คูมือการใหบริการ :
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ :

กระบวนการใหบริการขอรับขอมูลผูปวย
งานขอมูลขาวสาร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

สวนของการสรางกระบวนงาน
1.ชื่อกระบวนงาน:
กระบวนการใหบริการขอรับขอมูลผูปวย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ :
งานขอมูลขาวสาร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
3. ขอมูลผูใชงานบริการ
กลุมและจํานวนผูใชบริการ: ผูปวยและญาติที่ขอรับขอมูลเพื่อประกอบการรักษาตอ เฉลี่ย 60 ราย/เดือน
สวนของคูมือการใหบริการ
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : กระบวนการใหบริการขอรับขอมูลผูปวย
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ :
5.1 ประเภทชองทาง :
5.2 วันที่เปดใหบริการ :
1. ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
/ วันจันทร / วันอังคาร / วันพุธ / วันพฤหัสบดี / วันศุกร
งานขอมูลขาวสาร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
2. ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยใหบริการ
วันเสาร
วันอาทิตย
3. สถานที่ ที่ตั้ง
ไมเวนวันหยุดราชการ
11/1 ต.ทะเลชุบศร อ. เมือง จ. ลพบุรี
4. รูปแบบการใหบริการ
5.3 เวลาที่เปดใหบริการ :
ในเวลาราชการ
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
5. เว็บไซตและชองทางออนไลน
www.lopburicancer.in.th
/ 08.00-16.00 น. / พักเที่ยง 12.00-13.00 น.
6. โทรศัพท
036-422515 ตอ 7450
16.30-20.00 น.
อื่น ๆ
7. อีเมล
8. ไปรษณีย
งานขอมูลขาวสาร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
11/1 ต.ทะเลชุบศร อ. เมือง จ. ลพบุรี 15000
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9. Application
หมายเหตุ :
6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี)
1. แบบฟอรมแสดงความจํานงขอรับขอมูลผูปวยโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
2. ใบยินยอมการเปดเผยขอมูลผูปวย
7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

1 ผูปวย/ญาติ ขอแบบฟอรม
แสดงความจํานงขอรับขอมูล
ผาน www.lopburicancer
.in.th หรือติดตอดวยตนเองที่
งานขอมูลขาวสาร
2 งานขอมูลขาวสาร รพ.มะเร็ง
ลพบุรตี รวจสอบเอกสาร

-กรอกใบคํารองแสดง
ความจํานงขอรับ
ขอมูลผูปวย
โรงพยาบาลมะเร็ง
ลพบุรี
-ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของ
หลักฐาน
-ขอยืมแฟมเวช
ระเบียนผูปวย

3 แพทยพิจารณาใหเอกสาร

4 ถายเอกสาร
5 สงมอบเอกสาร

ระยะเวลา
การใหบริการ

หนวยเวลา

จันทร-ศุกร

15นาที

จันทร-ศุกร

30นาที

-แพทยพิจารณาสรุป จันทร-ศุกร
ขอมูลการรักษาตามที่
รองขอ
-ถายเอกสารขอมูล ที่ จันทร-ศุกร
เกี่ยวของกับการรักษา
-สงมอบเอกสารใหกับ จันทร-ศุกร
ผูปวย/ญาติ

1-2 ชม

สวนงาน/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานขอมูล
ขาวสาร

งานขอมูล
ขาวสาร

หมายเหตุ

สงเอกสารไดดวย
ตนเองหรือทาง
ไปรษณีย

องคกรแพทย
ระยะเวลาขึ้นอยูกับ
รพ.มะเร็งลพบุรี จํานวนผูปวยทีม่ าใช
บริการในวันนัน้ ๆ
15นาที
งานขอมูล
ขาวสาร
งานขอมูล
รับเอกสารไดดวย
ขาวสาร
ตนเองหรือสงทาง
ไปรษณีย
ระยะเวลาดําเนินการรวม :
2-3 ชม.
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8. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
/ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

สวนงาน/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/ชุด)

1
1

1
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/ชุด)

หมายเหตุ
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ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน
งานขอมูล
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผูปวย ขาวสาร
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูมาขอ
3. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถามี)
9.2 เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม(ถามี)
ที่

รายการเอกสารยืน่ เพิม่ เติม

1 ใบขอเอกสารเพิ่มเติมจากหนวยงาน

ที่รองขอ

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งานขอมูล
ขาวสาร

จํานวน
เอกสารฉบับ
จริง

1

1

หมายเหตุ

หนังสือจาก
หนวยงานที่รับ
ผูปวยไวรักษา

10. คาธรรมเนียม/คาบริการ
รายละเอียดคาบริการ :
คาบริการถายเอกสารA4
คาบริการ :
ตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร สํานักนายกรัฐมนตรีราคาแผนละ 1 บาท
หมายเหตุ :
11. ชองทางรับชําระคาบริการ
1. งานขอมูลขาวสาร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
2.
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12. ชองทางการรองเรียน
1. ตูรับความคิดเห็น /โทรศัพท 036-621800 ตอ7450
2. www.lopburicancer.in.th
13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร :
แบบฟอรมแสดงความจํานงขอรับขอมูลผูปวยโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ขอรับเอกสาร :
www.lopburicancer.in.th
14. หมายเหตุ
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