คู่มือการให้บริการ
การตรวจสารพันธุกรรม (DNA)
เพื่อหาความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หน่วยนิ ติพนั ธุศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิถี

คู่มือกำรให้บริกำรประชำชน
คำนำ
หน่ ว ยนิ ติ พั น ธุ ศ าสตร์ งานนิ ติ เ วชวิ ท ยา กลุ่ ม งานพยาธิ วิ ท ยา โรงพยาบาลราชวิ ถี
ให้บริการตรวจหารูปแบบสารพันธุกรรมของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อตรวจ
พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในรูปแบบต่างๆ (Kinship analysis) หรือพิสูจน์ยืนยันเอกลักษณ์บุคคล
(Personal identification) ในกรณีอุบัติภัยหมู่หรือวัตถุพยานในคดีความผิดทางเพศและอื่นๆ รวมถึง
การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติเพื่อการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตามข้อบังคับแพทยสภาว่า
ด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ข้อ 52 (1), (2) และ (5) และการตรวจติดตามภายหลัง
การปลู ก ถ่ า ยไขกระดู ก หรื อ เซลล์ ต้ น ก าเนิ ด เม็ ด เลื อ ดชนิ ด Allogeneic transplantation
(Chimerism testing) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเทียบเท่าระดับนานาชาติและรายงานผลด้วยวิธีการ
มาตรฐานตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
เพื่อความสะดวกและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการหน่วยนิติพันธุศาสตร์จึงได้จัดทาคู่มือ
การส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์ขึ้น สาหรับใช้เป็นแนวทางในการส่งสิ่งส่งตรวจ
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็วและมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการหน่วยนิติพันธุศาสตร์
งานนิติเวชวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีข้อสงสัย
เพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยนิติพันธุศาสตร์ งานนิติเวชวิทยา ตึกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ชั้น 3 โทร 0 2354 8108-37 ต่อ 6320

หน่วยนิติพันธุศาสตร์
งานนิติเวชวิทยา
กลุ่มงานพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลราชวิถี

ห้องปฏิบัติการหน่วยนิติพันธุศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีให้บริการตรวจหารูปแบบ
สารพันธุกรรมของมนุษย์ในรูป แบบต่า งๆ สาหรับ ให้แพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุ ข อื่ น ๆ
นาไปแปลผลการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือพิสูจน์ยืนยันเอกลักษณ์บุคคลเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้สาหรับการตรวจวิเคราะห์รูปแบบสารพันธุกรรมทาง
คลินิกด้านอื่นๆ ที่สามารถใช้หลักการ เทคโนโลยีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แบบเดียวกั น
ได้(Capillary Electrophoresis) เช่น การตรวจเพื่อการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะในเครือญาติ การ
ตรวจติดตามภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก และเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดเลือดหรือ การตรวจวินิจฉัย
ความผิดปกติของทารกในครรภ์จากการเจาะน้าคร่าทางสูติศาสตร์

กำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรที่เปิดให้บริกำร
1. การตรวจพิสูจ น์ยืนยันตัว บุคคลจากสิ่งส่งตรวจหรือเนื้อ เยื่อ ต่างๆ(Personal
identification)
2. การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดาและบุตร เพื่อวัตถุประสงค์
ในทางกฎหมาย
3. การตรวจติ ด ตามการปลู ก ถ่ า ยไขกระดู ก และเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด เม็ ด เลื อ ด
(Chimerism testing)
4. การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ (Kinship
analysis)
5. การตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลในกรณีคดีความผิดทางเพศ

ที่ตั้ง หน่วยนิติพันธุศำสตร์
หน่วยนิติพันธุศาสตร์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น โรงพยาบาลราชวิถี 3
E-mail: forensic_raj@hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2354-8108 ต่อ 6320
Facebook: หน่วยนิติพันธุศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

รำยกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำรที่ให้บริกำร
1. กำรตรวจวิเครำะห์สำรพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซมร่ำงกำย
(Autosomal STR Typing)
เป็นรายการทดสอบพื้นฐานสาหรับให้แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์นาไปใช้
สาหรับการแปลผลตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล,การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิตระหว่างบิดา มารดา และบุตร, การตรวจพิสูจน์บุคคลในคดีความผิดทาง
เพศ,การตรวจติดตามการปลูกถ่ายไขกระดูกและเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดเลือด, การตรวจ
พิ สู จ น์ ค วามสั ม พั น ธ์ ท างเครื อ ญาติ เ พื่ อ การปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะ รวมทั้ ง การจั ด ท า
ฐานข้อมูลประชากรแห่งชาติ และเตรียมพร้อมสาหรับการตรวจยืนยันความผิดปกติ
ของทารกในครรภ์ในอนาคต
2. กำรตรวจวิเครำะห์สำรพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซมเพศ
2.1 กำรตรวจวิเครำะห์สำรพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซม X
(X-Chromosome STR Typing)
เป็นรายการทดสอบเพิ่มเติมสาหรับการตรวจพิสู จน์ความสัมพันธ์ระหว่าง
บิ ด า-บุ ต รสาว,มารดา-บุ ต รสาว, มารดา-บุ ต รชายและการตรวจพิ สู จ น์
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติสายมารดา
2.2 กำรตรวจวิเครำะห์สำรพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซม Y
(Y-Chromosome STR Typing)
เป็ น รายการทดสอบเพิ่มเติมสาหรับการตรวจพิสูจ น์ ความสัมพันธ์ของ
บิดา-บุตรชาย การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติร่วมสายบิดาเดียวกัน
และการตรวจพิสูจน์ผู้กระทาความผิดในคดีความผิดทางเพศในกรณีที่ผู้กระทา
ความผิดเป็นผู้ชาย
3. กำรตรวจวิเครำะห์สำรพันธุกรรมในไมโตรคอนเดรีย
(Mitochondrial DNA)
เป็ นรายการทดสอบเพิ่มเติมสาหรับ การตรวจความสัมพันธ์ ทางสาย
มารดาและความเกี่ยวข้องในสายบรรพบุรุษทางฝั่งมารดา รวมทั้งการตรวจในกรณีที่
สิ่งส่งตรวจเป็นชนิดที่มีปริมาณสารพันธุกรรมอยู่น้อย

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ที่อยู่: หน่วยนิติพันธุศาสตร์ ตึกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี
E-mail: forensic_raj@hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2354-8108 ต่อ 6320
2.ช่องทำงออนไลน์
Facebook: หน่วยนิติพันธุศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิถี

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

สามารถติดต่อได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

อัตรำค่ำบริกำรของห้องปฏิบัติกำรนิติพันธุศำสตร์
1. ตรวจบิดา-มารดา-บุตร คนละ 6,500 บาท
2. ตรวจบิดา-บุตรสาว คนละ 8,500 บาท
3. ตรวจบิดา-บุตรชาย คนละ 9,500 บาท
4. ตรวจมารดา-บุตรชาย คนละ 8,500 บาท
5. ตรวจมารดา-บุตรสาว คนละ 8,500 บาท

เฉพำะกรณีจำเป็นเท่ำนั้น

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. หนังสือขอตรวจ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่มีการลงนามลงรับรองสาเนา
ถูกต้อง ของผู้รับบริการทุกราย จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาใบสูติบัตร ที่มีการลงนามลงรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ

ขั้นตอนกำรเข้ำรับบริกำร
ขั้นตอนการประสานก่อนเข้ารับบริการ
1. การนัดหมาย
1.1. กรณีหน่วยงานราชการเป็นผูร้ ้องขอให้มีการตรวจพิสูจน์
หน่วยงานราชการต้นเรื่องทาหนังสือร้องขอให้มีการตรวจพิสูจน์
รูปแบบสารพันธุกรรมของบุคคลที่จะเข้ารับการตรวจ โดยระบุรายชื่อผู้
เข้ า รั บ การตรวจทั้ ง หมดและผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยมาที่ ส านั ก งาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชวิถี (ค่าใช้จ่ายทุกรายการไม่สามารถเบิกได้
จากทางราชการ)
1.2. กรณีผู้รับบริการประสงค์เข้ารับการตรวจพิสูจน์ด้วยตนเอง
ผู้ ขอรั บการตรวจติ ดต่ อด้ ว ยตนเองที่ หน่ วยนิ ติ พั นธุ ศาสตร์ ตึ ก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3 เพื่อดาเนินการนัดหมายนักสังคมสงเคราะห์
สาหรับการให้คาปรึกษาด้านสังคมศาสตร์และการคัดกรองเบื้องต้น
2. เจ้ า หน้า ที่ ห น่ว ยนิติพันธุศาสตร์นัดหมายวันและเวลากับ ผู้ เข้ ารับ การตรวจ
รวมถึงให้คาแนะนาการเตรียมตัว การจัดเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
ในวันที่มาทาการเก็บสิ่งส่งตรวจ
ขั้นตอนในวันนัดหมาย
1. ผู้รับบริการมาทาประวัติและบัตรประจาตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่แผนกเวช
ระเบียนฉุกเฉินตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 และ เข้าพบแพทย์ที่ห้องตรวจ
นิติเวช ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
2. แพทย์ ซั ก ประวั ติ อ ธิ บ ายและให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การเก็ บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจ
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการแจ้งผลการตรวจพิสูจน์
3. ผู้รับบริการเขียนหนังสือแสดงเจตนายินยอมให้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์
สารพันธุกรรม
4. ผู้รับบริการชาระค่าตรวจวิเคราะห์ที่ห้องการเงิน ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
(รายการตรวจของหน่วยนิติพันธุศาสตร์ไม่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน
ของกรมบัญชีกลาง)
5. ภายหลังชาระค่าบริการเรียบร้อยแล้วให้นาใบเสร็จรับเงินกลับมาที่ ห้องตรวจ
นิติเวช เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกหมายเลขใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
6. เจ้าหน้าที่หน่วยนิติพันธุศาสตร์บันทึกลายพิมพ์นิ้วมือและถ่ ายภาพเพื่อ เป็ น
หลักฐานยืนยันตัวบุคคล และดาเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้เข้ารับการตรวจ
**** ระยะเวลำดำเนินกำรทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ชั่วโมง

กำรประกันเวลำกำรทดสอบ

1. ผลการตรวจพิ สู จ น์ ค วามสั ม พั น ธ์ท างสายโลหิ ต ระหว่ า งบิ ด ามารดา บุ ตร
รายงานผลภายใน 20 วันทาการ หลังจากได้รับตัวอย่าง
2. ผลการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตระหว่างบิดา - บุตร, มารดา – บุตร
รายงานผลภายใน 20 วันทาการ หลังจากได้รับตัวอย่าง

กำรขอรับผลหรือรำยงำนกำรตรวจวิเครำะห์
1. กรณีที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ร้องขอให้มีการตรวจพิสูจน์ รายงานการตรวจ
วิเคราะห์จะส่งกลับไปยังหน่วยงานต้นทางโดยตรงผู้รับบริการสามารถติดต่อ
ขอทราบผลการตรวจวิเคราะห์ได้จากหน่วยงานราชการดังกล่าว
2. กรณีผู้รับบริการเป็นผู้ร้องขอตรวจด้วยตนเองจะต้องกาหนดผู้รับผลการตรวจ
วิเคราะห์ไว้ก่อนเข้ารับการตรวจอย่า งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอ้า งอิ งจาก
ใบเสร็จรับเงินและข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการตรวจทุกฝ่าย

กำรสอบถำมผลกำรตรวจวิเครำะห์
ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์ไม่มีนโยบายในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
วาจาหรือทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาดยกเว้น เพื่อการรักษาผู้ป่วยในกรณีเร่งด่วนเท่านั้นโดยผูม้ ีสิทธิ์
สอบถามผลการตรวจวิเคราะห์ คือ เจ้ า ของสิ่งส่งตรวจ แพทย์เจ้ า ของไข้ แพทย์ผู้ข อตรวจ
เท่านั้น และเมื่อรายงานการตรวจวิเคราะห์ ฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะ
เป็นผู้ติดต่อไปยังหน่วยงานผู้ขอตรวจให้มารับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการนิติ
พันธุศาสตร์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3 ต่อไป

กำรขอตรวจวิเครำะห์เพิ่มเติมหรือตรวจวิเครำะห์ซ้ำจำกสิ่งส่งตรวจเดิม
การขอตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติ มหรือตรวจวิเคราะห์ซ้าจากสิ่งส่งตรวจเดิม สามารถทา
ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายตามประกาศอัตราค่าบริการของห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์
ผู้รับ บริก ารจะต้อ งติดต่อ มายังหน่วยนิติพันธุศาสตร์ เพื่อ แจ้ งความต้อ งการและ
เหตุผลที่ต้องการขอตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือตรวจวิเคราะห์ซ้า
หมายเหตุ สิ่งส่งตรวจที่ไม่ใช่สารพันธุกรรมที่สกัดเก็บไว้ห้องปฏิบัติการจะเก็บรักษา
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital)
สถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument Station

ถนนพญาไท Phayathai Rd.
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument
เลขที่ 2 ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-8108-37 ต่อ 3421, 3422
โทรสาร 02-3548145

A

K

G

ประตู 2

ตึกวาศอุทิศ

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จย่า

สถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์
ม.รังสิต

B

ลานจอดรถ

C
D

J

ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

E

อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์
ม.รังสิต

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ

F
G

ATM

จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

D

A

อาคาร
ศูนย์การแพทย์ราชวิถี

ATM

F

ลานจอดรถ
หอพัก 18 ชั้น

ตึกอายุรกรรม

E

ตึกอุบัติเหตุ
ศูนย์กู้ชีพนเรนทร
และฉุกเฉิน
I
EMS
ตึกเจริญ
H
พูลวรลักษณ์
ตึกหลวงช�านาญ
เนติศาสตร์

ลานพระพุทธ
เมตตา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หอพัก 1 หอพัก 2

B

ATM

ตึกMRI

ศูนย์อาหาร
Food Center

ชั้น2

C

อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา

ATM

ประตู 1

หอพัก 3

อาคาร
บ�าบัดน�้าเสีย
งานช่าง

ตลาดนัดคนเดิน

ก�าลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

ตึกสิรินธร

ประตู 4

จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

อาคาร
ศูนย์อาหาร นันทนาการ
Food Center

ถนนโยธี Yotee Rd.

ถนนราชวิถี Rajavithi Rd.

ตึกอ�านวยการ

H

หอพัก 6 ชั้น

I
J
K

ตึกพัสดุ

ตึกสิรินธร

Sirindhorn Building

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

His Majesty The King’s 6th Cycle Birthday
Anniversary Building

ตึกอ�านวยการ

Administrative Building

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน EMS

Emergency Building

ตึกอายุรกรรม

Medicine Building

ตึกสอาด ศิริพัฒน์ (สถาบันโรคหัวใจ)

Saard Siriphat Building
(Institute of Cardiovascular Diseases)

ตึกหลวงช�านาญเนติศาสตร์

Luang Chamnan Building

ตึกเจริญ พูลวรลักษณ์

Charoeng Poolvoralak Building

ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

Cardiological Diagnostic Building

ตึกวาศอุทิศ

Was-U-Tit Building

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

Narenthorn EMS Center

ติดต่อสอบถาม
02-3548108-37 ต่อ 3037
ติดต่อสอบถาม (จองห้องพิเศษ)
02-3548108-37 ต่อ 2115, 2118
หรือ 02-3548107
ห้องฉุกเฉิน
02-3548108-37 ต่อ 6111, 6115, 6138
ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์
02-3548108-37 ต่อ 2236, 2243
ทางเดินภายใน Walking Path
ทางรถยนต์ Road Traffic
ห้องน�้า Toilet
ATM

ตึก
เภสัชกรรม

อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

Rajavithi Medical Center

ตึก
เครื่องใช้
กลาง

ตึก
ซักฟอก

ตึก
ซักฟอก

เอ ที เอ็ม A T M
ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Bank
ลิฟท์ Lift

ประตู 3

ห้องอาหาร Food center
เซเว่น-อีเลฟเว่น 7-Eleven
โทรศัพท์ Telephone

สถาบันโรคผิวหนัง

http://www.rajavithi.go.th

สถาบันพยาธิ

E-mailaddress : crm@rajavithi.go.th

หอพัก
วิทยาลัยพยาบาล

เตาเผาขยะ

Facebook : facebook.com/PR.Rajavithi

คอฟฟี่ ช้อป Coffee Shop
ติดต่อ-สอบถาม Information

เอกสารที่ต้องยื่นตรวจสอบสิทธิ
หน่วยทะเบียนรับ-ส่งต่อ
1 บัตรประจ�ำตัวประชำชน
2 ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร (เด็กต�่ำกว่ำ 7 ปี)
3 บัตรประกันสุขภำพแรงงงำนต่ำงด้ำว
4 หนังสือส่งตัว (ใหม่และเก่ำ)

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวท่าน

การให้บริการทั่วไปเพื่อความสะดวกและความพีงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลราชวิถี
ศูนย์อาหาร

ให้บริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 2 เปิด 08.00 – 15.00 น.

ร้านค้าตลาดนัดสวัสดิการ ร้านกาแฟ เบอร์เกอรี่ ร้านขายของเพื่อสุขภาพ ร้านดอกไม้
ร้านขายหนังสือ ร้านถ่ายรูป ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่ชั้น 1 อาคารสิรินธร

ร้ำนสะดวกซื้อ
ธนาคาร

อาคารสิรินธร เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 6.00 น.-20.00 น.,
อาคารอ�านวยการเก่า เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิญรับบริการโรงพยาบาลราชวิถี
ติดต่อสอบถำม

02-3548108-37 ต่อ 3037

ติดต่อสอบถำม (จองห้องพิเศษ)

02-3548108-37 ต่อ 2115,2118 หรือ
02-3548107

ห้องฉุกเฉิน

02-3548108-37 ต่อ 6111,6115,6138

ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์

02-3548108-37 ต่อ 2236,2243

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 อยู่ข้างร้านนัดเบอร์เกอรี่
ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 บริเวณบ่อปลา , ตึกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ชั้น 1 , ตึกอายุรกรรม ชั้น 1 บริเวณทางเดินไปห้องยาตึกวาศอุทิศ

เวลาเปิดบริการ : คลินิกปกติ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
โทร. 02-3548108 – 37

E-mail address

crm@rajavithi.go.th

Facebook

facebook.com/PR.Rajavithi

สถำนที่เจำะเลือด
**อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10
**ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1
(สถาบันโรคหัวใจ)
เอ็กซเรย์ / CT / MRI
**อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9
(เอ็กซเรย์เฉพาะปอด)
**ตึกสิรินธร ชั้น 1

ระดับการให้บริการ
คุณภาพ
- ผู้ป่วยได้รับบริการรักษาถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย
- ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยม
ไม่น้อยกว่า 85%
เพิ่มเติมหลังจากชื่อผู้รับผิดชอบ
1. ช่องทางรับบริการออนไลน์

QR CODE
การลงทะเบียนบัตรใหม่

QR CODE
ตรวจสอบสิทธิล่วงหน้าที่บ้าน

QR CODE
การจองห้องพิเศษออนไลน์

2. ช่องทางการร้องเรียน
- กล่องรับความคิดเห็น, ศูนย์รับร้องเรียน, เว็บไซต์ รพ.ราชวิถี
- จดหมายร้องเรียนผ่านผู้บริหาร, Facebook, line rajavithi
และ QR CODE

QR CODE
ช่องทางการร้องเรียน

3. การขอเลื่อนนัด ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอเลื่อนการนัดหมาย
โดยโทรศัพท์ติดต่อเบอร์ 02-354-8108 ต่อ 3818 ล่วงหน้าก่อน 3
วันทำการระหว่างเวลา 14.00 – 15.30 น.

38

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การจองห้องพิเศษ
และ
อัตราค่าห้องพิเศษ

39

โรงพยาบาลราชวิถี

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospit

สถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยส
Victory Monument Sta

ถนนพญาไท Phayathai Rd.
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument

G

ตึกวาศอุทิศ

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ประตู 2

ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จย่า

สถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์
ม.รังสิต

K

J

ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

ลานจอดรถ

อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์
ม.รังสิต

ATM

หอพัก 6 ชั้น

D

ถนนราชวิถี Rajavithi Rd.

ตึกอ�านวยการ
ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

ทางหนีไฟ
FIRE EXIT

H

A

อาคาร
ศูนย์การแพทย์ราชวิถี

ตึกหลวงช�านาญ
เนติศาสตร์

B

ตึกสิรินธร

มีทางหนีไฟ 2 ทาง

ทางหนีไฟ
ด้านหน้า
อาคาร

สถาบันโรคผิวหนัง

F

ลานจอดรถ

ตึกอายุรกรรม

E

ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
I
EMS
ตึกเจริญ
พูลวรลักษณ์

ก�าลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

ตึกสิรินธร
ประตู 1

ATM

ทางหนีไฟ
ตึกศูเฉลิ
มพระเกียรติฯ
นย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านหลัง
2 2หอพั
ก3
หอพั
ก
1 หอพัไก ฟ
มีทางหนี
ทาง
ลานพระพุทธ ไฟ
งานช่าง
อาคาร ทางหนี
เมตตา
ด้านหน้า
อาคาร
ATM

ตึกMRI

ศูนย์อาหาร
Food Center

C

อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา

ATM

สถาบันพยาธิ

ทางหนีไฟ
ด้านหลั
ตึก ง
เภสัชกรรม
ตึกพัสดุอาคาร
หอพัก

ศูนย์อาหา
Food Cen

ตึก
เครื่องใช้
กลาง

โรงพยาบาลราชวิถีไม่มีที่จอดรถ
กรุณาอย่าน�ารถส่วนตัวมา

สายรถประจ�าทางที่ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี
29, 34, 59, 503, 510, 522, 26, 513, 536 ทางด่วน 12, 62, 77, 140, 509, 515, 18, 63, 97, 54, 36, 36ก, 204, 551, 39
สายรถประจ�าทางที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
510, 96, 168, 502, 18, 63, 166, 24, 529, 139, 14, 69, 74, 8, 88, 92, 93, 104
รถไฟฟ้า BTS สถานี : อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

คู่มือการให้บริการ
การตรวจสารพันธุกรรม (DNA)
พื่อหาความสัมพันธ์ทางสายโลหิต

