คู่มือการให้บริการ :
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
ต้นสังกัดที่รับผิดชอบ :

การให้บริการ Intervention ในผู้ป่วยที่มารับบริการจากภายนอก
งานพยาบาลตรวจรักษาพิเศษและร่วมรักษา (Intervention)
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล /
กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
กรมการแพทย์

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:
การให้บริการ Intervention ในผู้ป่วยที่มารับบริการจากภายนอก
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
งานพยาบาลตรวจรักษาพิเศษและร่วมรักษา (Intervention)
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล /
กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียโรงพยาบาลมะเร็
ร์
งอุบลราชธานี
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ
กลุ่มและจานวนผู้ใช้บริการ : ผู้มารับบริการที่งานบริการทางรังสีร่วมรักษา (Intervention) จานวนเฉลี่ย 150 คน
ต่อเดือน
ส่วนของคู่มือการให้บริการ
4.ชื่องานบริการ/กระบวนงาน: ให้บริการผู้มารับบริการการรักษาทางรังสีร่วมรักษา ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ :
5.1 ประเภทช่องทาง :
5.2 วันที่เปิดให้บริการ :
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
√ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ตาบลขามใหญ่ อาเภอ
วันเสาร์
วันอาทิตย์
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โทรศัพท์ 045-317133 ต่อ 8201
5.3 เวลาที่เปิดให้บริการ :
ณ อาคารบาบัดและส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
www.uboncancer.go.th
08.00-12.00 น.
พักเที่ยง 12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.
อื่น ๆ
หมายเหตุ :

-
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6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถ้ามี)
เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง ประกอบด้วย
1. หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลหลัก
2. film x-ray film MRI film CT scan
3. สิทธิการรักษาต่างๆ ,บัตรทอง ,ประกันสังคม ,ต ส ก, อื่นๆ
4. บัตรนัดตรวจ
7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1.

ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

หน่วยเวลา

2.

รับ consult จาก
โรงพยาบาลอื่น
รับ consult ผู้ป่วยนอก

3.
4.

ทาแฟ้มประวัติ
ซักประวัติ

5.

แพทย์ตรวจผู้ป่วย

6.

ส่ง LAB

7.

ส่ง X-ray

8.

พยาบาลติดตามผลการ
ตรวจ Lab / X-ray

ติดตามผลการตรวจพิเศษ

5

นาที

9.

รายงานผลตรวจแก่แพทย์

รายงานผลการตรวจพิเศษ

5

นาที

แนะนาและให้เซ็นต์ยินยอมรับ
การรักษา
แนะนาการมาตรวจตามนัด

5

นาที

5

นาที

10. แพทย์แนะนา/ตัดสินใจ
แนวทางการรักษา
13. ออกใบนัด

ส่งข้อมูลผู้ป่วยทาง Fax และตอบ
รับทาง Fax
OPD ส่งผู้ป่วยและประวัติที่งาน
intervention
กรณีผู้ป่วยรายใหม่
ซักข้อมูลการเจ็บป่วยและ
ตรวจเช็คเอกสาร

ระยะเวลา
การ
ให้บริการ

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

30

นาที

ศูนย์ประสานงานฯ

30

นาที

งานพยาบาลผู้ป่วยนอก

5
5

นาที
นาที

30

นาที

ส่งผู้ป่วยเจาะlabและติดตามผล
lab
ส่งผู้ป่วย X-ray และติดตามผล

45

นาที

งานเวชระเบียนและสถิติ
งานพยาบาลผู้ป่วยนอก,
งานพยาบาลตรวจรักษา
พิเศษและร่วมรักษา
(Intervention)
งานพยาบาลตรวจรักษา
พิเศษและร่วมรักษา
(Intervention),กลุ่มงานรังสี
วินิจฉัยและเวชศาสตร์
นิวเคลียร์
กลุ่มงานพยาธิวิทยา

30

นาที

หมายเหตุ

กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์
งานพยาบาลตรวจรักษา
พิเศษและร่วมรักษา
(Intervention)
งานพยาบาลตรวจรักษา
พิเศษและร่วมรักษา
(Intervention)
กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์
งานพยาบาลตรวจรักษา
พิเศษและร่วมรักษา
(Intervention)
2

14. ชาระเงิน
15. หรือเบิกยากลับบ้าน
16. หรือเบิกยากลับบ้าน

ส่งชาระค่ารักษาที่ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน
กรณีมียาส่งรับยาที่กลุ่มงานเภสัช
กรรม
ส่งเบิกยากรณีมียา

5

นาที

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

5

นาที

กลุ่มงานเภสัชกรรม

5

นาที

กลุ่มงานเภสัชกรรม
รวมระยะเวลาดาเนินการ :

210 นาที

8. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวน
เอกสารฉบับจริง

จานวน
เอกสารสาเนา

หน่วยนับเอกสาร
(ฉบับ/ชุด)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1 บัตรประจาตัวโรงพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
2 บัตรประชาชนหรือบัตร
กรมการปกครอง/หน่วยงาน
ข้าราชการ
ต้นสังกัด

หมายเหตุ

9.2 เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม(ถ้ามี)
ที่

1
.
2
.

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนังสือส่งตัวจาก
โรงพยาบาลหลัก
film x-ray film MRI
film CT scan

จานวนเอกสารสาเนา

หน่วยนับเอกสาร
(ฉบับ/ชุด)

1

1

ฉบับ

1

10. ค่าบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559)
รายละเอียดค่าบริการ :
หัตถการ
ค่าบริการ :

หมายเหตุ :

จานวนเอกสารฉบับจริง

ราคาเต็ม

หมายเหตุ

ฉบับ

TACE

50,886

บัตรทอง
ส่วนเกิน
14,380

ต.ส.ก
ส่วนเกิน

ประกันสังคม
ส่วนเกิน
-

ชาระเอง
50,886

ค่าส่งชิ้น
เนื้อด่วน
-

Biopsy CT

9,990

-

-

-

9,990

760

RFA

37,211

2,761

2,761

-

37,211

-

PTBD

18,650

-

-

-

18,650

-

PCD

16,231

781

781

-

16,231

-

PVE

30,514

181/ ขวด

181/ ขวด

-

30,514

-

Angiogram
Embolizetion
Biopsy U/S

19,347

181/ ขวด

181/ ขวด

-

19,347

-

3,190

-

-

-

3,190

760

Picc line

8,400

-

-

-

-

-

เบิกตามสิทธิการรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
3

11. ช่องทางรับชาระค่าบริการ
1. ชาระเป็นเงินสดหรือเครดิตการ์ด ณ วันที่รับบริการ
2. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรียกเก็บจากหน่วยงานต้นสังกัด
12. ช่องทางการร้องเรียน
1. กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล
2. รองผู้อานวยการด้านการพยาบาล โทร.045-317133 ต่อ 1103
3. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร.045-317133 ต่อ 8335
13. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี )
ชื่อเอกสาร :
ใบกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่
ขอรับเอกสาร :
(สถานที่รับแบบฟอร์มเอกสาร ทีง่ านบริการทางรังสีร่วมรักษา(Intervention) อาคารบาบัดและส่งเสริม
สุขภาพ ชั้น 2)
14. หมายเหตุ
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