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คํานํา
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานบริการ
เฉพาะทางโรคมะเร็งในส่วนภูมิภาครับผิดชอบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุ
ง
ม9
จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี
ลรา
จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ
สะเกษ มุกดาหาร สุรินทร์ บุรีรัมย์
ชั ย ภู มิ และนครราชสี ม า โดยมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการให้
ให้ ก ารรั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี จึงได้จัดทํา คู่มือการบริการประชาชน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 2563 ขึ้น

คณะผู้จัดทํา
เมษายน พ.ศ. 2563
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ารตรวจรักษาโรคมะเร็งทางศัลยกรรม
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1. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป
สถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เลขที่ 405 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สิ่งอํานวยความสะดวก
• ร้านอาหาร บริการจําหน่ายอาหารวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00
00 น.
• ตู้ ATM ธนาคารกรุ
ธนาคาร งไทยบริเวณด้านประทางออก
• ที่จอดรถ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีมีอาคารจอดรถสามารถรองรับรถยนต์ได้ทั้งสิ้น
300 คัน
• มีบริการตู้หยอดเหรียญสําหรับบริการเครื่องดื่ม
• จุดรับส่งผู้ป่วย
1) กรณีผู้ป่วยที
วย ่ได้รับบริการตรวจรักษาด้วยรังสีรักษา ท่านสามารถ รับ - ส่งผู้ป่วยได้
ณ อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอกและรังสีรักษา (ตึก 9 ชั้น) หรืออาคารอํานวยและ
ผู้ป่วยนอก
2) กรณีผู้ปวยที
ว่ ยที่ได้รับบริการตรวจรักษาอายุรกรรมโรคมะเร็ง มะเร็งนรีเวชกรรม มะเร็ง
ทางโลหิต ศัลยกรรม ตรวจสุขภาพ และหูคอจมูก รับ - ส่งผู้ป่วยได้ ณ อาคาร
อํานวยการผู้ป่วยนอกและรังสีรักษา (ตึก 9 ชั้น)
3) กรณีผู้ปวยที
ว่ ยที่นอนโรงพยาบาลแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านรับผู้ป่วยได้ ณ หน้าอาคาร
แสงสิงห์แก้วหรืออาคารอํานวยการและผู้ป่วยนอก
• แท็กซี่บริการ
แผนที่
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วิธีเดินทาง
• มีรถเมล์สาย 10 จากสถานีขนส่งอุบลราชธานี ถึงโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
(สุดสาย)
การติดต่อสอบถาม
• จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารอํอํานวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย เวลา 08.00 16.00 น
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่ติดป้ายชื่อโรงพยาบาล
ช่องทางการติ
อ่ งทางการติดต่อ
• ติดต่อสอบถาม
อสอบถาม 045 -317133
• จองห้องพิ
องพิเศษ 045-317133
* หมายเหตุ *
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีไม่มีห้องฉุ
ง กเฉินสําหรับบริการผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างรับ
การรักษาถ้ามีอาการผิดปกติให้ตดิ ต่อ ณ หอผู้ป่วยบุษบง

2. การรับบริการ
2.1 ช่องทางรั
องทางรับบริการ
2.1.1 ด้านรังสีรักษาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 – 16.00 น. กรณีผู้ป่วยใหม่
ต้องได้รับการประสานจากโรงพยาบาลที่ส่งต่อผ่านทางศูนย์ประสานงานโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานีเท่านั้น เพราะถ้าท่านเดินทางมารับบริการด้วยด้วยเองโดยไม่ผ่าน
ศูนย์ประสานงานท่
ระสานงาน านจะไม่ได้รับการตรวจในวันดังกล่าว
2.1.2 ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการวั
าร นจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 – 16.00 น. ท่านสามารถ
โทรศัพท์เพื่อขอรับนัดวันตรวจได้ทางเบอร์ 045 - 317133 ต่อ7522 หรือ7521
2.1.3 อายุรกรรมโรคมะเร็ง เปิดให้บริการวั
าร นจันทร์/วันอังคาร/วัวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์
07.00 - 16.00 น. กรณีผู้ป่วยใหม่ต้องได้รับการประสานจากโรงพยาบาลที่ส่งต่อผ่าน
ทางศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเท่านั้น เพราะถ้าท่านเดินทาง
มารับบริการด้วยด้วยเองโดยไม่ผ่านศูนย์ประสานงานท่านจะไม่ได้รับการตรวจในวัน
ดังกล่าว
• มะเร็งทางนรีเวชเปิดให้บริการวั
า นจันทร์ -วันศุกร์ 8.00 – 16.00 น.
• ด้านศัลยกรรมเปิดให้บริการวั
าร นจันทร์ -วันศุกร์ 8.00 – 16.00 น.
• มะเร็งทางโลหิตวิทยาเปิดให้บริการวันจันทร์ -วัวันศุกร์ 8.00 – 16.00 น.
2.2 ช่องทางรั
ทางรับบริการออนไลน์
ารออนไลน
ผู้รับบริการตรวจสุขภาพสามารถนัดตรวจสุขภาพได้ทาง Online
2.3 ช่่องทางการร้องเรี
อ้ งเรียน
• กล่องรั
องรับความคิดเห็น, ศูนย์รับร้องเรียน, เว็บไซต์โรงพยาบาลมะเร็
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
• จดหมายร้
จดหมายรองเรียนผ่านผู้บริหาร
• Facebook : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
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บริการ
3. มาตรฐานการให้้บริ
ข้อตกลงการให้บริการตรวจรักษาโรคมะเร็งทางรังสีรักษา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319650
319650 ต่อ
1139,1140,1137
ณ อาคารอํานวยการและ
และผู้ป่วยนอก ชั้น 1

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
กําหนดเวลา ตั้งแต่ 08.00
00 – 16.00 น.

ข้อกําหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. film X-ray
ray film MRI film CT scan ,Bone scan
2. สิทธิการรักษาต่างๆ บัตรทอง ประกันสังคม ต ส ก.
ก อื่นๆ
3. บัตรนัดตรวจ หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

ค่าธรรมเนียม
สิทธิผู้ป่วย

จําลองการรักษา
2D
3D
- ค่าตรวจ + จําลอง 1,700
700 - ค่าตรวจ + จําลอง
5,000 บาท
บาท

ผู้ป่วยชําระเงิน
ค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี *
- Mask 2,400 บาท
- Contrast ขวดละ 750
บาท
- Customized block
1,600 บาท

ค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี *
- Mask 2,400 บาท
- Contrast ขวดละ
750 บาท

2D
- ค่าวางแผน 700
ฉาย MLC/MEV
field ละ 600
บาท

ฉายรังสี
3D
- ค่าวางแผน 4,000
ฉาย MLC/MEV field
ละ 600 บาท

IMRT/VMAT
- ค่าวางแผน 7,900
ฉาย MLC/MEV
field ละ 600 บาท
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ค่าธรรมเนียม
สิทธิผู้ป่วย
ผู้ป่วยเบิกได้/
จ่ายตรง

จําลองการรักษา
2D
3D
- ค่าจําลอง 1,000 บาท
- ค่าจําลอง 6,000 บาท

ค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี *
- Mask 3,000 บาท
- Contrast ขวดละ 750
บาท
- Customized block
2,000 บาท

2D
- ค่าวางแผน 800
ฉาย MLC field
ละ 600 บาท
- ฉาย MEV field
ละ 600 บาท

ฉายรังสี
3D
- ค่าวางแผน 6,000
บาท
- ฉาย D ครั้งละ 2,500
บาท

IMRT/VMAT
- ค่าวางแผน
10,000 บาท
- ฉาย D ครั้งละ
4,000 บาท

ค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี *
- Mask 3,000 บาท
- Contrast ขวดละ
750 บาท

หมายเหตุ : ค่ายา weekly cisplatin ≈1,300 บาท ค่าใส่แร่ ครั้งละ ≈8,000 บาท

ระดับการให้บริการ
ระยะเวลา
- จําลองการรักษา 2 มิติ 20 นาที
- จําลองการรักษา 3 มิติ 20 นาที
- ฉายรังสี 10 นาที
คุณภาพ
- ผู้ป่วยได้รับบริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย
- ไม่มีข้อร้องเรียนในการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
OPD case
1. รับ Refer จากโรงพยาบาลอื่น
2. รับ Consult ภายในโรงพยาบาล
3. ทําแฟ้มประวัติ (กรณีผู้ป่วยใหม่)
4. ซักประวัติ
5. แพทย์ตรวจ
6. ส่งตรวจทางห้องปฏิ
ปฏิบัติการ
7. ส่งตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย
8. รายงานผลตรวจแพทย์
9. พิจารณา Set case ทํา/ไม่ทํา
10. ทําหัตถการ
11. ส่ง SIM (จําลองแผนการรักษา)
12. ให้ใบนัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ประสานงานฯ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
คลินิกงานพยาบาลผู้ป่วยนอกรัรังสีรักษา
งานเวชระเบียนและเวชสถิติ
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรัรังสีรักษา
กลุ่มงานรังสีรักษา
กลุ่มงานพยาธิวิทยา
กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
กลุ่มงานรังสีรักษา
กลุ่มงานรังสีรักษา
กลุ่มงานรังสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรัรังสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรัรังสีรักษา
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13. ชําระเงิน
14. เบิกยากลับบ้าน (กรณีมียา)
ขั้นตอน
IPD case
1. รับ Refer จาก โรงพยาบาลอื่น
2. รับ Consult จากคลินิกต่างๆ
ภายใน รพ.
3. รับ Consult จากผู้ป่วยใน
4. รายงานแพทย์ ,แพทย์
แพทย์ตรวจ
5. แพทย์ พิจารณา SIM จําลอง)
(ไม่ทํา/ทํา) (แผนการรักษา)
ษา
6. พยาบาลให้คําแนะนํา
7. นัดทําหัตถการ
8. ส่งเข้าตึก Admit
9. SIM (จําลองแผนการรักษา)
10. จําหน่าย
11. ชําระเงิน (กรณีชําระเงินเอง)
12. เบิกยากลับบ้าน (กรณีมียา)

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ประสานงานฯ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรัรังสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรัรังสีรักษา
กลุ่มงานรังสีรักษา
กลุ่มงานรังสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรัรังสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรัรังสีรักษา
งานรับผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาลผู
การพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานรังสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
กลุ่มงานเภสัชกรรม

การรับเรื่องร้องเรียน
-

5

กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล
รองผู้อํานวยด้านการพยาบาล
การพยาบาล โทร.045-317133
โทร
ต่อ 7607
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอกรั
ยนอก งสีรักษา โทร.045-317133 ต่อ 8110
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา โทร.045-317133 ต่อ 1104 ,1140, 1139, 1137
หัวหน้ากลุ่มงานการ
การพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร.045-317133 ต่อ 7602
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ารการตรวจ กษาทางรั
ทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ขั้นตอนรัรับบริการการตรวจรั
ผู้ป่วยที่ได้รับนัดการฉายรังสีจาก OPD/IPD

ความเร่งด่วน

ด่วน

ศูนย์ประสานงาน
ดําเนินการให้

ปกติ
ยื่นบัตรนัด + แฟ้มเวชระเบียนที่แผนก OPD รังสีเก่า
พยาบาล Screening , Check V/S , รายละเอียดการนัดพร้อมเอกสาร
ลงทะเบียนในคอมพิวเตอร์ ทําบัตรฉายรังสี (บัตรชมพู)

กรณีมี Lab ส่งเจาะ ตาม
Order แพทย์

• ติดตามผล Patho
• การตรวจพิเศษต่างๆ

ส่งพบสหสาขาวิชาชีพที่สัมพันธ์กับระบบ
เช่น H&N ส่งพบทันตกรรม

แพทย์ตรวจ

กรณีที่ผู้ป่วยมี Colostomy ส่งพบ
Ostomy Clinic

ส่งผู้ป่วยจําลองการฉายรังสี Simulator
• ผู้ป่วยเซ็นต์ใบยินยอมการรักษา (แยกตามระบบที่ฉายรังสี)
• พยาบาล OPD รังสีรักษาให้สุขศึกษาตามโปรแกรมการให้
ข้อมูลผู้ป่วยทีร่ ับการรักษาด้วยการฉายรังสี
ผู้ป่วยมาฉายรังสีตามนัด
ผู้ป่วยอาการปกติ เดินเองได้

ผู้ป่วยจาก IPD

ผู้ป่วยรถนั่ง/รถนอน (เฉพาะ OPD)

พยาบาล OPD รังสีประเมินก่อนฉาย

ฉายแสง

ผู้ป่วยจาก รพ.สปส./รพ.50
รพ
พรรษา

NO
YES

มีพยาบาลมาด้วย
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การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา
การฉายรังสีเป็นการรักษามะเร็งที่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยใช้รังสีในปริมาณที่เหมาะสม
และมากพอที่จะทําลายก้อนมะเร็งได้ การฉายรังสีแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3--5 นาที โดยฉาย
ติดต่อกันทุกวัน เว้นวันหยุดราชการระยะเวลาในการรักษา ประมาณ 4-6 สัปดาห์ ผู้ป่วยแต่ละคนอาจ
ใช้เวลาในการรักษาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับตําแหน่ง ขนาด และชนิดของมะเร็งที่เป็น
การเตรียมตัวเมื่อท่านต้องรักษาด้วยการฉายรังสี
1. เตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้ส่วนตัวให้พร้อม ในวันนัด เนื่องจากทางโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี มีเตียงนอนสําหรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ หากผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติ สามารถหา
ที่พักนอกโรงพยาบาลได้
2. ควรมีญาติมาดูแล 1 คน กรณีไม่มีญาติขอให้แจ้ง เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับญาติได้
สะดวก ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินโดยแจ้งต่อพยาบาล ในวันนัด
3. ถ้าหากท่านมี
} ซองฟิล์มเอกซเรย์
} ผลชิ้นเนื้อ
} ผลการทําฟันจากโรงพยาบาลใกล้บ้าน (ในกรณี
ในกรณีฉายรังสีบริเวณศีรษะและ
ลําคอ)
คอ ขอให้ท่านนํามาในวันนัดฉายรังสีด้วย
4. เตรียม : บัตรทองตัวจริง : สําเนาทะเบียนบ้าน (กรณี
กรณีที่บัตรประชาชนหมดอายุและยังไม่ได้
ติดต่อทําบัตรใหม่)
5. ในวันแรกของการมาฉายรังสี ท่านจะได้พบกับแพทย์เจ้าของไข้ การจําลองแผนการรักษา
และคําแนะนํา ในเรื
ในเรื่องการปฏิบัติตัวระหว่างการฉายรังสี โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3-4
ชั่วโมง
6. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเพื่อให้มีภูมิต้านทาน
โรคและแข็งแรงพร้อมที่จะรับการฉายรังสี โดยเฉพาะโปรตีน เช่น เนื้อปลา เนื้อสัตว์ต่างๆ
ง
ไข่ นมพร่องมัน เนย ถั่ว ควรงดอาหารหมักดอง สุรา กาแฟ เครื่องดื่ม ที่มีคาเฟอีน ยานัตถุ์
การสูบบุหรี่
การเตรียมตัวก่อนฉายรังสี
1. พักผ่อนให้เพียงพอ
2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อร่างกาย เช่น เนื้อสัตว์ไข่ นม ผัก และผลไม้
3. งดสิ่งเสพติดทุกชนิด ได้แก่ สุรา บุหรี่ หมาก พลูเพื่อให้ ร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะรับการ
ฉายรังสี
4. รักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถ ทนต่อปริมาณรังสีที่ใช้ในการรักษา
ได้
5. การฉายรังสีต้องใช้เวลานานจึงต้องเตรียมตัวในเรื่อง การทํางาน ลางาน การเดินทางมา
และกลับรวมไปถึง ที่พักอาศัย
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การปฏิบัติตัวขณะรับการฉายรังสี
แพทย์จะขีดเส้นแสดงตําแหน่งการฉายรังสีเพื่อกําหนด ขอบเขตของการฉายรังสีท่านต้องระวัง
มิให้เส้นลบเลือน ถ้าลบต้องให้แพทย์ขีดเส้นให้ใหม่ ห้ามขีดเส้นเองอย่างเด็ดขาด
การดูแลผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี
1. บริเวณที่ฉายรังสีห้ามถูกน้ํา ห้ามขัดถูแต่ถ้ามีการเปื้อนน้ํา ให้ใช้ผ้านุ่ม ๆ ซับเบา ๆ
2. ใช้เสื้อผ้าที่อ่อนนุ่ม สะอาด และสวมใส่ง่ายขณะฉายรังสี
3. หลีกเลี่ยงการใช้เสื้อผ้าที่คับจนรัดผิวหนังบริเวณฉายรังสี เลือกเสื้อผ้าที่บางเบา สวมสบาย
กรณีที่ฉายรังสีบริเวณ หน้าอกหรือต่อมน้ําเหลืองบริเวณคอก็ควรหลีกเลี่ยง เสื้อผ้าที่มีปก
รวมทั้งงดการสวมสร้อยคอด้วย
4. ไม่โกนขนบริเวณผิวหนังที่ฉายรังสีเพราะอาจทําให้เกิด บาดแผล และเกิดการติดเชื้อได้
5. ห้ามใช้สารใดๆ ทาผิวหนัง บริเวณที่ได้รับรังสีเช่น โลชั่น ครีม น้ําหอม แป้งฝุ่น สบู่ หรือยา
เป็นต้น เพราะสารเหล่านี้มักมีส่วนผสมของโลหะหนักซึ่งทําให้เกิดการ กระจายของรังสีทําให้
ปริมาณของรังสีที่เนื้องอกลดลง และทําให้รังสีมีผลต่อผิวหนังมากขึ้นยกเว้นในกรณี ที่แพทย์
สั่ง
6. ห้ามใช้กระเป๋าน้ําร้อนหรือน้ําแข็งวางบริเวณผิวหนังที่ได้รับ รังสีเพราะจะทําให้ผิวหนังอักเสบ
และเป็นแผลได้
7. ห้ามแกะ เกา ขัดถู หรือใช้พลาสเตอร์ปิดบนผิวหนังบริเวณ ที่ได้รับรังสีเพราะอาจทําให้
ผิวหนังถลอกได้ง่าย และลุกลามเป็นแผลใหญ่ได้
8. หากมีอาการผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นบริเวณผิวหนัง เช่น อาการคันแสบบริเวณผิวหนังพอง
ผิวหนังมีลักษณะ คล้ายผด หรือผื่นแดง เป็นต้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ ไม่ควรใช้ยาหรือสาร
ใดๆ ทาผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีเอง
อาหาร
1. ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหาร ที่มีโปรตีนสูง
2. ควรงดอาหารหมักดอง เหล้า บุหรี่ หมาก ยานัตถุ์
3. เมื่อมีอาการเจ็บบริเวณลําคอ หลังจากดื่มน้ําหรือ รับประทานอาหารให้เปลี่ยนเป็นอาหาร
อ่อนลื่นและกลืนได้ง่าย เช่น ไอศกรีม แต่ถ้าอาการเจ็บรุนแรงมากขึ้น ควรรีบแจ้งแพทย์
เพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วน
การปฏิบัติภายหลังการฉายรังสีครบ
ผลข้างเคียงของรังสีที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันส่วนใหญ่จะ หมดไปภายใน 4-6 สัปดาห์ หลังฉาย
รังสีครบ สําหรับผลในระยะยาวจะตรวจพบได้ในภายหลังและการสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ซึ่งควร
มาพบแพทย์
1. การดูแลผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับขณะฉายรังสีต่อไปอีก 4-6 สัปดาห์
หลังจากนั้นให้ใช้โลชั่นนวด บริเวณผิวหนังที่เคยฉายรังสีวันละ2ครั
ครั้ง หลังอาบน้ํา เช้า-เย็น
ครั้งละ 10-15 นาที
2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีแคลอรี่สูงและดื่มน้ํามากๆ

คู่มือบริการประชาชน รพ.มะเร็
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3. พักผ่อนอย่างเพียงพอเพี่อให้ร่างกายฟื้นคืนสภาพโดยเร็ว
4. ให้ออกกําลังกายบ้างแต่พอควร เช่น เดินเล่น ทํางานบ้าน แต่การบริหารข้อต่อ และไหล่ต้อง
ทําตลอดชีวิต
5. ควรอยู่ในที่อากาศถ่ายเทดีไม่ควรอยู่ในสถานที่แออัด
7. ให้มาตรวจตามนัดอย่างสม่ําเสมอ
8. หลีกเลี่ยงการยกของหนัก หรือ ทําหัตถการใดๆ ในแขนด้าน ที่ผ่าตัด เช่น การวัดความดัน
โลหิต, การฉีดยา,การยกถั
การยกถังน้ําหนักๆ เป็นต้น
9. ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมควรสั
นมควรสังเกตแขนข้างที่ผ่าตัด หากรู้สึกหนัก, แขน
บวม ควรรีบมาพบแพทย์
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ข้อตกลงการให้บริการรั
ารรักษาโรคมะเร็งโดยการใส่แร่

ข้อตกลงระดับการให้บริการ
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้บริการใส่
ใส่แร่ในผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยการใส่แร่ ของโรงพยาบาลมะเร็
ของ
ง
อุบลราชธานี
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ภารกิจด้านการพยาบาล/ กลุ่มงานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภารกิจวิชาการและ
การแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-317133
317133 ต่อ 8106-7
ณ อาคารบําบัดและส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 1

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ยกเว้นวันหยุดราชการ)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ยกเว้
(กําหนดตั้งแต่เวลา 07.00-16.00
07.00
น.)
หมายเหตุ: แพทย์ที่ใส่แร่ มี 4 ท่าน

ข้อกําหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรนัดที่ห้องใส่แร่ออกให้
2. บัตรประจําตัวโรงพยาบาล
3. บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในการใส่แร่ เบิกได้ตามสิทธิ์
• ค่า Planning 800 บาท
• ค่าเอกซเรย์ 340 บาท
• ค่า Vaginal douch+shave skin perineum 200 บาท
• ค่าใส่สายสวนปัสสาวะ 90 บาท
• ค่าตรวจภายใน
100 บาท
• ค่าใส่แร่อิริดียม
8,500 บาท
• ค่ายา ...............
บาท
• ค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท

คู่มือบริการประชาชน รพ.มะเร็
มะเร็งอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563
พ
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ระดับการให้บริการ
ระยะเวลา
1. ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 4 ชั่วโมง โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วน จนถึงการรับยา
2. ระยะเวลาการนัดไม่เกิน 2 สัปดาห์
3. ช่วงเวลา 08.00 – 12.00
12 น. จะให้บริการใส่แร่ 4 - 5 ราย เริม่ ใส่เครื่องมือเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
4. ในแต่ละวัน จะให้บริการใส่แร่คนไข้ได้ 6 - 8 ราย
คุณภาพ
1. จํานวนผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการใส่แร่ครบตามแผนการรักษา (100%
%)
2. มีการโทรติดติดตามผู้ป่วยก่อนมารับการใส่แร่ล่วงหน้า วัน 1 กรณีผู้ป่วยไม่มาตามนัดใส่แร่
ในวันนั้นๆ จะโทรตามผู้ป่วยทันที
3. ถ้าห้องใส่แร่ชํารุด แพทย์ติดประชุม มีการเลื่อนนัด จะโทรแจ้งเพื่อเลื่อนนัดการใส่แร่ทุกราย
พร้อมให้วันนัดในครั้งต่อไป
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ให้บริการผู้ป่วยที่มาใส่แร่ตามนัด ยื่นบัตรนัด พร้อมรับบัตรคิว
2. ตรวจสอบเอกสารต่างๆเช่นแฟ้มเขียว ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย
ล่วงหน้า 1 วัน
3. วัดสัญญาณชีพ / ชั่งน้ําหนัก / วัดส่วนสูง
4. เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย (ผ้าถุง)
5. พยาบาลซักประวัติ/อาการผิดปกติ(ถ้ามี)
6. ลงทะเบียนผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์(ระบบlan)
7. ทําการสวนล้างช่องคลอดและ Shave perineum ก่อนการ
ใส่แร่ตามแผนการรักษาของแพทย์
8. ให้ยาPremed ก่อนการใส่แร่ตามแผนการรักษาของแพทย์
9. พยาบาลเตรียมเครื
เครื่องมือนําแร่ และแพทย์ทําการใส่เครื่องมือ

งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรั
ยนอก งสีรักษา
งานเวชระเบียนและสถิติ งานตรวจสอบ
สิทธิ
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรั
ยนอก งสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรั
ยนอก งสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรั
ยนอก งสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรั
ยนอก งสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรั
ยนอก งสีรักษา

10. รอ X-ray ที่หน้าห้อง X--ray C-arm
11. คํานวณปริมาณรังสีและระยะเวลาในการ Load แร่ที่หน้า
ห้อง Planning
12. รับยา+คิดราคายา
13. จ่ายเงิน(ในรายที
ในรายที่ชําระเงินเอง)
เอง
14. เข้าห้อง Load แร่ ตามเวลาที่นักฟิสิกส์คํานวณไว้ และ
แผนการรักษาของแพทย์
15. รอ Off เครื่องมือหลัง Load แร่เสร็จ
16. ให้คําแนะนําหลังOffเครื
เครื่องมือเสร็จ
17. รับบัตรนัดในครั้งต่อไป

งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรั
ยนอก งสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรั
ยนอก งสีรักษา
กลุ่มงานรังสีรักษา/
กลุ่มงานรัรังสีรักษา
กลุ่มงานรัรังสีรักษา
กลุ่มงานเภสั
เภสัชกรรม
ฝ่ายการเงินและบัญชี
กลุ่มงานรัรังสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรั
ยนอก งสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรั
ยนอก งสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรั
ยนอก งสีรักษา

คู่มือบริการประชาชน รพ.มะเร็
มะเร็งอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563
พ

การรับเรื่องร้องเรียน
-

กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล
รองผู้อํานวยการด้านการพยาบาล โทร.045-317133
โทร
ต่อ 7607
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร.045-317133
โทร
ต่อ 8335
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอกรั
ยนอก งสีรักษา โทร.045-317133 ต่อ 8110
110

ขั้นตอนรั
ตอน บบริการรัรักษาโรคมะเร็งโดยการใส่แร่
ผู้ป่วยที่มาใส่แร่ตามนัด

ยื่นบัตรนัดและจับบัตรคิวที่ห้องใส่แร่
ซักประวัต/ิ วัดสัญญาณชีพ/ชั่งน้ําหนัก/วัดส่วนสูง
เปลี่ยนเสื้อผ้าเข้ารับบริการห้องใส่แร่ / ทําการสวนล้างช่องคลอดและ Shave perineum
ใส่เครื่องมือ / Load แร่
Off แร่ และเครื่องมือ
ประเมินอาการ / วัดสัญญาณชีพ

อาการ

ผิดปกติ

ปกติ
ให้คําแนะนําและรับบัตรนัด
-

ชําระเงิน (กรณีชําระเงินเอง)
รับยา

กลับบ้าน

พบแพทย์
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การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับการรักษาด้วยการใส่แร่
การสอดใส่แร่อิริเดียม 192 (Ir192) เป็นการรักษา มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีวิธีหนึ่ง โดยการ
สอดใส่เครื่องมือและแร่อิริเดียม 192 เข้าไปในช่องคลอดและโพรงมดลูกจนเมื่อได้ปริมาณรังสีครบ
ตามแผนการรักษาแล้วจึงจะนําแร่อิริเดียม 192 และเครื่องมือ นําแร่ ออกจากตัวผู้ป่วยและผู้ป่วย
สามารถกลับได้ ไม่มีเม็ดแร่ติดค้างในร่างกายและผู้ป่วยสามารถ ดํารงชีวิตร่วมกับครอบครัวได้
ตามปกติหลังการรักษา โดยไม่ต้องพักในโรงพยาบาล โดยทั่วไปผู้ป่วยจะได้รับนัด เพื่อสอดใส่แร่
ประมาณ 3-4 ครั้ง โดยใส่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเริ่ม นัดใส่แร่ครั้งแรกหลังจากฉายรังสีหรือระหว่าง
การฉายรังสีก็ได้
ข้อควรปฏิบัติของผู้ป่วยก่อนการใส่แร่
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น เนื้อสัตว์นม ไข่ เป็นต้น โดย 1 วันก่อน ใส่แร่และใน
เช้าวันใส่แร่ให้รับประทาน อาหารอ่อนย่อยง่าย เช่น ข้าวต้มเครื่อง, โจ๊ก, โอวัลติน เป็นต้น
2. ดื่มน้ําสะอาดมาก ๆ วันละ 6-8 แก้ว เป็นอย่างน้อย
3. พักผ่อนให้เพียงพอ
4. ควรมีญาติมาด้วย 1 คน
5. เตรียมค่ารักษาพยาบาลตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ ในกรณีที่ต้องชําระเงินเอง (กรณี ผู้ป่วยมี
สิทธิ์การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามขั้นตอน)
ตอน
6. เตรียมของใช้ที่จําเป็นมาด้วย เช่น ผ้าอนามัยชนิดมีห่วง
ข้อปฏิบัติในวันนัดสอดใส่
ดสอดใส่แร่
1. ยื่นบัตรผู้ป่วยที่ห้องใส่แร่
2. มาถึงห้องใส่แร่ก่อนเวลา 08.00 น.ของวันนัด
3. งดฉายรังสีในวันที่มาสอดใส่แร่ กรณีผู้ป่วยอยู่ระหว่าง ฉายรังสี
4. ถ้าหากมีโรคประจําตัวหรือมียาที่ต้องรับประทานประจํา โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วย
5. หากไม่สามารถมาตามวันและเวลาที่นัดไว้ได้กรุณา โทรศัพท์แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ
ล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนถึงวันนัด
การปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้าน
1. ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์แล้วซับให้แห้ง ถ้ามีเลือดหรือสารคัดหลั่งออกจาก
ช่องคลอดมาก ควรใส่ผ้าอนามัยไว้และเปลี่ยนบ่อย ๆ
2. ดื่มน้ําสะอาดให้มากกว่าปกติอย่างน้อยวันละ10
ละ แก้ว เพื่อลดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่น เนื้อ นม ไข่ผัก ผลไม้ เป็นต้น
4. ภายหลังฉายรังสีและใส่แร่ครบให้งดการมีเพศสัมพันธ์ นานประมาณ 6-8 สัปดาห์ หรือ
จนกว่าแพทย์จะอนุญาต
5. มาพบแพทย์ตามนัด
6. ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดท้องน้อย มีเลือดหรือสารคัดหลั่งออกมา
จากช่องคลอดมากผิดปกติควรรีบพบแพทย์

14

คู่มือบริการประชาชน รพ.มะเร็
มะเร็งอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563
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ข้อตกลงการให้บริการตรวจรั
ตรวจรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช

ข้อตกลงระดับการให้บริการ
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คลินิกมะเร็งนรีเวชงานพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ภารกิจด้านการพยาบาล /กลุ
กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช ภารกิจวิชาการและ
การแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-317133
317133 ต่อ 7139,7142
ณ อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอกและ
รังสีวินิจฉัย ชั้น 1

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี (ยกเว้น
วันหยุดราชการ)
กําหนดเวลาตั้งแต่ 08.00
00 – 16.00 น.

ข้อกําหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลหลัก
2. film x-ray
ray film MRI film CT scan
3. สิทธิการรักษาต่างๆ ,บัตรทอง ,ประกันสังคม ,ต ส ก, อื่นๆ
4. บัตรนัดตรวจ
ค่าธรรมเนียม
หัตถการ
ราคาเต็ม บัตรทอง
ต.ส.ก
ประกันสังคม
ส่วนเกิน
ส่วนเกิน
ส่วนเกิน
EB
3,700
Colposcope
1,920
LEEP
8,340
Explore Lab
50,000
TAH with BSO 45,000
,000
TAH
40,000
TLH
40,000
RHND
50,000
Biopsy
700
ECC
440
-

ชําระเอง
3,700
19,20
83,40
50,000
45,000
40,000
40,000
50,000
700
440

ค่าส่งชิ้น
เนื้อด่วน
-

คู่มือบริการประชาชน รพ.มะเร็
มะเร็งอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563
พ
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ระดับการให้บริการ
ระยะเวลา
ระยะเวลาหลังจากได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- Colpospope
- Biopsy U/S
- Endometrial
ndometrial biopsy(EB)
- Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP)
หมายเหตุ หัตถการอื่นต้องได้
ได้รับการนอนโรงพยาบาล
คุณภาพ
- ผู้ป่วยได้รับบริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย
- ไม่มีข้อร้องเรียนในการให้บริการ

40 นาที
30 นาที
60 นาท
60 นาท

ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
OPD case
1. รับ Refer จากโรงพยาบาลอื
โรงพยาบาลอื่น
2. รับ Consult ภายในโรงพยาบาล
3. ทําแฟ้มประวัติ (กรณี
กรณีผู้ป่วยใหม่)
4. ซักประวัติ
5. แพทย์ตรวจ
6. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
7. ส่งตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย
8. รายงานผลตรวจแพทย์
9. พิจารณา Set case ทํา/ไม่ทํา
10. ทําหัตถการ
11. ส่ง specimem
12. ให้ใบนัด
13. ชําระเงิน
14. เบิกยากลับบ้าน (กรณีมียา)
ขั้นตอน
IPD case
1. รับ Refer จาก โรงพยาบาลอื่น
2. รับ Consult จากคลินิกต่างๆภายใน
รพ.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ประสานงานฯฯ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
คลินิกมะเร็งนรีเวช งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานเวชระเบียนและเวชสถิติ
คลินิกมะเร็งนรีเวช งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช
กลุ่มงานพยาธิวิทยา
กลุ่มงานรัรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
คลินิกมะเร็งนรีเวช งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช
กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช
คลินิกมะเร็งนรีเวช งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
คลินิกมะเร็งนรีเวช งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ประสานงานฯฯ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
นอก
คลินิกมะเร็งนรีเวช งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
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3. รับ consult จากผูผู้ป่วยใน
4. รายงานแพทย์ ,แพทย์
แพทย์ตรวจ
5. แพทย์ พิจารณา Set case (ทํา/ไม่ทํา)
6. พยาบาลให้คําแนะนํา
7. นัดทําหัตถการ
8. ส่งเข้าตึกAdmit
9. ทําหัตถการ
10. จําหน่าย
11. ชําระเงิน (กรณี
กรณีชําระเงินเอง)
เอง
12. เบิกยากลับบ้าน (กรณีมียา)

คลินิกมะเร็งนรีเวช งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช
กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช
คลินิกมะเร็งนรีเวช งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
คลินิกมะเร็งนรีเวช งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานรัรับผู้ป่วยใน กลุ่มการการพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช
งานพยาบาลผู้ป่วยในศัลยกรรม กลุ่มงานการ
พยาบาลผู้ป่วยใน
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
กลุ่มงานเภสัชกรรม

การรับเรื่องร้องเรียน
- กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล
- รองผูอ้ ํานวยด้านการพยาบาล
การพยาบาล โทร.045-317133
โทร
ต่อ 7613
- หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร.045-317133
โทร
ต่อ 7602
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ขั้นตอนการรับบริการตรวจรั
ารตรวจรักษาโรคมะเร็งทางทางนรีเวช
ผู้ป่วยนอก (OPD Case)

รับ Refer จากโรงพยาบาลอื่น

ผู้ป่วย Walk in

Consultation ภายใน

ทําแฟ้มประวัติ (กรณีผู้ป่วยใหม่)
ซักประวัติ(ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยใหม่ )
แพทย์ตรวจ
ส่งตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย / ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

พิจารณาทํา
หัตถการ
Set case
ส่ง Spacemen

ทําหัตถการ
รับคําแนะนํา / นัดฟังผล
ชําระเงิน
รับยา

กลับบ้าน

No Set case
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ขั้นตอนการรับบริการตรวจรั
ารตรวจรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช
ผู้ป่วยใน (IPD Case)

รับ Refer จากโรงพยาบาลอื่น

รับ Consult จากคลินิก

รับ Consult จากหอผู้ป่วย

แพทย์ตรวจ

Set case

พิจารณาทํา
หัตถการ

No Set case

พยาบาลให้คําแนะนํา

พยาบาลให้คําแนะนํา

ส่งกลับหอผู้ป่วยหรือส่งทํา
เรื่องนอนโรงพยาบาลกรณี
ผู้ป่วยรับ Consult จากคลินิก
ต่างๆ หรือผู้ที่ refer จาก
โรงพยาบาลอื่น

ส่งกลับหอผู้ป่วย / กลับคลินิกเดิม
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ข้อตกลงการให้บริการคลิ
คลินิกให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

ข้อตกลงระดับการให้บริการ
คลินิกการให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-317133
317133 ต่อ 7139,7140
ณ อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอกและ
รังสีวินิจฉัย ชั้น 1

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ราชการ
วันพุธ (ยกเว้
กําหนดเวลาตั้งแต่ 13.00
00 – 16.00 น.

ข้อกําหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลหลัก
2. Film X-ray
ray film MRI film CT scan
3. สิทธิการรักษาต่างๆ ,บัตรทอง ,ประกันสังคม ,ต ส ก, อื่นๆ
4. ใบ Consult , บัตรนัดตรวจ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียม
หัตถการ
CBC
BUN
Creatinine
LFT

ราคาเต็ม
90
40
40
290

บัตรทอง
ส่วนเกิน
-

ต.ส.ก
ส่วนเกิน
-

ประกันสังคม
ส่วนเกิน
-

ชําระเอง
90
40
40
290

ค่าส่งชิ้น
เนื้อด่วน
-
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ระดับการให้บริการ
ระยะเวลา
ระยะเวลาหลังจากได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและแพทย์ตรวจเสร็จ 400 นาที
คุณภาพ
- ผู้ป่วยได้รับบริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย
- ไม่มีข้อร้องเรียนในการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
OPD case (On
On Line + Walk in )
1. รับ consult ภายในโรงพยาบาล
2. ยื่นบัตรนัด
3. ซักประวัติ
4. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
5. แพทย์ตรวจ
6. รายงานผลตรวจแพทย์
7. ให้ใบนัด ( กรณีมีนัด )
8. ชําระเงิน
9. เบิกยากลับบ้าน ( กรณีมียา )
ขั้นตอน
IPD case
1. รับ Consult จากคลินิกต่างๆ ภายใน
รพ.
2. รับ Consult จากผูผู้ป่วยใน
3. ซักประวัติ
4. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
5. แพทย์ตรวจ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คลินิกการให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
งานเวชระเบียนและเวชสถิติ
คลินิกการให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
กลุ่มงานพยาธิวิทยา
คลินิกการให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
คลินิกการให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
คลินิกการให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คลินิกการให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
คลินิกการให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
คลินิกการให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
กลุ่มงานพยาธิวิทยา
คลินิกการให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
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6. รายงานผลตรวจแพทย์
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คลินิกการให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
คลินิกการให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
งานรับผู้ป่วยใน กลุ่มการการพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
กลุ่มงานเภสัชกรรม

7. ให้ใบนัด ( กรณีมีนัด )
8. ส่งเข้าตึก Admit
9. ชําระเงิน ( กรณีชําระเงินเอง )
10. เบิกยากลับบ้าน ( กรณีมียา )
การรับเรื่องร้องเรียน
-

กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล
รองผู้อํานวยด้านการพยาบาล
การพยาบาล โทร.045-317133
โทร
ต่อ 7613
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร.045-317133
โทร
ต่อ 7602
หน่วยงาน งานพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เลขที่ 405 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045-317133 ต่อ 7140

ขั้นตอนการรับบริการคลิ
ารคลินิกการให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
ผู้รับบริการ (OPD
Case)
รับ Consult จากคลินิกภายในโรงพยาบาล
ซักประวัติ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

แพทย์ตรวจ

พยาบาลให้คําแนะนํา / ให้บัตรนัด (กรณีมีบตั รนัด)
กรณีมยี าชําระเงิน
รับยา

กลับบ้าน

Online + Walk in
ทําประวัติที่งานเวชระเบียน
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การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์
ความรู้เกี่ยวกับสารสกัดกัญชาใช้ทางการแพทย์
สารสกัดกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษา
• ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบําบัด
• โรคลมชักที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้
• ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
• ภาวะปวดประสาท
สารสกัดกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ (ในการควบคุมอาการ )
• โรคพาร์กินสัน
• โรคปลอกประสาทอักเสบ
• โรคอัลไซเมอร์
• ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
• ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
• โรควิตกกังวล
สารสกัดกัญชาอาจมีประโยชน์ในการรักษา
• การรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ
• โรคอื่นๆ
สิ่งที่ผู้ป่วยเริ่มใช้สารสกัดกัญชาควรทราบ
1. จําเป็นต้องทราบข้อมูลก่อนการรักษา
• สารสกัดกัญชาไม่ใช่ทางเลือกแรกในการรักษา
• ใช้รักษาเสริมจากการรักษามาตรฐาน
• ควรใช้สารสกัดกัญชาที่ได้มาตรฐาน (ทราบอัตราส่วนของสาร CBD และ THC ที่
ชัดเจน)
• ควรทราบประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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การรับบริการตรวจรั
าร
กษาอายุรกรรมโรคมะเร็ง (เคมีบําบัด)
ข้อตกลงการให้การรั
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้บริการตรวจรักษาอายุรกรรมโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบําบัด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ภารกิจด้านการพยาบาล/ กลุ่มงานเคมีบําบัด ภารกิจวิชาการและการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-317133
317133 ต่อ 8422
อาคารอํอํานวยการผู้ป่วยนอกและรังสี
วินิจฉัย ชั้น 4

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุ
และ กร์
เวลา 08.00 - 16.000 น.
น
หมายเหตุ: แพทย์อายุกรรมโรคมะเร็ง 1 ท่าน

ข้อกําหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรนัดตรวจ
2. บัตรประจําตัวโรงพยาบาล
3. บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในตรวจรั
ตรวจรักษาอายุรกรรมโรคมะเร็ง เบิกได้ตามสิทธิ์
• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ราคาขึ้นกับชนิดของการตรวจ)
• ค่าตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย (ราคาขึ้นกับชนิดของการตรวจ)
• ค่ายาเคมีบําบัด (ราคาขึ้นกับชนิดของยาเคมีบําบัด)
• ค่าเตรียมยาเคมีบําบัด 160 บาท
• ค่าสังเกตอาการระหว่างให้ยาเคมีบําบัด 100 บาท
• ค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท
ระดับการให้บริการ
ระยะเวลา
ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ชั่วโมง 20 นาที โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วน จนถึงการรับ
ยากลับบ้าน (กรณี
กรณีผู้ป่วยที่ต้องให้ยาเคมีบําบัดระยะเวลาขึ้นกับสูตรยาเคมีบําบัด)

คู่มือบริการประชาชน รพ.มะเร็
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คุณภาพ
1. ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดครบตามแผนการรั
ครบตา
กษา
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มากกว่าร้อยละ 80)
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. รับ consult จาก โรงพยาบาลอื่น
ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
2. รับ consult จากหอผู
หอผู้ป่วย
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมี
เคมีบําบัด
3. รับ consult จากคลินิกต่างๆ
ง ภายใน งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมี
เคมีบําบัด
โรงพยาบาล
4. ทําแฟ้มประวัติ(กรณีผู้ป่วยใหม่)
งานเวชระเบียนและสิติ
5. ซักประวัติ
6. แพทย์ตรวจ
7. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมี
เคมีบําบัด
กลุ่มงานเคมีบําบัด
กลุ่มงานพยาธิวิทยา

8. ส่งตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย
9. ติดตามผลการตรวจต่ต่างๆ
10. รายงานผลตรวจแพทย์
11. ให้ยาเคมีบําบัด (ไป--กลับ)
12. ให้ยาเคมีบําบัด (นอนโรงพยาบาล
นอนโรงพยาบาล)
13. ให้คําแนะนําและรับบัตรนัด
14. ชําระเงิน
15. รับยากลับบ้าน

กลุ่มงานรัรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมี
เคมีบําบัด
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมี
เคมีบําบัด
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมี
เคมีบําบัด
หอผู้ป่วยใน
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมี
เคมีบําบัด
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
กลุ่มงานเภสัชกรรม

การรับเรื่องร้องเรียน
-

กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล
รองผู้อํานวยการด้านการพยาบาล โทร.045-317133
โทร
ต่อ 7613
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร.045-317133
โทร
ต่อ 7602
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมี
ยนอก บําบัด โทร.045-317133 ต่อ 7804

24

คู่มือบริการประชาชน รพ.มะเร็
มะเร็งอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563
พ

25

ขั้นตอนการรับบริการตรวจรั
าร
กษาอายุรกรรมโรคมะเร็
โรคมะเร็ง
ผู้ป่วย

รับ Refer จากโรงพยาบาลอื่น

ผู้ป่วย Walk in

Consult ภายในโรงพยาบาล

ทําแฟ้มประวัติ (กรณีผู้ป่วยใหม่)
ซักประวัติ (ผูป้ ่วยเก่า/ผู้ป่วยใหม่)
แพทย์ตรวจ

นอนโรงพยาบาล

ส่งตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย /
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ไม่นอนโรงพยาบาล

แผนการรักษา
ชําระเงิน (กรณี
กรณีชําระเงินเอง)
เอง

ชําระเงิน (กรณีชําระเงินเอง)

รับยาเคมีบําบัด

รับยาเคมีบําบัด (แบบผู้ป่วยนอก)

รับคําแนะนํา / ให้บัตรนัด

รับคําแนะนํา / ให้บัตรนัด

กลับบ้าน
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การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัด
การให้ยาเคมีบําบัด จะแบ่งประเภทผู้ป่วยเป็น 2 ประเภท คือ
1. ให้ยาเคมี
เคมีบําบัดแบบไปเช้า – เย็นกลับ โดยจะให้ที่ศูนย์ให้ยาเคมี
ยาเคมีบําบัด
2. ให้ยาเคมี
เคมีบําบัดแบบนอนในโรงพยาบาล
ก่อนได้รับยาเคมีบําบัด ท่านควรปฏิบัติตัวดังนี้
1. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของยาเคมีบําบัด ผลข้างเคียงของยาเคมีบําบัดและการ
จัดการกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นเพื่อวางแผนในการดูแลตนเอง
2. รักษาความสะอาดของร่างกาย ปากและฟัน
3. ในคืนก่อนมารับยาเคมีบําบัด ท่านควรพักผ่อนให้เพียงพอ
4. เช้าวันที่มาพบแพทย์ ท่านจะได้
น รับเจาะเลือดตามใบคําสั่งการรักษาของแพทย์
ษา
เพื่อดู
ความสมบูรณ์และปริมาณของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ การเจาะเลือดแต่ละครั้งอาจไม่
จําเป็นต้องงดอาหารมาก่อน ท่าน ควรดูจากใบเจาะเลือดว่ว่ามีระบุให้งดอาหารและ
เครื่องดื่มหรือไม่
5. ท่านสามารถรับประทานอาหารและดื่มน้ําได้ตามปกติ โดยอาจจะเลือกรับประทาน
อาหารอ่อนๆ ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก หรือ แกงจืด
6. ก่อนเข้าพบแพทย์ ท่านจะได้
จะได้รับการซักประวัติและวัดสัญญาณชีพโดยพยาบาล เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประเมินความพร้
ความพ อมของร่างกายว่าท่าน สามารถให้ยาได้หรือไม่
หลังได้รับยาเคมีบําบัดท่านควรปฏิบัติตัวดังนี้
1. ท่านสามารถมีกิจวัตรประจําวัน ไปทํางานได้ตามปกติ ออกกําลังกายได้พอควรทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสูตรยาและความแข็งแรงของผู้ป่วยแต่ละราย หากท่านมีอาการอ่อนเพลีย ท่านควรนอน
พักฟื้น ภายหลังได้รับยาเคมีบําบัด 1 -2 วัน ที่บ้าน
2. ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด หลีกเลี่ยงอาหารที่มี โอกาสทําให้ท่านท้องเสียได้
ง่าย เช่น อาหารค้างคื
ง น ขนมจีน ส้มตํา หรือยําต่างๆ
3. ควรงดการรับประทานผักสด ผลไม้เปลือกบาง เช่น องุ่น ชมพู่ และผลไม้
ละผลไม้ที่ไม่มีเปลือก เช่น
สตอร์เบอรี
เบอรี่ โดยเฉพาะในช่วง 14 วัน แรก หลังได้รับยาเคมีบําบัด
4. หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด ที่มีคนมากๆ เช่น ตลาด โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า หากจําเป็น
ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไม่ควรใกล้ชิดกับคนที่ไม่สบาย เด็กที่ป่วย
เนื่องจากท่านมี โอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติ หากจําเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยด้วยเช่นกัน
5. ควรสังเกตจดบันทึกอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น ถ้าท่านมีอาการผิ
ากา ผิดปกติดังต่อไปนี้ ท่านควรมา
พบแพทย์ก่อนนัด
• มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส
• ท้องเสีย หรือ ท้องผูกอย่างรุนแรง ปวดมาก
• หายใจลําบาก
• คลื่นไส้ อาเจียน อย่างรุนแรง
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ข้อตกลงการให้บริการตรวจรั
ารตรวจรักษาด้านรังสีร่วมรักษา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ
งานที่ให้บริการ

การรักษาทางรังสีร่วมรักษา
งานบริการทางรังสีร่วมรักษา (intervention)
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-317133
317133 ต่อ 8201
ณ อาคารบําบัดและส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้
ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ราชการ
กําหนดเวลาตั้งแต่ 08.00
00 – 16.00 น.

ข้อกําหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลหลัก
2. Film X-ray
ray film MRI Film
F CT scan
3. สิทธิการรักษาต่างๆ ,บัตรทอง ,ประกันสังคม ,ต ส ก, อื่นๆ
4. ใบ Consult , บัตรนัดตรวจ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
หัตถการ
TACE
Biopsy CT
RFA
PTBD
PCD
PVE
Angiogram
Embolizetion
Biopsy U/S
Picc line

ราคาเต็ม
50,886
9,990
37,211
18,650
16,231
30,514
19,347

บัตรทอง
ส่วนเกิน
14,380
2,761
781
181ขวด /
181ขวด /

3,190
8,400

-

ต.ส.ก
ส่วนเกิน

ประกันสังคม
ส่วนเกิน
2,761
781
181ขวด /
181ขวด /
-

-

ชําระเอง
50,886
9,990
37,211
18,650
16,231
30,514
19,347

ค่าส่งชิ้น
เนื้อด่วน
760
-

3,190
-

760
-
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ระดับการให้บริการ
ระยะเวลา
ระยะเวลาหลังจากได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและแพทย์ตรวจเสร็จ
PCD ประมาณ 60
นาที
Biopsy U/S
30 นาที
PTBD
60 นาที
หมายเหตุ หัตถการอื่นต้องมีการนัดหมาย
คุณภาพ
- ผู้ป่วยได้รับบริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย
- ไม่มีข้อร้องเรียนในการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
OPD case
1. รับ consult จาก โรงพยาบาลอื่น
2. รับ consult ผู้ป่วยนอก
3. ทําแฟ้มประวัติ
4. ซักประวัติ
5. แพทย์ตรวจ
6. ส่ง LAB
7. ส่ง X-ray
8. พยาบาลดูผลตรวจ
9. รายงานผลตรวจแพทย์
10. Set case ทํา/ไม่
ไม่ทํา
11. ทําหัตถการ
12. ส่ง specimen
13. ให้ใบนัด
14. ชําระเงิน
15. หรือเบิกยากลับบ้าน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาล มะเร็งอุบลราชธานี
งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานเวชระเบียนและสิติ
งานพยาบาลผู้ป่วยนอก, หน่วยงานรังสีร่วมรักษา
หน่วยงานรังสีร่วมรักษา
กลุ่มงานพยาธิวิทยา
กลุ่มงานรัรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
หน่วยงานรังสีร่วมรักษา
หน่วยงานรังสีร่วมรักษา
หน่วยงานรังสีร่วมรักษา
หน่วยงานรังสีร่วมรักษา
กลุ่มงานพยาธิวิทยา
หน่วยงานรังสีร่วมรักษา
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
กลุ่มงานเภสัชกรรม
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ขั้นตอน
IPD case
1. รับ consult จาก โรงพยาบาลอื่น
2. รับ consult ผู้ป่วยนอก
3. รับ consult ผู้ป่วยใน
4. รายงานแพทย์ ,แพทย์
แพทย์ตรวจ
5. แพทย์ Set case ทํา / ไม่ทํา
6. พยาบาลให้คําแนะนํา
7. นัดทําหัตถการ
8. ส่งเข้าตึกAdmit
9. ชําระเงิน
10. หรือเบิกยากลับบ้าน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาล มะเร็งอุบลราชธานี
งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
ตึกผู้ป่วยใน
หน่วยงานรังสีร่วมรักษา
หน่วยงานรังสีร่วมรักษา
หน่วยงานรังสีร่วมรักษา
หน่วยงานรังสีร่วมรักษา
หน่วยงานงานAdmit
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
กลุ่มงานเภสัชกรรม
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ขั้นตอนการให้
ตอนการให้บริการตรวจรักษาด้านรังสีร่วมรักษา
ผู้ป่วย

รับ Refer จากโรงพยาบาลอื่น

Consult ภายในโรงพยาบาล
ทําแฟ้มประวัติ (กรณีผู้ป่วยใหม่)
ซักประวัติ (ผูป้ ่วยเก่า/ผู้ป่วยใหม่)
แพทย์ตรวจ

นอนโรงพยาบาล

ส่งตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย /
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ไม่นอนโรงพยาบาล

แผนการรักษา
ชําระเงิน (กรณี
กรณีชําระเงินเอง)
เอง

ชําระเงิน (กรณีชําระเงินเอง)

ทําหัตถการ

ทําหัตถการ

รับคําแนะนํา / ให้บัตรนัด

รับคําแนะนํา / ให้บัตรนัด

กลับบ้าน
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การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับการระบายน้ําดีที่คั่งออกจากตับในผู้ป่วยที่มที ่อน้ําดีอุดตัน
Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage (PTBD)
คือ การระบายน้ําดีที่คั่งออกจากตับในผู้ป่วยที่มีท่อน้ําดีอุดตัน โดยการใส่สายระบายที่ทําจาก
วัสดุพิเศษผ่านรูเจาะทางผิวหนังไปยังท่อน้ําดีในตับและคาสายระบายไว้

การรับประทานอาหารและกิจวัตรประจําวัน
1. การรับประทานอาหาร ให้ลดอาหารประเภทไขมันลง ผู้ป่วยมักมีค่าโปรตีนในเลือดต่ํา จึง
ควรเพิ่มอาหารประเภท โปรตีน แป้งผักและผลไม้และอาหารเสริมทางการแพทย์ เพื่อเพิ่ม
ระดับโปรตีน และเพิ่มภูมิต้านทาน
2. ควรรับประทานอาหารให้เพียงพอ ถ้ามีอาการท้องอืด ให้รับประทานอาหาร แต่ละมือให้
น้อย แต่รับประทานให้บ่อยขึ้น
3. ถ้าหากปริมาณน้ําดีที่ไหลออกมาต่อวันมีปริมาณมาก ให้เพิ่มปริมาณน้ําดื่มให้มากกว่าปกติ
โดยเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นตามปริมาณน้ําดีที่สูญเสียไปในแต่ละวัน เช่น น้ําดีไหลออกมา
ปริมาณ 500 ซีซี. ให้ดื่มน้ําเพิ่มมากกว่าเดิมประมาณ 500 ซีซี. ถ้ามีอาการท้องอืดให้ดื่ม/
จิบน้ําครั้งละ น้อยๆ แต่บ่อยๆ
การดูแลสายระบายและถุงรองรับน้ําดี
1. ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดการดึงรั้งสายระบายน้ําดีอย่างรุนแรงเด็ดขาด โดยเฉพาะเวลา
ผู้ป่วย นอน หรือพลิกตะแคงตัว และไม่ควรตรึงสายระบายน้ําดี ไว้กับที่นอน เพราะอาจ
ดึงรั้งทําให้สายเลื่อนหลุดได้
2. เวลาที่ผู้ป่วยนอนต้องจัดให้ถุงรองรับน้ําดีอยู่ในระดับต่ํากว่าแผล เพื
เพื่อไม่ให้น้ําดีไหล
ย้อนกลับเข้าร่างกาย
3. ต้องระวังอย่าให้สายระบายน้ําดี งอหรือหักพับอาจจะทําให้เกิดการอุดตันและการระบาย
ไม่ดี
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อาการผิดปกติดังต่อไปนี้ให้ไปพบแพทย์
1. ท่อระบายน้ําดีหลุด หรือเลื่อนออกมา
2. น้ําดีไหลออกน้อยกว่าปรกติอย่างชัดเจน (น้น้อยกว่าครึ่งจากปริมาณเดิม)
3. สีน้ําดีขุ่นมาก หรือเป็นหนอง
4. มีน้ําดี เลอะซึมออกมารอบท่อ จนเปื้อนผ้าปิดแผล
5. มีอาการไข้สูง หนาวสั่น ตาเหลือง หรือปวดท้องมากกว่าเดิม
6. หากพบว่ามีน้ําดีไหลซึมหรือพลาสเตอร์เลื่อนหลุด ท่อระบายหัก พับงอ น้ําดีขุ่นหรือ
เปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีอื่น หรือน้ําดีไม่ไหล หรือไหลน้
อไหลน้อยลงกว่าเดิมให้มาพบแพทย์
ทันที
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ข้อตกลงการให้บริการตรวจรั
ารตรวจรักษาโรคมะเร็งทางศัลยกรรม

ข้อตกลงระดับการให้บริการ
งานที่ให้บริการ

คลินิกมะเร็งคลินิกศัลยกรรมทั่วไป/คลินิกเต้านม
งานพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ภารกิจด้านการพยาบาล /กลุ
กลุ่มงานศัลยกรรม ภารกิจวิชาการและ
การแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-317133
317133 ต่อ 7139,7142
ณ อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอกและ
รังสีวินิจฉัย ชั้น 1

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี (ยกเว้น
วันหยุดราชการ)
กําหนดเวลาตั้งแต่ 08.00
00 – 16.00 น.

ข้อกําหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. Patho Film X-ray
ray Film MRI Film CT scan
2. สิทธิการรักษาต่างๆ ,บัตรทอง ,ประกันสังคม ,ต ส ก, อื่นๆ
3. บัตรนัดตรวจ
4. หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
ค่าธรรมเนียม
หัตถการ
FNA
Biopsy
Needle
localization
under
ultrasound
Core needle
biopsy under
ultrasound

ราคาเต็ม

ต.ส.ก
ส่วนเกิน
-

ประกันสังคม
ส่วนเกิน
-

ชําระเอง

2,300

บัตรทอง
ส่วนเกิน
-

2,300

ค่าส่งชิ้น
เนื้อด่วน
-

2,300

-

-

-

2,300

-

1,000

1,000

คู่มือบริการประชาชน รพ.มะเร็
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Ultrasound
Cyst
aspiration
breast
Colono scope
EGD
MRM
Mastectomy
Lumpect c-FZ
Explore Lab

34

650
650

-

-

-

650
650

-

4,000
3,000
20,000
15,000
14,000
20,000

-

-

-

4,000
3,000
20,000
15,000
14,000
20,000

-

ระดับการให้บริการ
ระยะเวลา
ระยะเวลาหลังจากได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและแพทย์ตรวจเสร็จ
- FNA
20
นาที
- Needle localization under ultrasound
30
นาที
- Core needle biopsy under ultrasound
40
นาที
- Ultrasound
10
นาที
- Cyst aspiration breast
20
นาที
หมายเหตุ หัตถการอื่นต้องนอนโรงพยาบาล
คุณภาพ
- ผู้ป่วยได้รับบริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย
- ไม่มีข้อร้องเรียนในการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
OPD Case
1. รับ Refer จากโรงพยาบาลอื่น
2. รับผู้ป่วย Walk in มาเอง
3. รับผู้ป่วย Consult ภายในโรงพยาบาล
4. ทําแฟ้มประวัติ (กรณี
กรณีผู้ป่วยใหม่)
5. ซักประวัติ
6. แพทย์ตรวจ
7. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
8. ส่งตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ประสานงานๆ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานเวชระเบียนและเวชสถิติ
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานศัลยกรรมทั่วไป
กลุ่มงานพยาธิวิทยา
กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
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9. รายงานผลตรวจแพทย์
10. พิจารณา Set case ทํา/ไม่
/ ทํา
11. ทําหัตถการ
12. ส่ง Specemen
13. ให้ใบนัด
14. ชําระเงิน
15. เบิกยากลับบ้าน (กรณีมียา)
ขั้นตอนการให้บริการ
IPD Case
1. รับ Refer จากโรงพยาบาลอื่น
2. รับ Consult จากคลินิก ต่างๆ
3. รับConsult จากผู้ป่วยใน
4. รายงานแพทย์
5. แพทย์พิจารณาทํา/ไม่
ไม่ทําหัตถการ
6. พยาบาลให้คําแนะนํา
7.นัดทําหัตถการ
8.ส่งเข้าตึกAdmit
9. ทําหัตถการ
10. จําหน่าย
11.ชําระเงิน (กรณี
กรณีชําระเงินเอง)
12.เบิกยากลับบ้าน (กรณีมียา)
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กลุ่มงานศัลยกรรมทั่วไป
กลุ่มงานศัลยกรรมทั่วไป
กลุ่มงานศัลยกรรมทั่วไป
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ประสานงานๆ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานศัลยกรรมทั่วไป
กลุ่มงานศัลยกรรมทั่วไป
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานรับผู้ป่วยในกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานศัลยกรรมทั่วไป
งานพยาบาลผู้ป่วยในศัลยกรรม
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
กลุ่มงานเภสัชกรรม

การรับเรื่องร้องเรียน
- กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล
- รองผู้อํานวยด้านการพยาบาล โทร.045-317133
โทร
ต่อ 7613
- หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร.045-317133
โทร
ต่อ 7602

คู่มือบริการประชาชน รพ.มะเร็
มะเร็งอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563
พ

36

ขั้นตอนการรับบริการตรวจรั
ารตรวจรักษาโรคมะเร็งทางศัลยกรรม
ผู้ป่วย

รับ Refer จากโรงพยาบาลอื่น

ผู้ป่วย Walk in

Consult ภายในโรงพยาบาล

ทําแฟ้มประวัติ (กรณีผู้ป่วยใหม่)
ซักประวัติ (ผูป้ ่วยเก่า/ผู้ป่วยใหม่)
แพทย์ตรวจ

ส่งตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย /
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
No Set case

พิจารณา Set case
Set case
ทําหัตถการ
รับคําแนะนํา / นัดฟังผล
ชําระเงิน

รับยา

กลับบ้าน
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ขั้นตอนการรับบริการตรวจรั
ารตรวจรักษาโรคมะเร็งทางศัลยกรรม
ผู้ป่วยใน (IPD Case)

รับ Refer จากโรงพยาบาลอื่น

รับ Consult จากคลินิกต่างๆ

รับ Consult จากหอผู้ป่วย

แพทย์ตรวจ

Set case

No Set case
พิจารณา Set case

พยาบาลให้คําแนะนํา

พยาบาลให้คําแนะนํา

ส่งกลับหอผู้ป่วยหรือส่งทําเรื่อง
นอนโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยรับ
Consult จากคลินิกต่างๆ และผู้ที่
รับ Refer จาก รพ.อื
รพ ่น

ส่งกลับหอผู้ป่วย / กลับคลินิกเดิม
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การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับการรักษาโรคมะเร็งทางศัลยกรรม
ก. ส่องตรวจกระเพาะอาหาร (Gastroscope)
ส่องตรวจกระเพาะอาหารคื
งตรวจกระเพาะอาหาร อ การตรวจทําโดยการใส่กล้องที่มีลักษณะคล้ายสายยาง สามารถ
งอไปตามทางเดินอาหาร ทําให้มองเห็นหลอดอาหาร และกระเพาะอาหารตลอดจนลํ
และกระเพาะอาหารตลอดจนลําไส้เล็กส่วนต้น
ว่ามีพยาธิสภาพต่างๆ หรือไม่ เช่น เนื้องอกของหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร
ะอาหาร การอักเสบของ
ผนังเยื่อบุแผลนอกจากนี้ยังใช้ตรวจชิ้นเนื้อ เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา
ก่อนการส่องตรวจ จะมียาชาชนิดพ่นคอเพื่อลดอาการ ระคายเคืองทําให้ส่องตรวจสะดวก
และ ผู้ป่วยไม่เจ็บระหว่างการตรวจ
การปฏิบัติตัวก่อนตรวจ
1. งดน้ําและอาหารหลังเวลา 24.00 น.
2. ทําความสะอาดช่องปากและฟัน คืนวันก่อนตรวจ และเช้าวันตรวจ (กรณีมีฟันปลอมควร
ถอดทุกครั้ง)
3. กรณีมีโรคประจําตัว , แพ้ยา , ประวัติการเก็บป่วย หรือทานยาประจําต้องแจ้งพยาบาลที่
ห้องส่องกระเพาะทุกครั้ง
4. ถ้ามียาน้ําสีขาวให้งดรับประทานหลังเวลา 20.00 น. และเช้าวันที่จะมาตรวจ
การปฏิบัติตัวหลังตรวจ
1. หลังการส่องตรวจผู้ป่วยจะมีอาการชาที
าการช ่คออยู่ประมาณ 15-30 นาที ให้ลองจิบน้ําดู ถ้า
กลืนได้ไม่สําลักหรืออาเจียนให้รับประทานอาหารปกติ
2. ถ้ามีอาการผิดปกติ ปวดท้องมาก หน้ามืด เป็นลม ให้รีบพบแพทย์ทันที
3. กรณีแพทย์นัดตรวจหรือฟังผลการตรวจชิ้นเนื้อควรมาตามนัดทุกครั้ง
4. มีปั ญหาสอบถามเรื่ องการส่ องตรวจกระเพาะอาหารสอบถามได้
งตรวจกระเพาะอาหารสอบถามได้ที่ 045-317133–4 ,
045-317136
317136 , 045-317138-9 ต่อ 1042,1046 ในวันเวลาราชการ
ข. การเตรียมตัวเพื่อทําผ่าตัดเล็ก
1. อาบน้ําสระผมให้สะอาด
2. ไม่ควรนําเครื่องประดับมีค่าติดตัวมา
3. ควรมีญาติติมาด้วยอย่างน้อย 1 คน
4. ไม่มีข้อห้ามในการรับประทานอาหาร
5. เตรียมคําใช้จ่ายประมาณ
า
2,000 - 5,000 บาท
6. ถ้ามีสิทธิบัตร กรุณาเตรียมหลักฐานให้ครบและยื่นพร้อมบัตรผู้ป่วยที่ห้องทะเบียน
7. ควรมาให้ตรงเวลานัดเพื่อการเตรียมความพร้อมในการผ่าตัด
8. ในวั
นวันมาทําผ่าตัดเล็ก ยื่นใบนัดที่โต๊ะหมายเลข 1 ถ้าต้องการเลื่อนนัดหรือมีข้อสงสัย
สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศั
มายเลขโท พท์ 045-317133 ต่อ 7139,7140,7141
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ข้อตกลงการให้บริการตรวจสุขภาพ

ข้อตกลงระดับการให้บริการ
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การให้บริการตรวจสุขภาพของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ่
อําเภอเมื
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-317133
317133 ต่อ 7522
ณ อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอกและรังสี
วินิจฉัย

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ยกเว้
ยกเว้นวันหยุดราชการ)
(กําหนดตั้งแต่เวลา 07.00-12.00
07.00
น.)
หมายเหตุ: ปิดรับบัตรคิว 11.00 น. (กรณีคิวเต็ม
ทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะนัดท่าน
ในวันถัดไป)

ข้อกําหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
2. กรณีนัดหมายเป็นหน่วยงาน หน่วยงานที่จะขอรับการตรวจสุขภาพ
มีหนังสือถึงโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อขอรับการตรวจ
ค่าธรรมเนียม
- ค่าตรวจสุขภาพตามโปรแกรมรายการตรวจสุขภาพที่ผู้มารับบริการแจ้ง สามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่งานพยาบาลผู้ป่วยนอก โทรศัพท์ 045-317133 ต่อ 1136
• ชาย 1,550 บาท
• หญิง 1,550
550 บาท (กรณี
กรณีตรวจมะเร็งปากมดลูกเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 600 บาท
และ 1,600 บาท)
- ค่าส่งผลตรวจทางไปรษณีย์ ส่งแบบธรรมดา10
แบบธรรมดา บาท/ลงทะเบียน 20 บาท/EMS 40 บาท
• ค่าสมุดส่งผลตรวจสุขภาพ 10 บาท
ระดับการให้บริการ
ระยะเวลา
1. ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 2.30 ชั่วโมง โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึง
การรับยา (กรณี
กรณีที่ไม่มีการตรวจเพิ่มเติม)
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2. ระยะเวลารอคอยส่งผลทางไปรษณีย์ 14-21 วัน
คุณภาพ
1. คัดกรองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2. ระยะเวลาในการส่งผลตรวจสุขภาพที่ไม่ได้ตรวจทางเซลล์วิทยาส่งผลภายใน 7วันทําการ หากมี
ผลทางเซลล์วิทยา(ตรวจมะเร็
ตรวจมะเร็งปากมดลูก) ส่งผลภายใน 14-21วัวันทําการ นับจากวันที่มาตรวจ
สุขภาพในรายที่พบผลผิดปกติที่ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเร่งด่วน จะติดต่อโทรศัพท์แจ้ง
ผู้รับบริการภายใน 7 วัน
3. ร้อยละของผู้มารับบริการที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติได้รับการติดตามเพื่อ
ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการส่องกล้องปากมดลูก 100%
4. หากมีสิ่งผิดปกติสามารถส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1. กรอกประวัติคัคดั กรองให้ / (กรณีผู้รับบริการใหม่)
/ คําแนะนําการบริการ แจ้งค่าใช้จ่าย
2. ตรวจฐานข้อมูลสิทธิการรักษา
3. ทําประวัติ / ค้นหาแฟ้มประวัติ
4. วัดสัญญาณชีพ/วัวัดส่วนสูง/ชั่งน้ําหนัก
5. เปลี่ยนชุด
6. พยาบาลเรียกซักประวัติ (ถ้ามี)อาการผิดปกติ / ส่ง
รายการตรวจทั้งหมดทางระบบคอมพิวเตอร์ (LAN)
7. ให้บริการเจาะเลือด / ตรวจวิเคราะห์
8. ให้บริการเอ็กซเรย์ปอด
9. จ่ายเงิน(กรณีตรวจมะเร็งปากมดลูกจ่ายเงินหลังตรวจ)
10. ให้บริการตรวจคลื่นหัวใจ
11. รอพบแพทย์หน้าห้องตรวจตามบัตรคิว
12. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
13. พบพยาบาลให้คําแนะนํา
14. รอรับบัตรนัด (กรณีแพทย์นัด)
15. ไม่มียา กลับบ้านได้
16. มียา คิดราคายา
17. ชําระเงิน
18. รับยา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
งานตรวจสอบสิทธิ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
กลุ่มงานพยาธิวิทยา
กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยฯ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและ
การแพทย์
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ฝ่ายการเงินและบัญชี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
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การรับเรื่องร้องเรียน
- กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล
- รองผู้อํานวยการด้านการพยาบาล โทร.045-317133
โทร
ต่อ 1013
- หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร.045-317133
โทร
ต่อ 8335

ขั้นตอนการรับบริการตรวจสุขภาพ
ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ Online

Walk in

ทําแฟ้มประวัติ (กรณีผู้ป่วยใหม่)
ซักประวัติ (ผูป้ ่วยเก่า/ผู้ป่วยใหม่)
ส่งตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย / ทาง
ห้องปฏิบัติการและตรวจคลื่นหัวใจ
ชําระเงิน
(กรณีตรวจมะเร็งปากมดลูกชําระเงินหลังตรวจ)

พบแพทย์
รับยา

กลับบ้าน

นัดตรวจผ่านหน่วยงาน
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าร
ขภาพ
การปฏิบัติตัวเพื่อรับบริการตรวจสุ
ด้านร่างกาย
1. ควบคุมการรับประทานอาหารให้เป็นไปลักษณะที่ทําเป็นประจําอย่างน้อย 3 วัน
2. งดอาหารและน้ําดื่มทุกชนิดหลังเที่ยงคืน
3. งดเคี้ยวหมากฝรั
หมากฝรั่ง งดสูบบุหรี่ อมลูกอม
4. ยาที่รับประทานเป็นประจํา สําหรับมื้อเช้าต้องรอให้เจาะเลือดก่อน
5. ถ้ามีโรคประจําตัวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแจ้งแพทย์ผู้ตรวจทราบ
6. สตรีที่ต้องการตรวจภายในควรตรวจในช่วงก่อนมีประจําเดือน 7 วันและช่วงหลังหมด
ประจําเดือน 7 วัน ยกเว้นวันที่มีปัญหาเรื้อรังควรมารับการตรวจเลย

42

