คูมือการใหบริการ :
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ :

กระบวนการใหบริการนัดตรวจสุขภาพหมูคณะของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งานพยาบาลผูปวยนอกเฉพาะทาง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

สวนของการสรางกระบวนงาน
1.ชื่อกระบวนงาน:
กระบวนการใหบริการนัดตรวจสุขภาพหมูคณะของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ :
งานพยาบาลผูปวยนอกเฉพาะทาง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
3. ขอมูลผูใชงานบริการ
กลุมและจํานวนผูใชบริการ: ผูรับบริการรายใหมและเกาที่เขารับการนัดตรวจสุขภาพหมูคณะของทางราชการ
เฉลี่ย 50ราย/เดือน
สวนของคูมือการใหบริการ
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : กระบวนการใหบริการนัดตรวจสุขภาพหมูคณะของทางราชการ
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ :
5.1 ประเภทชองทาง :
5.2 วันที่เปดใหบริการ :
1. ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
/ วันจันทร / วันอังคาร / วันพุธ / วันพฤหัสบดี / วันศุกร
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
2. ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยใหบริการ
วันเสาร
วันอาทิตย
3. สถานที่ ที่ตั้ง
ไมเวนวันหยุดราชการ / หยุดวันหยุดราชการ
11/1 ต.ทะเลชุบศร อ. เมือง จ. ลพบุรี
4. รูปแบบการใหบริการ
5.3 เวลาที่เปดใหบริการ :
ในเวลาราชการ
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
5. เว็บไซตและชองทางออนไลน
www.lopburicancer.in.th
พักเที่ยง 12.00-13.00 น.
/ 08.00-16.00 น.
6. โทรศัพท
036-422515 ตอ 7549 , 114
16.30-20.00 น.
อื่น ๆ
7. อีเมล
Checkup.lch@gmail.com
8. ไปรษณีย 15000
9. Application
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6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี)
1. เอกสารจากหนวยงานถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พรอมรับรองคาใชจายในการเรียกเก็บเงิน
2. รายชื่อของผูเขารับการตรวจสุขภาพประจําป
7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
การใหบริการ

หนวยเวลา

1. รับเอกสาร

- รับเอกสารจากหนวยงาน
ที่ขอเขารับการนัดตรวจทาง
ไปรษณีย/ อิเลคทรอนิกส/
ผูนําสง เสนอผูอํานวยการ
โรงพยาบาลรับทราบ

1

วัน

2. สงเอกสาร

- สงเอกสารที่ลงนามแลว
ใหกับคลินิกตรวจสุขภาพ

1

วัน

3. นัดตรวจ

- จัดจํานวนคนตามรายชื่อ
และวันนัดตรวจตามความ
เหมาะสม
- จัดชุดเอกสารใบคําแนะนํา
การตรวจ / ใบนัดตรวจ และ
ใบกรอกประวัติ (กรณียังไมมี
ประวัติ)
- จัดเตรียมกระปองใสอุจาระ
และนํามาสงในวันนัดตรวจ
- แจงหนวยงานที่ขอเขารับ
การตรวจมารับเอกสาร
- สงเอกสารทางไปรษณีย
(มารับเองไมได)
ขอแฟมเวชระเบียน

1

วัน

4. รับเอกสาร/สงเอกสาร

5. เตรียมแฟมตรวจ

สวนงาน/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานธุรการ
ฝายบริหาร
ทั่วไป

หมายเหตุ

งานธุรการ
ฝายบริหาร
ทั่วไป
คลินิก
ตรวจสุขภาพ

1

วัน

คลินิก
ตรวจสุขภาพ

1

วัน
งานเวชระเบียน
ระยะเวลาดําเนินการรวม :

3-5 วัน

8. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
/ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
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9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

1 ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถามี)
3. บัตรประจําตัวโรงพยาบาล
2 ใบนัดตรวจหมูคณะ

สวนงาน/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานเวช
ระเบียน

คลินิกตรวจ
สุขภาพ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/ชุด)

หมายเหตุ

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/ชุด)

หมายเหตุ

1
1
1
1

9.2 เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม(ถามี)
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

10. คาธรรมเนียม/คาบริการ(ขอมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549)
รายละเอียดคาบริการ :
คาตรวจรักษา/คายา/คาบริการ ทางการแพทย
คาบริการ :
ตามประกาศของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 เรื่องอัตราคาบริการสาธารณสุขเพื่อใช
สําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
หมายเหตุ :
กรณีมาตรวจเปนหมูคณะ จะทําการเรียกเก็บไปยังหนวยงานตนสังกัดตามที่ได
ประสานงาน
11. ชองทางรับชําระคาบริการ
1. ชําระดวยตนเองที่หองชําระเงินของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ( ชําระรายการสวนเกินจากสิทธิ์ที่เบิกได)
12. ชองทางการรองเรียน
1. ตูรับความคิดเห็น /โทรศัพท 036-422515 ตอ7549 , 114
2. www.lopburicancer.in.th
13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร :
ใบทําประวัติผูปวยมะเร็งรายใหม
ขอรับเอกสาร :
www.lopburicancer.in.th
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14. หมายเหตุ
การสงผลการตรวจ มี 3 ชองทาง คือไปรษณีย E mail และทาง LINE
ระยะเวลาตั้งแตตรวจจนสงผล ผูชาย 1 – 2 สัปดาห และ ผูหญิง 3 - 4 สัปดาห
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