คูมือการใหบริการ :
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ :

กระบวนการใหบริการผูปวยมะเร็งรายใหม
งานพยาบาลรับ-สงตอ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

สวนของการสรางกระบวนงาน
1.ชื่อกระบวนงาน:
กระบวนการใหบริการผูปวยมะเร็งรายใหม
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ :
งานพยาบาลรับ-สงตอ กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
3. ขอมูลผูใชงานบริการ
กลุมและจํานวนผูใชบริการ: ผูปวยมะเร็งรายใหมที่สงตัวมารับการรักษาเฉลี่ย 400 ราย/เดือน
สวนของคูมือการใหบริการ
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : กระบวนการใหบริการผูปวยมะเร็งรายใหม
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
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
036-621800 ตอ 103
16.30-20.00 น.
อื่น ๆ
7. อีเมล
8. ไปรษณีย
9. Application
หมายเหตุ :
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6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี)

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

1. รพ.เครือขายเตรียม
เอกสารตามแนวทางการ
รับสง-ตอ ผูปวยมะเร็ง
รายโรค (ในคูมือ / web
site)

2. จัดทําแฟมเวชระเบียน

3. คัดกรอง

4. พบแพทย

5. รับวันนัดรักษา

รายละเอียดของ
ขัน้ ตอนการบริการ
- จัดเตรียมเอกสาร
ผลการตรวจวินิจฉัยตางๆให
ครบถวน
- ใบสงตัวผูปวย
-บัตรประชาชน
- บัตรประกันสุขภาพ/บัตร
ประกันสังคม
-จัดทําแฟมประวัติผูปวยราย
ใหม
-ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา

ระยะเวลา
การ
ใหบริการ
จันทร-ศุกร

หนวยเวลา

จันทร-ศุกร

30 นาที

-คัดกรองและประเมินสภาพ
จันทร-ศุกร
ผูปวย
-ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสาร
-สงเขาพบแพทย
-แพทยพิจารณาวางแผนกําหนด จันทร-ศุกร
วันการรักษาและหรือขอเอกสาร
การรักษาเพิ่มเติม

15 นาที

-ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
-ออกใบนัดการรักษา/สงพบ
แพทยแผนกอืน่ ๆ

จันทร-ศุกร

สวนงาน/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
รพ.เครือขาย

หมายเหตุ

-งานเวชระเบียน
-งานตรวจสอบ
สิทธิ์
รพ.มะเร็งลพบุรี
-คลินิกรับสง-ตอ
รพ.มะเร็งลพบุรี

60 นาที

-องคกรแพทย
รพ.มะเร็งลพบุรี

15 นาที

-คลินิกรับสง-ตอ
รพ.มะเร็งลพบุรี

ระยะเวลาดําเนินการรวม :

ระยะเวลา
ขึ้นอยูกับ
ปริมาณผูปวย
ในวันนัน้ ๆ

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

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

1 ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถามี)
2 บัตรประกันสุขภาพ/บัตร
ประกันสังคม

สวนงาน/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

งานเวช
ระเบียน

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

1

งาน
ตรวจสอบ
สิทธิ์

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/ชุด)
1

หมายเหตุ

1

9.2 เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม(ถามี)
ที่

รายการเอกสารยืน่ เพิม่ เติม

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/ชุด)

หมายเหตุ

1 Film/CD การตรวจวินิจฉัย

คลินิก
1
1
รับสง-ตอ
2. Block ชิ้นเนื้อ
คลินิก
1
1 กรณีมีคําสั่งจาก
รับสง-ตอ
แพทย
10. คาธรรมเนียม/คาบริการ(ขอมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549)
รายละเอียดคาบริการ :
คาตรวจรักษา/คายา/คาบริการ ทางการแพทย
คาบริการ :
ตามประกาศของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 เรื่องอัตราคาบริการสาธารณสุขเพื่อใช
สําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
หมายเหตุ :
บัตรบัตรประกันสุขภาพ/บัตรประกันสังคม/บัตรขาราชการ..ใชสิทธิ์การรักษาฟรีตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
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11. ชองทางรับชําระคาบริการ
1. ชองชําระเงินของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
2.
12. ชองทางการรองเรียน
1. ตูรับความคิดเห็น /โทรศัพท 036-621800 ตอ103
2. www.lopburicancer.in.th
13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร :
ใบทําประวัติผูปวยมะเร็งรายใหม
ขอรับเอกสาร :
www.lopburicancer.in.th
14. หมายเหตุ
กรณีใชสิทธิ์เบิกจายตรงกับบุคคลในครอบครัวใหสําเนาบัตรประชาชนของผูมีสิทธิเบิกมาดวย
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