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คู่มือการให้บริการ :  กระบวนการเข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเคมีบ าบัด 
ต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน : กระบวนการเข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเคมีบ าบัด 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ 

กลุ่มและจ านวนผู้ใช้บริการ : จ านวนผู้เข้ารับยาเคมีบ าบัด เฉลี่ย   / เดือน 
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วย 
โรคไขข้อรูมาตอยด์และมีค าสั่งแพทย์ให้เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด  

 

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : กระบวนการเข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ :  
 5.1 ประเภทช่องทาง :  
1. ติดต่อด้วยตัวเอง ณ  หน่วยเคมีบ าบัด 
อาคารนวราชจักรี ชั้น 12 โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี 
  
679  ถนนรามอินทรา  แขวง/เขตคันนายาว  
กรุงเทพฯ 10230 
 

 

 วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ   วันพฤหัสบดี       
 วันศุกร์       
 
5.3 เวลาที่เปิดให้บริการ : 

คลินิกในเวลา   08.00 -16.00 น.  
  

 หมายเหตุ : 
ช่องทางการติดต่อสอบถาม 
1. เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ 
www.nopparat.go.th 
2. โทรศัพท์ 02-5174270-9   ต่อ 81212 
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6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถ้ามี) 
             ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคไขข้อรูมาตอยด์และมีค าสั่งแพทย์ให้เข้ารับการ
รักษาด้วยยาเคมีบ าบัด ในวันและเวลาที่ก าหนด  โดยเตรียมเอกสารส าหรับเข้ารับยาเคมีบ าบัด 
7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา 
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. ยื่นขอเวชระเบียน/
ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา 

ผู้รับบริการยื่นบัตร
นัดและบัตร
ประชาชนตัวจริงที่
เวชระเบียน 

5 นาท ี งาน เวชระเบียน 
อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ชั้น3  
 

 

2. เจาะเลือดเพ่ือตรวจ
ความพร้อมในการให้ยา
เคมีบ าบัด 

ยื่นเอกสารการ
เจาะเลือดในช่อง
เจาะเลือดส าหรับผู้
เข้ารับการรักษา
ด้วยยาเคมีบ าบัด 
ซึ่งมีสัญลักณ์ผู้เข้า
รับยาเคมีบ าบัด 

45 นาท ี ห้องเจาะเลือด 

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ชั้น3  

 

 

3.  พบพยาบาลเพื่อซัก
ประวัติและประเมิน
ความพร้อมของร่างการ
กายและจิตใจก่อนการ
เข้ารับยา 

พยาบาลประจ าตึก
ผู้ป่วยนอก 

5 นาท ี งานผู้ป่วยนอก

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ชั้น3  

 

 

4. พบแพทย์เพ่ือให้การ
รักษาตามแผนการรักษา 

แพทย์เจ้าของไข้ 10 นาท ี งานผู้ป่วยนอก 
อาคารเฉลิมพระ
เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น3 

 

5. น าเวชระเบียน ค าสั่งการ
รักษากับเภสัชกรเพ่ือรับ
รับค าแนะน าเกี่ยวกับยา
เคมีบ าบัดและผสมยา

เภสัชกรห้องผสม
ยาเคมีบ าบัด 

15 นาท ี งานเภสัชกรห้อง
ผสมยาเคมีบ าบัด 
อาคารเฉลิมพระ
เฉลิมพระเกียรติ
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เคมีบ าบัด ชั้น3 
6. ไปห้องการเงินเพ่ือช าระ

ค่ารักษาส่วนเกิน/เบิก
ไม่ได้ 

เจ้าหน้าที่การเงิน 10 นาท ี งานการเงินผู้ป่วย
นอก อาคาร

อ านวยการชั้น 1 

 

7.  พยาบาลหน่วยเคมีบ าบัด
ประเมินความพร้อมทุก
ด้านเพื่อการเข้ารับยา
เคมีบ าบัด 

หน่วยเคมีบ าบัด 10 นาท ี งานเคมีบ าบัด 
อาคารนวราชจักรี

ชั้น12 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม : 3 ชั่วโมง10 
นาที 

8. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
    ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
     (หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

จ านวน 
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 
(ฉบับ/
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 

ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน  
1. บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตร
ต่างด้าว 
2. ส าเนา บัตรประจ าตัว
ประชาชน/บัตรต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 
     

  

 
 
 
 
 

 
1 
 
1 
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9.2 เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 
(ฉบับ/
ชุด) 

หมายเหตุ 

1. ใบส่งตัวเพ่ือท าการรักษาต่อ กระทรวง
สาธารณสุข 

  
 

1  

       
10. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 ) 
รายละเอียดค่าธรรมเนียม : ฟรี 
ค่าธรรมเนียม : ฟรี 

 

11. ช่องทางรับช าระค่าบริการ/ค่ารักษาพยาบาล 
1. - 
2. - 
 

12. ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ 
1. www.nopparat.go.th 
2. กล่องรับความคิดเห็น 
 

13. ตัวอย่างแบบฟอร์ม และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
ชื่อเอกสาร : - 
ขอรับเอกสาร : - 
 

14. หมายเหตุ 
 
 


