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คู่มือการให้บริการ :  การให้บริการนัดรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งผ่านระบบออนไลน์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง  

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

ต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบ : กรมการแพทย์ 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1.ชื่อกระบวนงาน: การให้บริการนัดรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งผ่านระบบออนไลน์ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ 

กลุ่มและจ านวนผู้ใช้บริการ : ผู้มารับบริการนัดรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งผ่านระบบออนไลน์ จ านวนเฉลี่ย 250 คน
ต่อเดือน 

 

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4.ชื่องานบริการ/กระบวนงาน: ให้บริการนัดรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งผ่านระบบออนไลน์ ของโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี 
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ :   
5.1 ประเภทช่องทาง : 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045 -317133 ต่อ 8201 
ณ อาคารบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 

www.uboncancer.go.th 
 

5.2 วันที่เปิดให้บริการ : 
 
√  วันจันทร์     วันอังคาร     วันพุธ     วันพฤหัสบดี     วันศุกร ์
    วันเสาร์       วันอาทิตย ์
    ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
5.3 เวลาที่เปิดให้บริการ : 
    บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
    08.00-12.00 น.         พักเท่ียง 12.00-13.00 น. 
    13.00-16.00 น.         อ่ืน ๆ  
 

 หมายเหตุ : - 
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6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถ้ามี) 
    เอกสารครบถ้วน  ถูกต้องตามแนวทางการประสานนัดรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งรายโรค 
 

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ท่ี ข้ันตอน 

รายละเอียดของ 

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา 

การให้บริการ 
หน่วยเวลา 

 
ส่วนงาน/หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. รพ.เครือข่ายส่งเอกสารผู้ป่วยผ่านระบบ  Fax , 
Line Application หรือ E-mail 

รพ.เครือข่ายส่งเอกสารใบนัด
รับการรักษา ผลการตรวจ
วินิจฉัยต่างๆ ใบส่งตัวผู้ป่วย
และใบบันทึกประวัติผู้ป่วยราย
ใหม่ 

จันทร์-ศุกร์ - ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ  

2. ศูนย์ประสานงาน เครือข่ายฯตรวจสอบเอกสาร  ศูนย์ประสานงานตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารตามแนวทางการ
ประสานนัดรับการรักษาผู้ป่วย
มะเร็งรายโรคและน าไป
รายงานแพทย์ 

จันทร์-ศุกร์ 15 นาที ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ  

3. แพทย์พิจารณาให้วันนัดรับการรักษา แพทย์พิจารณาวางแผนการ
รักษาและก าหนดวันนัดในการ
รับการรักษาผู้ป่วย 

จันทร์-ศุกร์ 2-4 ช.ม. องค์กรแพทย์รพ.มะเร็ง
อุบลราชธาน ี

 

4. ส่งใบตอบกลับวันนัดรับการรักษาให้กับรพ.
เครือข่าย 

ศูนย์ประสานงานสแกนใบตอบ
นัดรับการรักษาส่งผ่าน ระบบ
Fax  Line หรือ  E-mail 

จันทร์-ศุกร์ 5 นาที ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ  

5. เตรียมแฟ้มผู้ป่วย ศูนย์ประสานงานจัดท าแฟ้ม
ประวัติการรักษาให้กับผู้ป่วย 

จันทร์-ศุกร์ - ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ  

    รวมระยะเวลาด าเนินการ  : 2.20–4.20 ช.ม. 

 
8. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
ส่วนงาน/หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
จ านวน 

เอกสารฉบับจริง 
จ านวน 

เอกสารส าเนา 
หน่วยนับเอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 
หมายเหตุ 

1. ประเภทเอกสารการนัดรับการ
รักษา 
1.ใบนัดรับการรักษา 
2.ใบส่งตัวผู้ป่วย 

งานรับผู้ป่วยใหม่(เบอร์1) 1 - 1  

2. ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน 
1.บัตรประจ าตัวประชาชน 
2.ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 

งานเวชระเบียน - 1 2  

3. บัตรประกันสุขภาพ/บัตร
ประกันสังคม 

งานตรวจสอบสิทธิ - 1 2  
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9.2 เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม(ถ้ามี) 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
ส่วนงาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
 

จ านวนเอกสารฉบับจริง จ านวนเอกสารส าเนา 
หน่วยนับเอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 
หมายเหตุ 

1 Film/CD การตรวจวินิจฉัยโรค ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ - 1 1  
2 Block ชิ้นเนื้อ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ 1 - 1  

 
10. ค่าบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559) 
รายละเอียดค่าบริการ : ค่าตรวจรักษา/ค่ายา/ค่าบริการ ทางการแพทย์ 
ค่าบริการ : 
 

ตามประกาศของกระทรวงการคลัง พ.ศ.2549 เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพ่ือใช้
ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 

หมายเหตุ : บัตรประกันสุขภาพ/บัตรประกันสังคม/บัตรข้าราชการ ใช้สิทธิ์การรักษาฟรีตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

 
11. ช่องทางรับช าระค่าบริการ 
1. ช่องช าระเงินของรพ.มะเร็งอุบลราชธานี ( เบอร์ 4 ) 
  

12. ช่องทางการร้องเรียน 
1. กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล 
2. รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล โทร.045-317133 ต่อ 1103 
3. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร.045-317133 ต่อ 8335 
 
13. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
ชื่อเอกสาร : 1.แบบฟอร์มการนัดรับการรักษา 

2.ใบกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ 
ขอรับเอกสาร : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง 
 

14. หมายเหตุ 
 
 
 
 


