากนัWนคลกิ “ยนืยนั”

ข ัAนตอนที3 5  สรา้งบญัชกีารใชง้านสําเร็จ กดปุ่ ม “ตกลง” เพื0อทําการเขา้สูร่ะบบ

3. การลงทะบยีนใชง้าน Siriraj Connect เพื<อพบแพทยอ์อนไลน์

สนบัสนนุโดย dtac



4. การเตรยีมความพรอ้มเรื<องเอกสารและระยะเวลาการใชส้ทิธิV Siriraj Connect เพื<อพบแพทยอ์อนไลน์

คนไข ้ตอ้งแนบ File เอกสารสทิธ ิเพื0อตรวจสอบสทิธิl ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั  เชน่ รปูถา่ยบตัร ปชช , รปูถา่ยเอกสารสทิธิl และ เอกสารสง่ตวัจาก รพ.

• สทิธขิา้ราชการกรมบญัชกีลาง กรงุเทพมหานคร
(กทม.) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ0น (อปท.) สง่
หลกัฐาน ดงันีW
- รปูถา่ยบตัรประชาชน หรอืสตูบิตัรหรอื

ทะเบยีนบา้น (กรณีคนไขท้ี0ไมม่บีตัรประชาชน)
• สทิธบิตัรทองหรอืประกนัสงัคม (ตา่ง รพ.) สง่

หลกัฐาน ดงันีW
ก.) รปูถา่ยบตัรประชาชนหรอืสตูบิตัรหรอื

ทะเบยีนบา้น (กรณีคนไขท้ี0ไมม่บีตัรประชาชน)
ข.) บตัรผูป่้วยโรงพยาบาลศริริาช รปูถา่ยเอกสาร

สทิธิlและเอกสารสง่ตวัจากรพ. ตน้สงักดั
• สทิธติา่งชาต(ิตา่งดา้ว)ที0รับราชการ ใหส้ง่เอกสารที0

ราชการรับรองแทนบตัรประชาชน
• ในกรณีผูป่้วยชาํระเงนิสด หรอืไมป่ระสงคใ์ชส้ทิธใิน

การเบกิ ไมต่อ้งสง่เอกสารตรวจสอบสทิธิ รวมทั Wง
ตดิตามผลการตรวจสอบสทิธผิา่น Application 

(ทั WงนีWระยะเวลาการใชส้ทิธิlตอ้งครอบคลมุ การรักษา
จนถงึวนัที0ระบใุนนัด หากไมค่รอบคลมุ ตอ้งตดิตอ่
รพ. ตน้สงักดั)

ข ัAนตอนที3 1 “สง่เอกสารรับรองสทิธิl” ข ัAนตอนที3 2 ตรวจสอบขอ้มลู 
คลกิ “ตอ่ไป”

ข ัAนตอนที3 3 แนบเอกสาร ตามสทิธิl
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5.การลงทะเบยีนพบแพทยอ์อนไลน ์Siriraj Connect เพื<อพบแพทยอ์อนไลน์

ข ัAนตอนที31 :  คลกิลงทะเบยีน
เพื0อพบแพทยอ์อนไลน์

ข ัAนตอนที32 : กรอกขอ้มลูแลว้ 
กดปุ่ ม ดําเนนิการตอ่ 

: หลงัจากนัWนระบบจะดงึชื0อและนามสกลุผูป่้วย และ
หน่วยตรวจโรค ตามวนันัดหมายที0ระบไุวข้ ึWนมาใหเ้อง                                   

: กรอกขอ้มลู สทิธกิารรักษา
: หมายเลขโทรศพัทท์ี0ตดิตอ่ได ้
: Line ID ที0ใชใ้นการพบแพทยอ์อนไลน์

ข ัAนตอนที33 :  กรอกขอ้มลูแลว้ กดปุ่ ม บนัทกึขอ้มลู 
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6.การชาํระคา่บรกิาร ผา่น SCB Easy : Siriraj Connect เพื<อพบแพทยอ์อนไลน์

1. กด “ชําระเงนิ” 2. แสดงรายการที7ตอ้งชําระ 

3.1

3. แสดง สรปุคา่รกัษาพยาบาล
3.1 สทิธกิารรักษา
3.2 จํานวนเงนิที9ตอ้งชาํระ 
กด “ยนืยนัและชาํระ 
คา่รักษาพยาบาล”

3.2

4. กด “SCB easy” 5. เขา้สูร่ะบบ SCB Easy 6.กด “ยนืยนั” ชําระเงนิ 
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6.การชาํระคา่บรกิาร ผา่นบตัรเครดติ เดบติ: Siriraj Connect เพื<อพบแพทยอ์อนไลน์

1. กด “ชําระเงนิ” 2. แสดงรายการที7ตอ้งชําระ 

3.1

3. แสดง สรปุคา่รกัษาพยาบาล
3.1 สทิธกิารรักษา
3.2 จํานวนเงนิที9ตอ้งชาํระ 
กด “ยนืยนัและชาํระ 
คา่รักษาพยาบาล”

3.2

4. กด “ชําระเงนิบตัรเครดติ
/เดบติ”

5. หากตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ ระบุ
e-mail และ กด “ยนืยนั”

xxx@gmail.com

6. ระบรุายละเอยีด
บตัรเครดติ/เดบติ
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1. กด “ชําระเงนิ” 2. แสดงรายการที7ตอ้งชําระ 

3.1

3. แสดง สรปุคา่รกัษาพยาบาล
3.1 สทิธกิารรักษา
3.2 จํานวนเงนิที9ตอ้งชาํระ 
กด “ยนืยนัและชาํระ 
คา่รักษาพยาบาล”

3.2

4. กด “ชําระเงนิ QR Code” 
(แอพลเิคชั9นธนาคารตา่งๆ)

5. หากตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ ระบุ
e-mail และ กด “ยนืยนั”

xxx@gmail.com

6.การชาํระคา่บรกิาร ผา่น QR Code : Siriraj Connect เพื<อพบแพทยอ์อนไลน์

6. บนัทกึภาพ QR Code
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