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มะเร็งอุบลราชธานี จึงได้จัดท า คูมือการบริการประชาชน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 2564 ขึ้น 
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1. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป 
    
 สถานที่ตั้ง 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เลขท่ี 405 ถนนคลังอาวุธ  ต าบลขามใหญ่  อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
 
 สิ่งอ านวยความสะดวก 

 ร้านอาหาร บริการจ าหน่ายอาหารวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. 
 ตู ATM ธนาคารกรุงไทยบริเวณด้านประทางออก 
 ที่จอดรถ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีมีอาคารจอดรถสามารถรองรับรถยนต์ได้ทั้งสิ้น 

300 คัน 
 มีบริการตู้หยอดเหรียญส าหรับบริการเครื่องดื่ม 
 จุดรับสงผูปวย  

1) กรณีผูปวยที่ได้รับบริการตรวจรักษาด้วยรังสีรักษา  ท่านสามารถ รับ - ส่งผู้ป่วยได้      
ณ อาคารอ านวยการผู้ป่วยนอกและรังสีรักษา  (ตึก 9 ชั้น) หรืออาคารอ านวยและ
ผู้ป่วยนอก 

2) กรณีผูปวยที่ได้รับบริการตรวจรักษาอายุรกรรมโรคมะเร็ง มะเร็งนรีเวชกรรม มะเร็ง
ทางโลหิต ศัลยกรรม ตรวจสุขภาพ และหูคอจมูก รับ - ส่งผู้ป่วยได้ ณ อาคาร
อ านวยการผู้ป่วยนอกและรังสีรักษา (ตึก 9 ชั้น) 

3) กรณีผูปวยที่นอนโรงพยาบาลแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านรับผู้ป่วยได้ ณ หน้าอาคาร
แสงสิงห์แก้วหรืออาคารอ านวยการและผู้ป่วยนอก 

 แท็กซี่บริการ  
แผนที่ 
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วิธีเดินทาง 
 มีรถเมล์สาย 10 จากสถานีขนส่งอุบลราชธานี ถึงโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  

(สุดสาย) 
การติดต่อสอบถาม   

 จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารอ านวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย  เวลา 08.00 - 
16.00 น 

 เจาหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่ติดป้ายชื่อโรงพยาบาล 
ช่องทางการติดตอ 

 ติดตอสอบถาม 045 -317133  
 จองหองพิเศษ 045-317133  

* หมายเหตุ *   
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีไม่มีห้องฉุกเฉินส าหรับบริการผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างรับ

การรักษาถ้ามีอาการผิดปกติให้ติดต่อ ณ หอผู้ป่วยบุษบง 

 
2. การรับบริการ 
 
    2.1 ชองทางรับบริการ 

2.1.1 ด้านรังสีรักษาเปิดให้บริการ วันจันทร - วันศุกร 8.00 – 16.00 น. กรณีผู้ป่วยใหม่
ต้องได้รับการประสานจากโรงพยาบาลที่ส่งต่อผ่านทางศูนย์ประสานงานโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานีเท่านั้น เพราะถ้าท่านเดินทางมารับบริการด้วยด้วยเองโดยไม่ผ่าน
ศูนย์ประสานงานท่านจะไม่ได้รับการตรวจในวันดังกล่าว 

2.1.2 ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการวันจันทร - วันศุกร 8.00 – 16.00 น. ท่านสามารถ
โทรศัพท์เพ่ือขอรับนัดวันตรวจได้ทางเบอร์ 045 - 317133 ต่อ7522 หรือ7521 

2.1.3 อายุรกรรมโรคมะเร็ง เปิดให้บริการวันจันทร/วันอังคาร/วันพฤหัสบดี และ วันศุกร
07.00 - 16.00 น. กรณีผู้ป่วยใหม่ต้องได้รับการประสานจากโรงพยาบาลที่ส่งต่อผ่าน
ทางศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเท่านั้น เพราะถ้าท่านเดินทาง
มารับบริการด้วยด้วยเองโดยไม่ผ่านศูนย์ประสานงานท่านจะไม่ได้รับการตรวจในวัน
ดังกล่าว 

 มะเร็งทางนรีเวชเปิดให้บริการวันจันทร วันศุกร 8.00 – 16.00 น. 
 ด้านศัลยกรรมเปิดให้บริการวันจันทร -วันศุกร 8.00 – 16.00 น. 
 มะเร็งทางโลหิตวิทยาเปิดให้บริการวันจันทร วันศุกร 8.00 – 16.00 น. 

 2.2 ช่องทางรับบริการออนไลน 
         ผู้รับบริการตรวจสุขภาพสามารถนัดตรวจสุขภาพได้ทาง Online 
    2.3 ช่องทางการร้องเรียน  

 กลองรับความคิดเห็น, ศูนยรับรองเรียน, เว็บไซตโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
 จดหมายรองเรียนผานผูบริหาร 
 Facebook : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
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มาตรฐานการใหบ้ริการ 
 
1.  เร่ือง  การดูแลผู้ป่วยทวารเทียมและแผลที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 
คู่มือการให้บริการ:  การดูแลผู้ป่วยทวารเทียมและแผลยุ่งยากซับซ้อนเรื้อรัง  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพยาบาลออสโตมีและแผล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจ
ด้านการพยาบาล   

ต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบ : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน : การให้บริการการดูแลทวารเทียมและแผลยุ่งยากซับซ้อนเรื้อรัง     
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพยาบาลออสโตมีและแผล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล  

ภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ 
    กลุ่มและจ านวน
ผู้ใช้บริการ: 

ผู้ป่วยทวารเทียม                     150 รายต่อเดือน 
ผู้ป่วยแผลยุ่งยากซับซ้อนเรื้อรัง    200  รายต่อเดือน 

 

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : การให้บริการการดูแลทวารเทียมและแผลยุ่งยากซับซ้อนเรื้อรัง     
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ : 
5.1 ประเภทช่องทาง : 
1. ติดต่อด้วยตนเอง  
        ณ งานพยาบาลออสโตมีและแผล 
        อาคารพยาธิวิทยา 
        โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
        ถนนคลังอาวุธ ต าบลขามใหญ่ 
อ าเภอเมือง 
        จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
2. รับปรึกษาผู้ป่วยทวารเทียมและแผล
ยุ่งยาก 
   ซับซ้อนเรื้อรังจากคลินิกต่างๆ     

 ในเวลาราชการ 
3. โทรศัพท์ 045-317133 ต่อ 1117 
  

5.2 วันที่เปิดให้บริการ : 
      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)     
 

5.3 เวลาที่เปิดให้บริการ : 
     เวลา    08.30 – 16.30 น. 
     พักเท่ียง 12.00 – 13.00 น. 
 

หมายเหตุ : ให้บริการโดยพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยแผล ทวารเทียม และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้  
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6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ  
1. ผู้ป่วยใหม่ ต้องผ่านการตรวจจากแพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรม/ รังสีรักษา /เคมีบ าบัด ก่อน 
2. แพทย์เจ้าของไข้จะส่งปรึกษามาท่ีงานพยาบาลออสโตมีและแผล  
3. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

3.1 บัตรประชาชนของผู้ป่วย และ/หรือผู้รับบริการแทน 
3.2 เอกสารแสดงสิทธิการรักษาต่างๆที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ 
3.3 บัตรนัด 
3.4 ค าสั่งการรักษาจากแพทย์เจ้าของไข้ทาง electronic file 
3.5 ใบน าทาง 

 

7.ระดับการให้บริการ 
1
. 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 90 นาที โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึง ได้รับใบนัด 

 การพยาบาลบาดแผล ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง 30 นาท ี
 การพยาบาลผู้ป่วยมีทวารเทียมทางหน้าท้อง 30 นาท ี

หมายเหตุ: ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความยุ่งยากซับซ้อนของแผลและทวารเทียม  
  

2
. 

คุณภาพ 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า 80 

% 
 ผู้รับบริการปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
 ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

 

8. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา 
การ

ให้บริการ 
(นาท)ี 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ลงทะเบียน
ตรวจ 

ผู้ป่วยใหม ่
- คัดกรองอาการเบื้องต้น 
- กรอกแบบฟอร์มประวัต ิ 
ผู้ป่วยเก่า 
- ยื่นใบนัด 
- คัดกรองอาการเบื้องต้น 

10 -พยาบาลคัดกรอง  
ณ อาคารผู้ป่วยนอกและรังสี
วินิจฉัยเคาน์เตอร์หมายเลข 2 

2. ตรวจสอบ
สิทธ์ิการ

- ยื่นเอกสารแสดงตัวตน แสดงสิทธิ 2 งานหมวดสวัสดิการสังคม
และประกันสุขภาพ ห้อง
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รักษา หมายเลข 1 

3. ยื่นขอเวช
ระเบียน 

- ผู้รับบริการยื่นเอกสาร/ ใบนัด เพื่อออกใบน า
ทาง 

3 งานเวชระเบียน ห้อง
หมายเลข 4 

4. พบแพทย์ - พยาบาลซักประวัติก่อนพบแพทย ์
- แพทย์ตรวจประเมินอาการ สั่งการรักษา 
- แพทย์เขียนส่งปรึกษางานพยาบาลออสโตมี
และแผล ทาง electronic file 

30 ห้องตรวจเฉพาะทาง
ศัลยกรรม เคมีบ าบัด รังสี
รักษา 

5. พบพยาบาล
เฉพาะทาง
แผลและ
ทวารเทียม 

ผู้ป่วยนอก 
- ยื่นเอกสารใบน าทางที่คลินิกออสโตมีและแผล  
- รับบริการดูแลแผลและทวารเทียม 
ผู้ป่วยใน 
- พยาบาลเฉพาะทางฯให้บริการผู้ป่วย ณ หอ
ผู้ป่วย 

30 งานพยาบาลออสโตมีและ
แผล ณ อาคารพยาธิวิทยา  
หมายเลข 49 

6. ช าระเงิน - ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการจ่ายตรง และผู้ป่วยช าระ
เงินสด ค่าบริการส่วนเกิน 

5 งานการเงิน 
อาคารผู้ป่วยนอกและรังสี
วินิจฉัย 
ช้ัน 1 ห้องหมายเลข 18 

7. รับใบนัดและ
ค าแนะน า 

- ผู้รับบริการรับใบนัดและการติดต่อเมื่อมี
อาการผิดปกติ 
- ผู้รับบริการรับค าแนะน าปฏิบัติตัวเพื่อการ
ดูแลตนเองและการดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาล
เครือข่าย 

10 งานพยาบาลออสโตมีและ
แผล 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 90 นาท ี
 

9. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
     ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
     (หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย, ถ้าเป็นงานใหม่ข้ามข้อน้ีไป) 

 

10. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
10.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
ส่วนงานรับผิดชอบ 

จ านวน 
เอกสาร
ฉบับ
จริง 

จ านวน 
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
(ฉบับ/
ชุด) 

หมาย
เหตุ 

1 ประเภทเอกสารยืนยัน
ตัวตน  
1. บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

งานหมวดสวัสดิการสังคมและประกัน
สุขภาพ 
งานเวชระเบียน 
งานการเงิน 

1 0 -  
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11. ค่าบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ) 

ล า
ดับ 

รายการ 
หน่
วย 

อัตรา
ค่าบริก

าร 
(บาท) 

สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

    บัตรประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

กรมบัญชีกลาง ประกันสังคม 
(ระหว่างรับการ

รักษา) 
1. ค่าบริการทางการแพทย์ใน

เวลาราชการ 
 50 50 50 50 

2. ค่าบริการท าแผล      
  ค่าบริการท าแผลขนาด

เล็ก 
 70 70 70 70 

  ค่าบริการท าแผลเปิด/
แผลติดเชื้อ 

 140 140 140 140 

  ค่าบริการท าแผลขนาด
ใหญ่  

 270 270 270 270 

3. ค่าวัสด/ุอุปกรณ์ใช้เก็บของ
เสียจากล าไส้ทางหน้าท้อง 

     

  ถุงเก็บของเสียจากล าไส้
ชนิดชิ้นเดียว 

ช้ิน 70 70 50 70 

  ถุงเก็บของเสียจากล าไส้
ชนิด  2ช้ิน 

ช้ิน 70 70 50 70 

  แป้นปิดรอบล าไส้แบบ
เรียบ 

ช้ิน 140 140 140 140 

  แป้นปิดรอบล าไส้ชนิด
แบบนูน 

ช้ิน 185 185 140 185 

  ผงแป้ง (stomahesive 
powder) 

ขวด 300 300 0 300 

  กาว (stomahesive 
paste) 

หลอ
ด 

300 300 0 300 

  แผ่นปิดรักษาแผลเปื่อย 

10x10 cm. 
ช้ิน 300 300 0 300 

  เข็มขัด (stoma belt) ช้ิน 300 300 0 300 
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12. ช่องทางรับช าระค่าบริการ 
1. ช าระด้วยตนเองที่ห้องบริการฝ่ายการเงิน  
2. บัญชี โรงพยาบาลมะเร็ง ธ.กรุงไทยเลขที่ 452-6-00101-5 และแสดงหลักฐานการโอนทาง Line 

application 
 

13. ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ ติชม ร้องเรียน 
1. web site โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี www.uboncancer.go.th 
2. Facebook : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
3. กล่องรับความคิดเห็น ตามจุดต่างๆในโรงพยาบาล 
4. จดหมาย ถึง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

ที่อยู่          โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 405 ถนนคลังอาวุธ  
                ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

5. ศูนย์รับร้องเรียน ตู้ ปณ.11 ไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
6. สายด่วนผู้บริหาร  โทร. 045-317133, 045-317134, 045-317136, 045-317138, 045-

317139, 045-319650-59 
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ขั้นตอนการรับบริการงานพยาบาลออสโตมีและแผล  
 

ผู้มารับบริการผ่านจุดคัดกรองโควิด-19 

ผู้ป่วยใหม่  
พบแพทย์ ที่งานผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง 

ศัลยกรรม เคมีบ าบัด รังสีรักษา 

งานพยาบาลออสโตมีและแผล 

 

ผู้ป่วยเก่า / มาตามนัด 

ช าระค่าบริการส่วนเกิน ณ งานการเงิน อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัยชั้น 1 ห้องหมายเลข 18 
 

 

คัดกรองอาการ 
ณ จุดพยาบาลคัดกรองผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย 

เคาน์เตอร์หมายเลข 2 

ตรวจสอบสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล ห้องหมายเลข 1 

ขอเวชระเบียน ออกใบน าทาง ห้องหมายเลข 4 

พบแพทย์ พิจารณาส่งปรึกษา 

งานพยาบาลออสโตมีและแผลร่วมดูแล 

ผู้ป่วยนอก 

พบพยาบาล ณ คลินิกออสโตมีและแผล 

 หมายเลข 49 

ผู้ป่วยใน 

พยาบาล คลินิกออสโตมีและแผล 

พบผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วย 

รับใบนัด และค าแนะน าการดูแลตนเอง จาก พยาบาล คลินิกออสโตมีและแผล  
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ข้อตกลงระดับการให้บริการ 
 

 

งานที่ให้บริการ การดูแลผู้ป่วยทวารเทียมและแผลยุ่งยากซับซ้อน   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานพยาบาลออสโตมีและแผล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล  
ภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
 

 

 
ขอบเขตการให้บริการ 

 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี                             
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ต าบลขามใหญ่   
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี    
พยาบาลเฉพาะทางออสโตมีและแผล                 
( ET Nurse) 
โทรศัพท์: 045-317133 ต่อ 1117     
ณ อาคารพยาธิวิทยา ห้องเบอร์ 49 
 

 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ก าหนดเวลาตั้งแต่ 08.00 -16.00 น. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. บัตรประชาชน 
2. สิทธิการรักษาต่างๆ (ใบส่งตัว) บัตรทอง , ประกันสังคม , ต้นสังกัด ,อ่ืนๆ  
3. บัตรนัดท าแผลที่คลินิก 
4. ใบ Consult จากแพทย์เจ้าของไข้  
5. ใบน าทาง 

 
 
 

ข้อก าหนดการให้บริการ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
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หัตถการ ราคา 
บัตรทอง 
ส่วนเกิน 

ต.ส.ก 
ส่วนเกิน 

ประกันสังคม 
ส่วนเกิน 

ช าระ 
เงินเอง 

หมายเหต ุ

 ค่าบริการผู้ป่วยนอก 50 - - - -  
 ค่าบริการท าแผลขนาดเล็ก 

(Dry dressing) 
70 - - - 70 - 

 ค่าบริการท าแผลเปิด/ 
แผลติดเชื่อ 

140 - - - 140 - 

 ค่าบริการท าแผลขนาดใหญ่ 
(Wet dressing) 

270 - - - 270 - 

 

รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ราคาเต็ม 
บัตรทอง 
ส่วนเกิน 

ต.ส.ก 
ส่วนเกิน 

ประกันสังคม 
ส่วนเกิน 

ช าระ 
เงินเอง 

หมายเหต ุ

 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ใช้เก็บ 
ของเสียจากล าไส้ 
 รหัส 5701 (ถุงเก็บของเสีย

จากล าไส้ชนิด 1 ชิ้น) 
 รหัส 5702  (ถุงเก็บของเสีย

จากล าไส้ชนิด 2 ชิ้น) 
 รหัส 5703A (แป้นปิดรอบ

ล าไส้แบบเรียบ) 
 รหัส 5703B (แป้นปิดรอบ

ล าไส้แบบนูน) 
 รหัส 5704A (ผงแป้ง) 
 รหัส 5704B (กาว) 
 รหัส 5704C (แผ่นปิดรักษา

แผลเปื่อย) 
 รหัส 5704D (เข็มขัด) 

 
 

70 
 

70 
 

140 
 

185 
 

300 
300 
300 

 
300 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 

 
 

20 
 

20 
 
- 
 

45 
 

300 
300 
300 

 
300 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 

70 
 

70 
 

140 
 

185 
 

300 
300 
300 

 
300 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับตาม 
ราคาสินค้า 

 
 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
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ระยะเวลาทีให้บริการแบ่งตามประเภทของการให้บริการ 
 การพยาบาลบาดแผลที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเรื้อรัง  30 นาท ี
 การพยาบาลผู้ป่วยมีช่องเปิดล าไส้ทางหน้าท้อง 30 นาท ี
 วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยมีช่องเปิดล าไส้ทางหน้าท้อง 30 นาท ี
 ประสานงานการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผล  30 นาท ี

ช่องเปิดล าไส้ทางหน้าท้องอย่างต่อเนื่อง 
   

 

 
 ผู้ป่วยได้รับบริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย 
 ไม่มีข้อร้องเรียนในการให้บริการ 
 ให้บริการพยาบาลเฉพาะทางแก่ผู้ป่วยที่มีช่องเปิดล าไส้ออกทางหน้าท้อง ผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่

มีความยุ่งยากซับซ้อนเรื้อรัง และผู้ป่วยที่มีปัญหาผิวหนัง การควบคุมการขับถ่าย การสัมผัส
ความเปียกชื้น และรังสี ด้วยเทคนิคการพยาบาลที่ ได้มาตรฐานและอุปกรณ์ Stoma care, 
Advance wound care และ Skin care ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ  ส่งเสริมการดูแลตนเอง
ของได้ถูกต้องปลอดภัย  

 ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่มีช่องเปิดล าไส้ออกทางหน้าท้อง Colostomy, Urostomy ที่ท า
ผ่าตัดใหม่ หรือกลุ่มที่ผ่าตัดจากโรงพยาบาลเครื อข่ายแล้วส่งมารับการรักษาต่อเนื่องด้วยเคมี
บ าบัด/รังสีรักษา 

 ให้บริการผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเรื้อรัง เช่น แผล Fistula, Cancer 
wound, Drain wound, Pressure injury  

 ให้บริการผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของระบบควบคุมการขับถ่าย ผู้ป่วยมีปัญหาของผิ วหนัง
สัมผัสความชื้น โดยให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมถึงผู้ป่วยของโรงพยาบาลเครือข่าย 
ในเขต 

 บริการสุขภาพที่ 9 และ 10 โดยแพทย์เป็นผู้พิจารณาส่งปรึกษา  ในเวลาราชการ โดยเป็น
แหล่งอุปกรณ์ stoma care, Skin care และ advance wound care ที่ทันสมัยในอีสานใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพการบิการ 
 

ระยะเวลา 

 

ระดับการให้บริการ 
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ขั้นตอนการให้บริการงานพยาบาลออสโตมีและแผล 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 

ผู้มารับบริการ  

แพทย์ส่งปรึกษา 
งานพยาบาลออสโตมีและแผล 

ผู้ป่วยใหม่ 

 

ET. Nures เขียนวิธีท าแผล
พร้อมอุปกรณถ์ึง 
โรงพยาบาลเครือข่ายและ
ประสานงานกับงานดูแล
ต่อเนื่องที่บ้านเพื่อการดูแล
ต่อเนื่อง 

ช าระค่าบริการ 

(กรณี จ่ายตรง,ช าระเงินสด) 

 
 

กลับบ้าน / ส่งต่องานอื่น / ประสานงานดูแลต่อเนื่อง 
 

รับอุปกรณ์ที่  
งานพยาบาลออสโตมีและแผล 

 

ผู้ป่วยเก่า 

 

พยาบาลคัดกรอกผู้ป่วยนอก (หมายเลข 2) 

 

พบแพทย์ 

 

งานพยาบาลออสโตมีและแผล 

ออกใบนัด 
 

ตรวจสอบสิทธค์่ารักษาพยาบาล (หมายเลข 1) 

 

งานพยาบาลออสโตมีและแผล
ให้บริการผู้ป่วยในหอผู้ป่วย 

 
 

ท าประวัติ/เวชระเบียน (หมายเลข 4) 

 

รับบริการห้องเบอร์ 49 
งานพยาบาลออสโตมีและแผล 

ผู้ป่วยใน 

 

ผู้ป่วยนอก 
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แนวทางการปฏิบัติ 

Stoma care 
 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปิดล าไส้ออกทางหน้าท้อง จะได้รับการให้ค าปรึกษาก่อนผ่าตัด 

Skin test, Stoma sitting การตรวจเยี่ยมอาการ ประเมินและติดตามหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และผู้ป่วยเกิดการยอมรับ สามารถดูแลตนเองได้ก่อนวัน
จ าหน่าย 

 2. ผู้ป่วยที่พักในหอผู้ป่วยเมื่อแพทย์ D/C มีการติดตามประเมินทุกครั้งเมื่อผู้ป่วยมา F/U 
หรือผู้ป่วยมาตามนัด ก่อนจ าหน่ายผู้ป่วยได้รับสอนสาธิต และให้ค าแนะน า ในการดูแลรักษารวมถึง
การใช้อุปกรณ์ที่ถูกวิธีส าหรับการดูแลตนเองของผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อ
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลที่เหมาะสม เช่น อาจมีการใช้ถุง
รองรับอุจจาระหรืออุปกรณ์ออสโตมีเกินก าหนดระยะเวลา ท าให้มีการ รั่วซึมใต้แผ่นรองรับ ท าให้เกิด
ผิวหนังเป็นแผลและอักเสบตามมาหรือการเลือกถุงรองรับอุจจาระไม่เหมาะสม ท าให้เกิดการระคาย
เคืองของผิวหนังและช่องเปิดของล าไส้ตามมา 

3. การวางแผนจ าหน่ายและดูแลต่อเนื่อง 
4. ผู้ป่วยหลังการรักษาต่อเนื่องภายหลังการผ่าตัดชิองเปิดล าไส้ออกทางหน้าท้องจาก

โรงพยาบาลเครือข่าย 
   -  การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เมื่อรับการักษาด้านรังสีรักษา 
   - การให้ค าแนะน าเพิ่มเติม เมื่อรับการรักษาด้านเคมีบ าบัด ในเรื่องการก าจัดของเสีย

และการท าลายอุปกรณ์ที่สัมผัสเคมี 
Wound care  
-  ผู้ป่วยที่มีบาดแผลยุ่งยากซับซ้อนได้รับการดูแลแบบองค์รวมในทุกระยะของโรคมะเร็ง 

ด้วยเทคนิคการดูแลบาดแผลที่ถูกต้องเหมาะสม และการใช้อุปกรณ์ดูแลพยาบาลที่ทันสมัย 
          Skin care 

- ผู้ป่วยที่มีปัญหาผิวหนังจากการสัมผัสความเปียกชื้น จากภาวะกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ ได้ 
มีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา เช่น Skin reaction และสภาวะของโรคหรือการสูญเสียหน้าที่ตาม
ธรรมชาติของผิวหนัง ได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเหมาะสม 
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2.  เร่ือง  การให้บริการปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง 

คู่มือการให้บริการ :  การให้บริการปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาลและกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก                      

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
ต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบ : กรมการแพทย์ 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1.ชื่อกระบวนงาน: การให้บริการปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาลและกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก                               

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ 

กลุ่มและจ านวนผู้ใช้บริการ : ผู้มารับบริการรับค าปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง จ านวนเฉลี่ย 25-30 คนต่อ
เดือน 

 

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4.ชื่องานบริการ/กระบวนงาน:การให้บริการปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง กลุ่มงานวิชาการพยาบาลและกลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ : 
5.1 ประเภทช่องทาง : 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045 -317133 ต่อ 7121 หรือ 7514 
ณ  อาคารอ านวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย
ชั้น 5 

www.uboncancer.go.t 

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

 หมายเหตุ : - 

 

6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถ้ามี) 
1. ได้รับการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมเบื้องต้นจากพยาบาลประจ าหน่วยตรวจรักษา  โดยใช้ 

Risk Ladder หรือ NCCN Guidelines (หน่วยตรวจสุขภาพ) 
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2. กรณีผู้รับบริการมาติดต่อเองมีการยื่นเอกสารที่เวชระเบียนเพ่ือออก VN 
 

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา 

การให้บริการ 
หน่วยเวลา 

 
ส่วนงาน/หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

1. กรณีส่งต่อจากหน่วยรักษา
ประเมินความเส่ียง HBOC 
โดย Risk Ladder หรือ 
NCCN Guidelines (หน่วย
ตรวจสุขภาพ) 

-ผู้ป่วยมารับบริการที่หน่วยตรวจ
รักษาและหน่วยตรวจสุขภาพ
ได้รับการประเมินความเส่ียงทาง
พันธุกรรม 

5 นาที พยาบาลที่คลินิกมะเร็งนรี
เวช/ศัลยกรรม/มะเร็งโลหิต
วิทยา/อายุรกรรมโรคมะเร็ง/
รังสีรักษา 
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
นอก 
 

 

 กรณีผู้รับบริการมาติดต่อ
เองยื่นเอกสารที่เวชระเบียน
เพื่อออก VN 

-ยื่นเอกสารที่ชั้น 1อาคาร
อ านวยการผู้ป่วยนอกและ 
รังสีวินิจฉัย 
 

5 นาที งานเวชระเบียนและเวชสถิต ิ  

2. แพทย์เจ้าของไข้พิจารณาส่ง
ปรึกษา Cancer Genetic 
Counseling Clinic 

 5 นาที แพทย์คลินิกมะเร็งนรีเวช/
ศัลยกรรม/อายุรกรรม
โรคมะเร็ง/โลหิตวิทยา/รังสี
รักษา 

 

3. ส่งพบพยาบาล Genetic 
Clinic  
 

First Genetic Evaluation      
/Pre- Counseling 

30 นาที พยาบาลที่คลินิกให้
ค าปรึกษาพันธุกรรม
โรคมะเร็ง 

 

4. ออกวันนัดพบแพทย ์
(กรณีผู้ป่วยต้องการพบ
แพทย์/ต้องการตรวจ 
Blood for Germline 
mutation test) 

-ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการยื่น
เอกสารในวันที่มาตรวจตามนัด 

5 นาที พยาบาลที่คลินิกให้
ค าปรึกษาพันธุกรรม
โรคมะเร็ง 

 

5. ยื่นบัตรนัดที่เวชระเบียน
  

-ยื่นบัตรนัดที่ชั้น 1อาคาร
อ านวยการผู้ป่วยนอกและ 
รังสีวินิจฉัย 

5 นาที งานเวชระเบียนและเวชสถิต ิ  

6. แพทย์ตรวจ   30 นาที แพทย์คลินิกให้ค าปรึกษา
พันธุกรรมโรคมะเร็ง 

 

7. ให้ค าแนะน า  -ให้ค าแนะน าการในการดูแล
สุขภาพ 
-กรณีตรวจเลือดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการส่งตรวจ และ
ระยะเวลารอคอย 

5 นาที พยาบาลที่คลินิกให้
ค าปรึกษาพันธุกรรม
โรคมะเร็ง 

 

8.  ออกวันนัด/ให้ใบนัด  -นัดพบแพทย์เพื่อรับค าปรึกษา
หลังทราบผลการตรวจ 

5 นาที งานรับผู้ป่วยใน กลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยนอก 

 

9. ส่งตรวจ Blood for 
Germline mutation test 

 5 นาที กลุ่มงานพยาธิวิทยา ระยะเว
ลารอ
ผล
ตรวจ
ประมา
ณ 30 
วัน 

10. ช าระเงิน  ส่งช าระค่ารักษาที่ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

5 นาท ี ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
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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 บัตรประจ าตัวโรงพยาบาลหรือ
บัตรนัดเพื่อให้ยาเคมีบ าบัด 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 1 1 ฉบับ  

2 บัตรประชาชนหรือบัตร
ข้าราชการ 

กรมการปกครอง/หน่วยงานต้น
สังกัด 

1 1 ฉบับ  

9.2 เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม(ถ้ามี) 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

จ านวนเอกสารฉบับจริง จ านวนเอกสารส าเนา 
หน่วยนับเอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 
หมายเหตุ 

     
 

  

 
10. ค่าบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564) 
รายละเอียด
ค่าบริการ: 

 

ค่าบริการ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย ราคาเต็ม บัตรทอง 
ช าระส่วนเกิน 

ข้าราชการ  
ช าระส่วนเกิน 

อปท. 
ช าระส่วนเกิน 

ประกันสังค
ม 

ช าระ
ส่วนเกิน 

Molecular Genetic 
Testing 

     

 - PCR 1 Fragment 600 600 600 600 600 
 - PCR 3 Fragments 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

 - PCR 5 Fragments 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
 - PCR 10 Fragments 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 -Sequencing-with Day 5    
Rxn 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 -Sequencing-with Day 
10 Rxn 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 -Real Time PCR-Others 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 -Whole Gene 
Sequencing-Others 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

      
 

หมายเหตุ :  
11. ช่องทางรับช าระค่าบริการ 
       ช าระเป็นเงินสดหรือเครดิตการ์ด ณ วันที่รับบริการ 
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12. ช่องทางการร้องเรียน 
1. กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล 
2. รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล โทร.045-317133 ต่อ 7613 
3. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร.045-317133ต่อ 7602 
13. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
ชื่อเอกสาร : - 
ขอรับเอกสาร :  
 

14. หมายเหตุ 
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ข้อตกลงระดับการให้บริการ 
 

 

งานที่ให้บริการ การให้บริการปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กลุ่มงานวิชาการพยาบาลและกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ต าบลขามใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045 -317133 ต่อ 7121,7514 

ณ อาคารอ านวยการผู้ป่วยนอกและ 
รังสีวินิจฉัย ชั้น 5 

 วันอังคารและวันพุธ 
ก าหนดเวลาตั้งแต่ 13.00 – 16.00 น. 

 

ข้อก าหนดการให้บริการ 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
- ใบนัดตรวจเพื่อรับค าปรึกษาทางพันธุกรรมจากแพทย์ 

 

ค่าธรรมเนียม 
รายการค่าใช้จ่าย ราคาเต็ม บัตรทอง 

ช าระส่วนเกิน 
ข้าราชการ  

ช าระส่วนเกิน 
อปท. 

ช าระส่วนเกิน 
ประกันสังคม 

ช าระส่วนเกิน 
Molecular Genetic 
Testing 

     

 - PCR 1 Fragment 600 600 600 600 600 
 - PCR 3 Fragments 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
 - PCR 5 Fragments 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
 - PCR 10 Fragments 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
 -Sequencing-with Day 5    

Rxn 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 -Sequencing-with Day 10 
Rxn 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 -Real Time PCR-Others 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
 -Whole Gene Sequencing-
Others 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
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ระดับการให้บริการ 
 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาในการรอผลการตรวจ  Molecular Genetic Testing ประมาณ 1 เดือน 

 
 
 

คุณภาพ 
- ผู้รับบริการพึงพอใจ ไม่มีข้อร้องเรียนในการให้บริการ 
- ไม่พบผู้มารอรับบริการนานเกิน 1 ชั่วโมง 

 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.ประเมินความเสี่ยง HBOC โดย Risk 
Ladder (หน่วยตรวจรักษา) หรือ NCCN 
Guidelines (หน่วยตรวจสุขภาพ) 

พยาบาลที่คลินิกมะเร็งนรีเวช/ศัลยกรรม/มะเร็ง
โลหิตวิทยา/อายุรกรรมโรคมะเร็ง/รังสีรักษา 
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
 

2. แพทย์เจ้าของไข้พิจารณาส่งปรึกษา 
Cancer Genetic Counseling Clinic 

แพทย์คลินิกมะเร็งนรีเวช/ศัลยกรรม/อายุรกรรม
โรคมะเร็ง/โลหิตวิทยา/รังสีรักษา 

3. ส่งพบพยาบาล Genetic Clinic  
First Genetic Evaluation  / Pre- 
Counseling 

พยาบาลที่คลินิกให้ค าปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง 

4. ออกวันนัดพบแพทย์ 
 (กรณีผู้ป่วยต้องการพบแพทย์) 

พยาบาลที่คลินิกให้ค าปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง 

5. ยื่นบัตรนัดที่เวชระเบียน  งานเวชระเบียนและเวชสถิติ 
6. แพทย์ตรวจ  แพทย์คลินิกให้ค าปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง 
7. ให้ค าแนะน า  พยาบาลที่คลินิกให้ค าปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง 
8. ให้ใบนัด  พยาบาลที่คลินิกให้ค าปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง 
9.ส่งตรวจ Blood for Germline mutation 
test 

กลุ่มงานพยาธิวิทยา 

10. ช าระเงิน  ฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ 
  
 
 
 
 

 



คู่มือบริการประชาชน รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2564           20 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

- กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล 
- รองผู้อ านวยด้านการพยาบาล โทร.045-317133 ต่อ 7613 
- หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร.045-317133 ต่อ 7602 
- หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยใน โทร.045-317133 ต่อ 7603 
- โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

34000 
โทร 045-317133 ต่อ 7139, 7142  
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3.  เร่ือง  การให้บริการ Fast Track ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีนัดให้ยาเคมีบ าบัด 

คู่มือการให้บริการ :  การให้บริการ Fast Track ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีนัดให้ยาเคมีบ าบัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน  

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
ต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบ : กรมการแพทย์ 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1.ชื่อกระบวนงาน: ให้บริการ Fast Track ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีนัดให้ยาเคมีบ าบัด 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ภารกิจด้าน

การพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ 

กลุ่มและจ านวนผู้ใช้บริการ : ผู้มารับบริการตรวจรักษา กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  จ านวนเฉลี่ย 
310 คนต่อวัน 

3.  

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4.ชื่องานบริการ/กระบวนงาน: การให้บริการ Fast Track ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีนัดให้ยาเคมีบ าบัด กลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยนอกและกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี 
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ :   
5.1 ประเภทช่องทาง : 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045 -317133 ต่อ 7139,7142 หรือ 
7422,7423 
ณ  อาคารอ านวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย 
ชั้น 1 และชั้น 4 
www.uboncancer.go.th 
 

5.2 วันที่เปิดให้บริการ : 
√  วันจันทร์     วันอังคาร     วันพุธ     วันพฤหัสบดี     
วันศุกร์ 
    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 ถูกต้อง ประกอบด้วย 
   1. บัตรนัดตรวจเพื่อให้ยาเคมีบ าบัด 
   2. film x-ray  film MRI  film CT scan  (ถ้ามี) 
   3. สิทธิการรักษาต่างๆ ,บัตรทอง ,ประกันสังคม ,ต ส ก, อ่ืนๆ 
    

4.  

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา 
การ

ให้บริการ 

หน่วยเวลา 
 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

1. ยื่นบัตรนัดที่เวชระเบียนเพื่อออก 
VN  

- ผู้ป่วยนัดตรวจ
คลินิกมะเร็งวิทยา/
มะเร็งโลหิตวิทยา ยื่น
บัตรนัดที่ช้ัน 1อาคาร
อ านวยการผู้ป่วยนอก
และรังสีวินิจฉัย 
- ผู้ป่วยนัดตรวจอายุ
รกรรมโรคมะเร็งยื่น
บัตรนัดที่ 4 อาคาร
อ านวยการผู้ป่วยนอก
และรังสีวินิจฉัย 

1 นาที งานเวช
ระเบียน
และเวชสถิต ิ

 

2. ตรวจสอบสิทธิรักษา 
  

 - เมื่อมีการออก VN 
ระบบจะ Link ไปท่ี
งานตรวจสอบสิทธิ 
ผู้ป่วยไม่ต้องเดินไป
งานตรวจสอบสิทธิ 

1 นาที งาน
ตรวจสอบ
สิทธิการ
รักษา 

 

3. ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  

- ผู้ป่วยท่ีมาตามนัด
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการระบบ
จะมีการนัดตรวจ
ล่วงหน้า 
- ผู้ป่วยไปเจาะเลือด
ได้เลยไม่ต้องผา่น
พยาบาลคัดกรอง 

30-60นาที  นาที กลุ่มงาน
พยาธิวิทยา 

ระยะเว
ลาขึ้นอยู่
กับชนิด
ของการ
ส่งตรวจ 

4. ซักประวัต ิ  
  

ซักข้อมูลการเจ็บป่วย
และตรวจเช็คผลการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

5 นาที พยาบาล
คลินิกท่ีเข้า
รับการตรวจ 
กลุ่มงาน
การ
พยาบาล
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ผู้ป่วยนอก 
5. แพทย์ตรวจ  

  
 20 นาที แพทย์

คลินิกมะเร็ง
นรีเวช/อายุ
รกรรม
โรคมะเร็ง/
โลหิตวิทยา 

 

6. ให้ค าแนะน า  5 นาที พยาบาล
คลินิกท่ีเข้า
รับการตรวจ 
กลุ่มงาน
การ
พยาบาล
ผู้ป่วยนอก 

 

7. ท าเรื่องนอนโรงพยาบาล 
   

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การนอนโรงพยาบาล 

5 นาที งานรับ
ผู้ป่วยใน 
กลุ่มงาน
การ
พยาบาล
ผู้ป่วยนอก 

 

8. นอนโรงพยาบาล มีบริการห้องพิเศษ
และสามัญ 

ขึ้นกับสูตร
ยาที่ผู้ป่วย

ได้รับ 

นาที หอผู้ป่วย 
กลุ่มงาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน 

 

9. ส่ง Order ยาเคมีบ าบัด ส่ง Order ยาเคมี
บ าบัดก่อนเวลา 
13.00 น.เพื่อจะได้รับ
ยาเคมีบ าบัดในวัน
แรกที่นอน รพ. 

1 นาที หอผู้ป่วย 
กลุ่มงาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน 

 

10. เตรียมยาเคมีบ าบัด   ตามประเภทของสูตร
ยาที่ผู้ป่วยได้รับ 

10 นาที กลุ่มงาน
เภสัชกรรม 

 

11. บริหารยาเคมีบ าบัดเสร็จให้กลับ
บ้าน   

ตามประเภทของสูตร
ยาที่ผู้ป่วยได้รับ 

ขึ้นกับสูตร
ยาที่ผู้ป่วย

ได้รับ 

นาที หอผู้ป่วย 
กลุ่มงาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน 

 

12. ให้ใบนัด   แนะน าการมาตรวจ
ตามนัด 

5 นาที หอผู้ป่วย 
กลุ่มงาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน 

 

13. ช าระเงิน(กรณีต้องช าระเงินเอง) ส่งช าระค่ารักษาทีฝ่่าย
บัญชีและการเงิน 

5  นาที ฝ่ายบัญชี
และการเงิน 

 

14. หรือเบิกยากลับบ้าน กรณีมียาส่งรับยาที่
กลุ่มงานเภสัชกรรม 

5 นาที กลุ่มงาน
เภสัชกรรม 
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  รวม ขึ้นกับสูตร
ยาที่ผู้ป่วย

ได้รับ 

นาที   

   รวมระยะเวลาด าเนินการ  :ขึ้นกับสูตรยา
เคมีบ าบัดที่ผู้ป่วยได้รับ  โดยจากการ

เปรียบเทียบก่อนปรับปรุงกับหลังปรับปรุง
พบว่าสามารถลดวันนอน รพ.ได้ 1 วันในทุก

สูตรยา 

 

 
 
8. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
ส่วนงาน/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
จ านวน 

เอกสารฉบับจริง 
จ านวน 

เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 

หมาย
เหต ุ

1 บัตรประจ าตัว
โรงพยาบาลหรือบัตร
นัดเพื่อให้ยาเคมี
บ าบัด 

โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธาน ี

1 1 ฉบับ  

2 บัตรประชาชนหรือ
บัตรข้าราชการ 

กรมการปกครอง/
หน่วยงานต้นสังกัด 

1 1 ฉบับ  

9.2 เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม(ถ้ามี) 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

ส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 

หมาย
เหต ุ

1. หนังสือส่งตัวจาก
โรงพยาบาลหลัก(ถ้า
มี) 

 1 1 ฉบับ  

2. film x-ray  film MRI  
film CT scan  (ถ้ามี) 

 1  ฉบับ  

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

รายการ ราคา
เต็ม 
กรณี
ช าระ
เอง 

บัตรทอง
ช าระ

ส่วนเกิน 

อปท 
ช าระ

ส่วนเกิน 

ประกันสั
งคมช าระ
ส่วนเกิน 

กรมบัญชีก
ลาง 

ค่าห้องพิเศษ      
- พิเศษเดียว 1,400 1,000 200 1,000 200 



คู่มือบริการประชาชน รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2564           25 
 

 
 
 

ช าระ
ส่วนเกิน 
50 % 

ช าระ
ส่วนเกิน 
50 % 

- พิเศษ  VIP 1,600 1,200 300 
ช าระ

ส่วนเกิน 
50 % 

1,200 300 
ช าระ

ส่วนเกิน 
50 % 

- พิเศษรวม 6 
เตียง 

1,000 600 - - - 

- พิเศษรวม 2
และ3 เตียง 

1,200 800 100 
ช าระ

ส่วนเกิน 
50 % 

- 100ช าระ
ส่วนเกิน 
50 % 

ห้องสามัญ  400 - - - - 
ค่ายาเคมีบ าบัด
ขึ้นกับสูตรยาที่
ผู้ป่วยได้รับ 

     

ค่าบริการทาง
การแพทย์อื่นๆ 
(ถ้ามี) 

     

      
 

หมายเหตุ : เบิกตามสิทธิการรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
11. ช่องทางรับช าระค่าบริการ 
1. ช าระเป็นเงินสดหรือเครดิตการ์ด ณ วันท่ีรับบริการ 
2. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรียกเก็บจากหน่วยงานต้นสังกัด 

12. ช่องทางการร้องเรียน 
1. กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล 
2. รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล โทร.045-317133 ต่อ 7613 
3. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร.045-317133 ต่อ 7602 
13. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
ชื่อเอกสาร : - 
ขอรับเอกสาร :  
14. หมายเหตุ 
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ข้อตกลงระดับการให้บริการ 
 

 

งานที่ให้บริการ การให้บริการ Fast Track ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีนัดให้ยาเคมีบ าบัด  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
ที่อยู่ 405 ถนนคลังอาวุธ ต าบลขามใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045 -317133 ต่อ 
7139,7142,7422,7423 

ณ อาคารอ านวยการผู้ป่วยนอกและ 
รังสีวินิจฉัย ชั้น 1และช้ัน 4 

 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
ก าหนดเวลาตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. 

 

ข้อก าหนดการให้บริการ 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
- ใบนัดตรวจเพื่อให้ยาเคมีบ าบัด 

 

ค่าธรรมเนียม 
รายการ
ค่าใช้จ่าย 

ราคาเต็ม บัตรทอง 

ช าระส่วนเกิน 
ข้าราชการ  

ช าระส่วนเกิน 
อปท. 

ช าระส่วนเกิน 
ประกันสังคม 

ช าระส่วนเกิน 

ค่าห้องพิเศษ      
 - พิเศษรวม 2
และ3 เตียง 

1,200 800 100 
ช าระส่วนเกิน 50 

% 

100 
ช าระส่วนเกิน 50 % 

- 

 - พิเศษรวม 6 
เตียง 

1,000 600 -  - 

 - พิเศษเดียว 1,400 1,000 200 
ช าระส่วนเกิน 50 

% 

200 
ช าระส่วนเกิน 50 % 

1,000 

 - พิเศษ VIP 1,600 1,200 300 
ช าระส่วนเกิน 50 

300 
ช าระส่วนเกิน 50 % 

1,200 
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% 
ห้องสามัญ 400 - - - - 
ค่ายาเคมีบ าบัด ขึ้นกับสูตรยา     
 ที่ได้รับ      

 
 

ระดับการให้บริการ 
 

ระยะเวลา 
ระยะเวลารวมในการให้บริการขึ้นกับสูตรยาเคมีบ าบัดที่ผู้ป่วยได้รับโดยจากการเปรียบเทียบก่อนปรับปรุง
กับหลังปรับปรุงพบว่าสามารถลดวันนอน รพ.ได้ 1 วันในทุกสูตรยา 

 

คุณภาพ 
 

- ผู้ป่วยได้รับบริการที่  รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย 
- ไม่มีข้อร้องเรียนในการให้บริการ 

 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 
 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ยื่นบัตรนัดที่เวชระเบียน  งานเวชระเบียนและเวชสถิติ 
2. ตรวจสอบสิทธิรักษา  งานตรวจสอบสิทธิ 

3. ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  กลุ่มงานพยาธิวิทยา 

4. ซักประวัติ    พยาบาลที่คลินิกมะเร็งนรีเวช/มะเร็งโลหิตวิทยา/อา
ยุร 
กรรมโรคมะเร็ง กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

5. แพทย์ตรวจ    แพทย์คลินิกมะเร็งนรีเวช/อายุรกรรมโรคมะเร็ง/
โลหิตวิทยา 

6. ให้ค าแนะน า  พยาบาลที่คลินิกมะเร็งนรีเวช/มะเร็งโลหิตวิทยา/อา
ยุร 
กรรมโรคมะเร็ง กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

7. ท าเรื่องนอนโรงพยาบาล  งานรับผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
8. นอนโรงพยาบาล   หอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 

9.  ส่ง Order ยาเคมีบ าบัด หอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
10.  เตรียมยาเคมีบ าบัด  กลุ่มงานเภสัชกรรม 
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11.  บริหารยาเคมีบ าบัดเสร็จกลับบ้าน หอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
12.  ให้ใบนัด  หอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
13.  ช าระเงิน(กรณีต้องช าระเงินเอง) 

  
ฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ 

14.  เบิกยากลับบ้าน (กรณีมียา) กลุ่มงานเภสัชกรรม 
 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

- กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล 
- รองผู้อ านวยด้านการพยาบาล โทร.045-317133 ต่อ 7613 
- หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร.045-317133 ต่อ 7602 
- หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยใน โทร.045-317133 ต่อ 7603 
- โรงพยาบาล มะเร็งอุบลราชธานี 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จอุบลราชธานี    

34000  
หรือ โทร 045-317133  ต่อ 7139 ,7142  

 

 

 

 


