คํานํา
โรงพยาบาลราชวิถี ใหบริการตรวจรักษาผูปวยที่มีอายุตั้งแต 15 ป
ขึ้นไป ใหบริการดูแลรักษา สรางเสริมสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับ
ตติยภูมิและสูงกวา ที่มีความยุงยากซับซอนในการดูแล และมีระบบสงตอที่มี
คุณภาพ เพื่อเปนองคกรนําดานสุขภาพที่สําคัญของชาติ และมุงสูการเปน
ศูนยการแพทยชั้นนําระดับนานาชาติ
คู มื อ การให บ ริ ก ารประชาชนเล ม นี้ ได ร วบรวมขั้ น ตอนการรั บ
บริการ ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อหาความสัมพันธทางสายโลหิต การ
ดูแลผูปวยผาตัดทวารเทียม และการรักษาดวยยาเคมีบําบัด เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูรับบริการ ใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว เปน
การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการที่ไดมาตรฐานตรงตามความตองการ และ
สามารถแสดงขอคิดเห็น เพื่อนํามาปรับปรุงบริการตอไป

มิถุนายน พ.ศ.2562

สารบัญ
เรื่อง
1. มาตรฐานการใหบริการทั่วไป
1. สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ที่จอดรถ สถานที่
รับประทานอาหาร
2. แผนที่ วิธีเดินทาง
3. การติดตอสอบถาม
4. ชองทางการติดตอ
5. ชองทางการชําระเงิน
6. ชองทางการรับยา /อุปกรณทางการแพทย
2. การขอรับบริการ
1. ชองทางรับบริการดวยตนเอง
- เวลาเปดบริการ
- เอกสารที่ตองยื่นในการตรวจสอบสิทธิ
- สถานที่ตรวจสอบสิทธิ
- สถานที่เจาะเลือด /เอ็กซเรย / CT / MRI
2. ชองทางรับบริการออนไลน
- ขอรับการลงทะเบียนบัตรใหมออนไลน
- การตรวจสอบสิทธิลวงหนาที่บานออนไลน
- การจองหองพิเศษออนไลน
3. ชองทางการรองเรียน
4. การขอเลื่อนนัดทางโทรศัพท

หนา

1. มาตรฐานการใหบริการทั่วไป

สารบัญ
เรื่อง
3. มาตรฐานการใหบริการกระบวนการ
1. ขั้นตอนการรับบริการศูนยเคมีบาํ บัด
2. ขั้นตอนการรับบริการดูแลผูปวยผาตัดทวารใหม
3. ขั้นตอนการรับบริการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อ
หาความสัมพันธทางสายโลหิต
4. ชองทางการเผยแพรคูมือการใหบริการ
5. ภาคผนวก
1. ผลการสํารวจความพึงพอใจ
- การรับการรับบริการศูนยเคมีบําบัด
- การรับบริการดูแลผูปวยผาตัดทวารใหม
- การรับบริการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อ
หาความสัมพันธทางสายโลหิต
2. คําแนะนําการปฏิบัตติ นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ

หนา

สถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนราชวิถี ทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10400
สิ่งอํานวยความสะดวก
-

-

-

ศูนยอาหาร เปดใหบริการวันจันทร – ศุกร เวลา 08.00 – 15.00 น.
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
รานคา ตลาดนัดสวัสดิการ รานกาแฟ เบเกอรี่ รานขายของเพื่อสุขภาพ
รานถายรูป ถายเอกสาร และอื่นๆ เปดใหบริการวันจันทร – ศุกร เวลา
08.00 – 16.00 น. อาคารสิรินธร ชั้น 1
รานสะดวกซื้อ
เปดบริการทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น. ชั้น 1 อาคารสิรินธร
เปดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชม. ชั้น 1 ตึกวิเคราะหโรคหัวใจ
ธนาคารไทยพาณิชย เปดบริการ จันทร – ศุกร เวลา 09.00 – 15.00
น. อาคารสิรินธร ชั้น 1
ตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย ชั้น 1 อาคารสิรินธร ,อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ, ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน, ตึกอายุรกรรม
ที่จอดรถ เนื่องจากโรงพยาบาลราชวิถีมีที่จอดรถไมเพียงพอแกผูมารับ
บริการ กรุณาอยานํารถสวนตัวมา ขอใหใชรถโดยสารสาธารณะ เพื่อ
ความสะดวก

-

จุดรับสงผูปวย
กรณีผูปวยทั่วไป ทานสามารถรับ – สง ไดที่บริเวณโถงลิฟทใหม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
กรณีฉุกเฉิน ทานสามารถ รับ – สง ผูปวยบริเวณหนาหองฉุกเฉิน
ไดตลอด 24 ชม.
- แท็กซี่บริการ ทานสามารถ ขอรับบริการจากเจาหนาที่ บริเวณโถง
ลิฟทใหม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 เวลา จันทร – ศุกร เวลา
08.00 – 19.00 น. วันเสาร เวลา 08.00 – 16.00 น.
หมายเหตุ มีคาบริการเพิ่มเติมตามอัตราของผูใหบริการ (Grab taxi 25
– 45.-)
แผนที่

วิธีเดินทาง
- รถประจําทางที่ผานโรงพยาบาลราชวิถี : สาย 29, 34, 59, 503, 510,
522, 26, 513, 536 ทางดวน,12 ,62 ,77 ,140 ,509 ,515 ,18, 97,
54, 36, 36ก, 204, 551, 39.
- รถประจําทางที่ผานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ : สาย 510 ,96 ,168 , 502,
18,63 ,166 ,24 ,529 ,139 ,14 ,69 ,74 ,8 ,88 ,92 ,93 ,104
- รถไฟฟา BTS : สถานี อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
การติดตอสอบถาม
- บริการดานหนา เวลา 6.00 – 8.00 น. (ชุดสีชมพู)
- เคานเตอรประชาสัมพันธ ชั้น 1 อาคารสิรินธร เวลา 08.00 – 20.00 น.
- จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 08.00 – 18.00 น.
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) ที่ติดปายชื่อโรงพยาบาล หรือเดิน
ตามเสนทางสายสุขภาพ ในแผนที่
ชองทางการติดตอ
- ติดตอสอบถาม 02-354-8108 ถึง 37 ตอ 3037
- จองหองพิเศษ 02-354-8108 ถึง 37 ตอ211, 2118 หรือ 02-354–8107
- หองฉุกเฉิน 02-354–8108 ถึง 37 ตอ 6111, 6115, 6138
- การขอบัตรทางโทรศัพท 02-354–8108 ตอ 2236, 2243
- E-MAIL : crm@rajavithi.go.th
- FACEBOOK : Facebook.com/ PR.Rajavithi

ชองทางการชําระเงิน
- ฟรีคาธรรมเนียม : ในสิทธิจายตรง บัตรประกันสุขภาพผูท่ีมีอายุตั้งแต
60 ปขึ้นไป สิทธิประกันสังคม พระภิกษุ สามเณร แมชี นักบวช และ
สิทธิอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง
- เก็บคาธรรมเนียมครั้งละ 30 บาท ในสิทธิบัตรประกันสุขภาพอายุนอย
กวา 60 ป และบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางชาติ
ชองทางการรับยา /อุปกรณทางการแพทย
- หองยาชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
- หองยาชั้น 5 อาคารสิรินธร
- หองจายยาผูปวยนอก ชั้น 1 ตึกวาศอุทิศ

เอกสารที่ตองยื่นในการตรวจสอบสิทธิ์

2. การขอรับบริการ
1. ชองทางรับบริการดวยตนเอง
เวลาเปดบริการ
- คลินิกปกติ วันจันทร – วันศุกร 6.00 – 16.00 น.
- คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ วันจันทร – วันศุกร 16.00 –
20.00 น.
ผูปวยเกา ทานสามารถนําใบนัดไปตรวจสอบสิทธิ รับบัตรคิว ณ
จุดบริการ (ตามใบนัด)
ผูปวยใหม ติดตอจุดคัดกรองหมายเลข 1 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

สถานที่ตรวจสอบสิทธิ
- จุดคัดกรองหมายเลข 1 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- งานเวชระเบียน
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- งานเวชระเบียน
ชั้น 1 อาคาร สอาด ศิริพัฒน
สถานที่เจาะเลือด
- อาคาร สอาด ศิริพัฒน ชั้น 1
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10
สถานที่เอ็กซเรย / CT / MRI
- อาคารสิรินธร ชั้น 1
เอ็กซเรยเฉพาะอวัยวะปอด
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9

2. ชองทางรับบริการออนไลน

3. มาตรฐานการใหบริการกระบวนการ
1. ขั้นตอนการรับบริการศูนยเคมีบําบัดโรงพยาบาลราชวิถี
งานที่ใหบริการ

QR CODE
การลงทะเบียนบัตรใหม

QR CODE
ตรวจสอบสิทธิลวงหนาทีบ่ าน

QR CODE
การจองหองพิเศษออนไลน

3. ชองทางการรองเรียน
- กลองรับความคิดเห็น, ศูนยรับรองเรียน, เว็บไซต รพ.ราชวิถี
- จดหมายรองเรียนผานผูบริหาร, Facebook, line rajavithi
และ QR CODE

QR CODE
ชองทางการรองเรียน

4. การขอเลื่อนนัด
ผูรั บ บริก ารสามารถติ ด ต อ ขอเลื่ อนการนัด หมาย โดย
โทรศัพทติดตอเบอรหนวยงาน ลวงหนากอน 3 วันทําการ ระหวาง
เวลา 14.00 – 15.30 น.

หนวยงานที่รับผิดชอบ

การเขาถึงระบบบริการ และคุณภาพในการดูแล
ผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบาํ บัด
ศูนยเคมีบําบัด โรงพยาบาลราชวิถี

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
1. ศูนยเคมีบําบัด อาคารศูนย
การแพทย ราชวิถี ชั้น 16
โทร. 02-644-7000 ตอ 2541-2
2. หนวยใหยาเคมีบําบัด
อาคารสิรินธร ชั้น 7
โทร. 02-644-7000 ตอ 3718,
2105
3. หนวยใหยาเคมีบําบัดรวมรังสี
รักษา ตึกหลวงชํานาญฯ
โทร.02-644-7000 ตอ 2505-6

ระยะเวลาเปดใหบริการ
จันทร - ศุกร
เวลา 08.00 – 20.00 น.
(เวนวันหยุดราชการ)
จันทร - ศุกร
เวลา 08.00 – 20.00 น.
(เวนวันหยุดราชการ)
จันทร - ศุกร
เวลา 08.00 – 20.00 น.
(เวนวันหยุดราชการ)

ระดับการใหบริการ
ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 3 ชั่วโมง โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตการยื่นเอกสาร
ที่ครบถวนจนถึง รับยาเคมีบําบัด
คุณภาพ
- ผูปวยไดรับบริการรักษาถูกตอง ครบถวน ปลอดภัย
- ผลการสํารวจความพึงพอใจผูมารับบริการไดคะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยม
ไมนอยกวา 85%
ขั้นตอนการใหบริการ
ขนตอนการมาร
ั�
ับบริการศูนย์เคมีบาํ บ ัด โรงพยาบาลราชวิถี

จุดเริ�มต้น

ตรวจสอบสิทธิ�
เจาะเลือด
ยื�นใบน ัดห้องตรวจ

06.00 – 8.00 น.

ชง� ั นํา� หน ัก ,ว ัดส่วนสู ง, พบพยาบาลวิชาชีพ
ว ัดสัญญาณชีพ ให้ขอ้ มูลการร ักษา และการดูแล
ตนเองในเบือ� งต้น
(คู่มอื แผ่นพั บต่างๆ ในการดูแลตนเอง)

08.00– 10.00 น.

10.00 – 12.00 น.

แพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็ง

พบแพทย์โรคมะเร็ง
ตรวจร่างกาย
ร ับการร ักษา

ร ับยาเคมีบําบ ัดทีศ
� ูนย์ให้ยา
ร ับใบน ัด
ร ับคําแนะนําการปฏิบ ัติต ัว

พยาบาลวิชาชีพ

ใหยาไม่
้
ได ้

ใหยาได
้
้

10.00 – 20.00 น.

เจ้าหน้าทีป
� ฏิบ ัติการ
เจ้าหน้าทีห
� อ้ งเวชระเบียน

ร ับใบน ัด
จากห้องตรวจ

พบเภสัชกร
ร ับยากลับบ้าน
พร้อมคําแนะนําการใช้ยา

พยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง

เภสัชกร

2. ขั้นตอนการรับบริการดูแลผูปวยผาตัดทวารใหม
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมและจํานวน
ผูใชบริการ
หลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไขในการขอรับ
บริการ

ออสโตมีคลินิก
งานการพยาบาลศัลยกรรม กลุมภารกิจดานการ
พยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
กลุมผูปวยที่มีทวารใหม ที่มารับบริการจาก ออสโตมี
คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี มีผูรับบริการจํานวน
2,214 ราย เฉลี่ย 135 ราย/เดือน (สถิติ ป 2561
รพ.ราชวิถี )
ออสโตมีคลินิก ใหบริการประชาชนผูที่มีทวาร
ใหม ทั้งเพศชาย เพศหญิง ไมจํากัดอายุ ทั้งผูมารับ
บริการทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ให
ไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ ถูกตองตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ผูรับบริการพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เงื่อนไขในการขอรับบริการ
1. ผูที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนทางเดินใหมของระบบ
ทางเดินอาหาร และทางเดินปสสาวะ
2. ผูมีทวารใหม และมีภาวะแทรกซอนของทวารใหม
3. ผูมีท วารใหม ที่ ตอ งไดรับ การติ ดตามดูแ ลอยา ง
ตอเนื่อง หลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล
4. ผูมีทวารใหม ที่มีปญหาการปรับตัวหลังผาตัด จาก
โรงพยาบาลตางๆ ทั้งในเครือขายและนอกเครือขาย
5. รับปรึกษาปญหาการดูแลทวารใหม ผูปวยที่มีแผล
เรื้อรัง แผลรูทะลุ แลผิวหนังอักเสบ จากภาวะกลั้น
อุจจาระ ปสสาวะ ไมได

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
1. หองตรวจศัลยกรรม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9
โทร. 02-644-7000 ตอ 2122
2. หองตรวจศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9
โทร. 02-644-7000 ตอ 2130
3. หองตรวจนรีเวช
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10
โทร. 02-644-7000 ตอ 2105,2125
4. ออสโตมีคลินิก
อาคารสิรินธร ชั้น 8
โทร. 02-644-7000 ตอ 3818
5. เว็ปไซตและชองทางออนไลน
- www.ostomythai.com/ostomy
- facebook.com/PR.Rajavithi
- อีเมล : bcaimmak@hotmail.com
- Application Line : 0993535165

ระยะเวลาเปดใหบริการ
จันทร - ศุกร
เวลา 08.00 – 16.00 น.
(เวนวันหยุดราชการ)
จันทร - ศุกร
เวลา 08.00 – 16.00 น.
(เวนวันหยุดราชการ)
จันทร - ศุกร
เวลา 08.00 – 16.00 น.
(เวนวันหยุดราชการ)
จันทร - ศุกร
เวลา 08.00 – 16.00 น.
(เวนวันหยุดราชการ)
สามารถติดตอไดทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

ระดับการใหบริการ
คุณภาพ
- ผูปวยไดรับบริการรักษาถูกตอง ครบถวน ปลอดภัย
- ผลการสํารวจความพึงพอใจผูมารับบริการไดคะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยม
ไมนอยกวา 85%
อัตราคาบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ ผูปวยนอก

ขั้นตอนการใหบริการ ผูปวยใน

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่.
1.

ขั้นตอน

2.

รับปรึกษาจาก หองตรวจ / หอผูปวย /
ผูปวยมาขอรับบริการดวยตนเอง
ประเมินสภาพ

3.

บริการปรึกษา กอนผาตัด

4.

กําหนดตําแหนงทวารเทียม กอนผาตัด

5.

ดูแลทวารเทียม หลังผาตัด 24 -72 ชม.แรก

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
รับใบปรึกษา –ตรวจสอบขอมูล - ให
ขอมูล – นัดหมาย
ซักประวัติ – ตรวจรางกาย – ประเมิน
ปญหาความตองการการดูแล
รับใบปรึกษา – ประเมินสภาพ วินิจฉัย
วางแผนการดูแล - ใหขอมูล - นัดหมาย
ประเมินสภาพทัว่ ไป - กําหนดตําแหนง
ทวารเทียม - บันทึกรายงาน
ประเมินสภาพทัว่ ไปทวารเทียม
- ประเมินภาวะแทรกซอน – ทําความ
สะอาดทวารเทียม - สาธิตการเทสิ่ง
ขับถาย - การใชอปุ กรณรองรับอุจจาระ/
ปสสาวะ

ระยะเวลาการ
ใหบริการ
8.00 – 16.00 น.

5 นาที/ราย

8.00 – 16.00 น.

15 นาที/ราย ออสโตมี คลินิก

9.

8.00 – 16.00 น.

15-30
นาที/ราย
10– 30
นาที/ราย
30 - 60
นาที/ราย

10. กิจกรรมกลุมชวยเหลือตนเองของจิตอาสา
ทวารเทียม

8.00 – 16.00 น.
8.00 – 16.00 น.

หนวยเวลา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ออสโตมี คลินิก

ที่.

ขั้นตอน

ติดตามการรักษาและดูแลตอเนื่อง

ออสโตมี คลินิก
หอผูปวย/ออสโตมี คลินิก
หอผูปวย/ออสโตมี คลินิก

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

6.

ดูแลทวารเทียมหลังผาตัด 72ชม.แรก–7 วัน

7.

จัดการภาวะแทรกซอน

8.

ประเมินความพรอมกอนจําหนาย

ประเมินทวารเทียม – ทําความสะอาด
ทวารเทียม – สาธิตการเทสิ่งขับถายการ
เปลี่ยนอุปกรณรองรับ – สาธิตยอนกลับ
การเปลี่ยนอุปกรณรองรับ /การใช
อุปกรณรองรับ – พบจิตอาสาฯ
ประเมินภาวะแทรกซอน – ดูแล
ภาวะแทรกซอน – ใหความรู – สาธิต –
สาธิตยอนกลับ – ติดตามประเมินซ้ํา
ประเมินเกณฑการจําหนาย ใหความรู และสาธิตยอนกลับ การเตรียม
อุปกรณดูแลทวารเทียม - ทบทวนการ
ปฏิบัติตนเมื่ออยูบ านแหลงใหบริการ
อุปกรณ/คําแนะนํา - ใหความรูปญหา
และการแกไขเบื้องตนเมื่อมีอาการ

ผิดปกติ – ตัดสินใจเลือกอุปกรณ - นัด
ติดตามผลการรักษาหลังผาตัด 1 สัปดาห
สอบถามปญหาขอสงสัยหลังกลับบาน ประเมินทวารเทียม การใชถุงรองรับ
สภาพของทวารเทียมและผลการดูแลที่
บาน
จัดกิจกรรมกลุมจิตอาสา - สนับสนุนการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณการดูแล
ตนเอง ปญหา และแนวทางแกปญ
 หา- สิ่ง
ที่ตองการใหชวยเหลือ

ระยะเวลาการ
ใหบริการ

หนวยเวลา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

8.00 – 16.00 น.

30 - 60
นาที/ราย

ออสโตมี คลินิก

8.00 – 16.00 น.

60-120
นาที/กลุม/
ครั้ง

ออสโตมี คลินิก

3. ขั้นตอนการรับบริการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อหา
ความสัมพันธทางสายโลหิต
ตรวจรูปแบบสารพันธุกรรม(DNA)เพื่อพิสูจนความสัมพันธทาง
สายโลหิต
หนวยงานที่ หนวยนิติพันธุศาสตร กลุม งานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
รับผิดชอบ กรมการแพทย
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารหน ว ยนิ ติ พั น ธุ ศ าสตร โรงพยาบาลราชวิ ถี
ให บริ การตรวจหารูป แบบสารพั นธุ ก รรมของมนุ ษ ยใ นรู ปแบบ
ตางๆ สําหรับใหแพทยหรือบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ นําไป
แปลผลการตรวจพิสูจนความสั มพันธทางสายโลหิตหรือพิสูจ น
ยื น ยั น เอกลั ก ษณ บุ ค คลเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ต า งๆ รวมถึ ง การ
ประยุกตใชสําหรับการตรวจวิเคราะหรูปแบบสารพันธุกรรมทาง
คลินิกดานอื่นๆ ที่สามารถใชหลักการ เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตรแบบเดียวกันได(Capillary Electrophoresis)
เชน การตรวจเพื่อการผาตัดปลูกถายอวัยวะในเครือญาติ การ
ตรวจติดตามภายหลังการปลูกถายไขกระดูกและเซลลตนกําเนิด
เม็ดเลือดหรือการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ
จากการเจาะน้ําคร่ําทางสูติศาสตร
งานที่
ใหบริการ

ที่.

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาการ
ใหบริการ
8.00 – 16.00 น.

หนวยเวลา
30 - 60
นาที/ราย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ออสโตมี คลินิก/
หอผูปวย

8.00 – 16.00 น.

40 – 120
นาที/ราย

ออสโตมี คลินิก

8.00 – 16.00 น.

30 - 60
นาที/ราย

ออสโตมี คลินิก/
หอผูปวย

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
1. ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ที่อยู : หนวยนิติพันธุศาสตร ตึก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3
E-mail:
forensic_raj@hotmail.com
โทรศัพท: 0-2354-8108 ตอ
6320
2. เว็ปไซตและชองทางออนไลน
- Facebook : หนวยนิติพันธุ
ศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี

ระยะเวลาเปดใหบริการ
จันทร - ศุกร
เวลา 08.30 – 16.30 น.
(เวนวันหยุดราชการ)

สามารถติดตอไดทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการที่เปดใหบริการ
1. การตรวจพิ สู จ น ยื น ยั น ตั ว บุ ค คลจากสิ่ ง ส ง ตรวจหรื อ เนื้ อ เยื่ อ ต า งๆ
(Personal identification)
2. การตรวจพิ สู จ น ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งบิ ด า มารดาและบุ ต ร เพื่ อ
วัตถุประสงคในทางกฎหมาย
3. การตรวจติดตามการปลูกถายไขกระดูกและเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด
(Chimerism testing)
4. การตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตเพื่อการปลูกถายอวัยวะ
(Kinship analysis)
5. การตรวจพิสูจนยืนยันตัวบุคคลในกรณีคดีความผิดทางเพศ

รายการทดสอบทางหองปฏิบัติการที่ใหบริการ
1. การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซมรางกาย
(Autosomal STR Typing)
เปนรายการทดสอบพื้นฐานสํ าหรับใหแพทย หรือนั กวิทยาศาสตร
นํ าไปใช สํ า หรั บการแปลผลตรวจพิ สู จ น ยื นยั นตั วบุ คคล,การตรวจพิ สู จ น
ความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิดา มารดา และบุตร, การตรวจพิสูจน
บุคคลในคดีความผิดทางเพศ,การตรวจติดตามการปลูกถายไขกระดูกและเซลล
ตนกําเนิดเม็ดเลือด, การตรวจพิสูจนความสัมพันธทางเครือญาติเพื่อการปลูก
ถายอวัยวะ รวมทั้งการจัดทําฐานขอมูลประชากรแหงชาติ และเตรียมพรอม
สําหรับการตรวจยืนยันความผิดปกติของทารกในครรภในอนาคต
2. การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซมเพศ
2.1 การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซม X
(X-Chromosome STR Typing)
เป นรายการทดสอบเพิ่ มเติ ม สํ าหรั บการตรวจพิ สู จ น
ความสั มพั นธ ระหว างบิ ดา-บุ ตรสาว,มารดา-บุ ตรสาว, มารดาบุตรชายและการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางเครือญาติสายมารดา
2.2 การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซม Y
(Y-Chromosome STR Typing)
เป น รายการทดสอบเพิ่ ม เติ ม สํ าหรั บการตรวจพิ สู จ น
ความสัมพันธของบิดา-บุตรชาย การตรวจพิสูจนความสัมพันธทาง
เครือ ญาติ ร วมสายบิ ดาเดี ย วกั น และการตรวจพิสู จ นผู ก ระทํ า
ความผิดในคดีความผิดทางเพศในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปน
ผูชาย

3. การตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมในไมโตรคอนเดรีย
(Mitochondrial DNA)
เปนรายการทดสอบเพิ่มเติมสําหรับการตรวจความสัมพันธทาง
สายมารดาและความเกี่ยวของในสายบรรพบุรุษทางฝงมารดา รวมทั้ง
การตรวจในกรณีที่สิ่งสงตรวจเปนชนิดที่มีปริมาณสารพันธุกรรมอยูนอย
อัตราคาบริการของหองปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร
1. ตรวจบิดา-มารดา-บุตร คนละ 6,500 บาท
2. ตรวจบิดา-บุตรสาว คนละ 8,500 บาท
3. ตรวจบิดา-บุตรชาย คนละ 9,500 บาท
เฉพาะกรณีจาํ เปน
4. ตรวจมารดา-บุตรชาย คนละ 8,500 บาท
5. ตรวจมารดา-บุตรสาว คนละ 8,500 บาท
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. หนังสือขอตรวจ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่มีการลงนามลง
รับรองสําเนา ถูกตอง ของผูรับบริการทุกราย จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาใบสูติบัตร ที่มีการลงนามลงรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
ขั้นตอนการเขารับบริการ
ขั้นตอนการประสานกอนเขารับบริการ
1. การนัดหมาย
1.1.กรณีหนวยงานราชการเปนผูรองขอใหมีการตรวจพิสูจน
หนว ยงานราชการตน เรื่ องทํ าหนัง สือ รอ งขอใหมี การ
ตรวจพิสูจนรูปแบบสารพันธุกรรมของบุคคลที่จะเขารับการตรวจ
โดยระบุ ร ายชื่ อ ผู เ ข า รั บ การตรวจทั้ ง หมดและผู รั บ ผิ ด ชอบ

ค า ใช จ า ยมาที่ สํ า นั ก งานผู อํ า นวยการโรงพยาบาลราชวิ ถี
(คาใชจายทุกรายการไมสามารถเบิกไดจากทางราชการ)
1.2.กรณีผูรับบริการประสงคเขารับการตรวจพิสูจนดวยตนเอง
ผูขอรับการตรวจติดตอดวยตนเองที่หนวยนิติพันธุศาสตร
ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3 เพื่อดําเนินการนัดหมายนักสังคม
สงเคราะหสําหรับการใหคําปรึกษาดานสังคมศาสตรและการคั ด
กรองเบื้องตน
2. เจาหนาที่หนวยนิติพันธุศาสตรนัดหมายวันและเวลากับผูเขารับการ
ตรวจ รวมถึงใหคําแนะนําการเตรียมตัว การจัดเตรียมเอกสารและ
คาใชจายเบื้องตนในวันที่มาทําการเก็บสิ่งสงตรวจ
ขั้นตอนในวันนัดหมาย
1. ผูรับบริการมาทํา ประวัติและบัตรประจําตัวผูปวยของโรงพยาบาลที่
แผนกเวชระเบียนฉุกเฉินตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 และ เขาพบ
แพทยที่หองตรวจนิติเวช ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
2. แพทยซักประวัติอธิบายและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเก็บสิ่งสงตรวจ
ผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการแจงผลการตรวจพิสูจน
3. ผูรับบริการเขียนหนังสือแสดงเจตนายินยอมใหเก็บตัวอยางเพื่อตรวจ
พิสูจนสารพันธุกรรม
4. ผูรับบริการชําระคาตรวจวิเคราะหที่หองการเงิน ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ชั้น 1 (รายการตรวจของหนวยนิติพันธุศาสตรไมอยูในชุดสิทธิประโยชน
ขั้นพื้นฐานของกรมบัญชีกลาง)
5. ภายหลังชําระคาบริการเรียบรอยแลวใหนําใบเสร็จรับเงินกลับมาที่หอง
ตรวจนิ ติเวช เพื่ อให เจ าหน าที่ บัน ทึกหมายเลขใบเสร็จ รับ เงิน ไว เป น
หลักฐาน

6. เจาหนาที่หนวยนิติพันธุศาสตรบันทึกลายพิมพน้ิวมือและถายภาพเพื่อ
เปนหลักฐานยืนยันตัวบุคคล และดําเนินการเก็บสิ่งสงตรวจจากผูเขารับ
การตรวจ
**** ระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้นไมเกิน 3 ชั่วโมง
การประกันเวลาการทดสอบ
1. ผลการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิดามารดา บุตร
รายงานผลภายใน 20 วันทําการ หลังจากไดรับตัวอยาง
2. ผลการตรวจพิสูจนความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิดา - บุตร, มารดา
– บุตร รายงานผลภายใน 20 วันทําการ หลังจากไดรับตัวอยาง
การขอรับผลหรือรายงานการตรวจวิเคราะห
1. กรณีที่หนวยงานราชการเปนผูรองขอใหมีการตรวจพิสูจน รายงานการ
ตรวจวิเคราะหจะสงกลับไปยังหนวยงานตนทางโดยตรงผูรับบริการ
สามารถติดตอขอทราบผลการตรวจวิเคราะหไดจากหนวยงานราชการ
ดังกลาว
2. กรณีผูรับบริการเปนผูรองขอตรวจดวยตนเองจะตองกําหนดผูรับผล
การตรวจวิเคราะหไวกอนเขารับการตรวจอยางเปนลายลักษณอักษร
โดยอางอิงจากใบเสร็จรับเงินและขอตกลงรวมกันระหวางผูเขารับการ
ตรวจทุกฝาย
การสอบถามผลการตรวจวิเคราะห
หองปฏิบัติการนิติพันธุศาสตรไมมีนโยบายในการรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะหทางวาจาหรือทางโทรศัพทโดยเด็ดขาดยกเวน เพื่อการรักษา
ผูปวยในกรณีเรงดวนเทานั้นโดยผูมีสิทธิ์สอบถามผลการตรวจวิเคราะห คือ
เจ า ของสิ่ ง ส ง ตรวจ แพทย เ จ า ของไข แพทย ผู ข อตรวจ เท า นั้ น และเมื่ อ
รายงานการตรวจวิเคราะหฉบับสมบูรณเสร็จสิ้น เจาหนาที่หองปฏิบัติการจะ

เปนผูติดตอไปยังหนวยงานผูขอตรวจใหมารับรายงานผลการตรวจวิเคราะหที่
หองปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3 ตอไป
การขอตรวจวิเคราะหเพิ่มเติมหรือตรวจวิเคราะหซ้ําจากสิ่งสงตรวจเดิม
การขอตรวจวิเคราะหเพิ่มเติมหรือตรวจวิเคราะหซ้ําจากสิ่งสงตรวจ
เดิ ม สามารถทํ า ได โ ดยเสี ย ค า ใช จ า ยตามประกาศอั ต ราค า บริ ก ารของ
หองปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร
ผูรับบริการจะตองติดตอมายังหนวยนิติพันธุศาสตร เพื่อแจงความตองการ
และเหตุผลที่ตองการขอตรวจวิเคราะหเพิ่มเติมหรือตรวจวิเคราะหซ้ํา
หมายเหตุ สิ่ ง ส ง ตรวจที่ ไ ม ใ ช ส ารพั น ธุ ก รรมที่ ส กั ด เก็ บ ไว
หองปฏิบัติการจะเก็บรักษาไวไมเกิน 6 เดือน
4. ชองทางการเผยแพรคูมือการใหบริการ
- เว็ปไซต รพ.ราชวิถี www.rajavithi.go.th
-

FACEBOOK : Facebook.com/ PR.Rajavithi

-

E-Book
บอรดประชาสัมพันธ ของโรงพยาบาล
หนังสือพิมพ เดลินิวส
เครือขายโรงพยาบาลภาครัฐและประชาชน

5. ภาคผนวก
1. ความพึงพอใจของหนวยงาน
การรับบริการศูนยเคมีบําบัด
ขอคําถาม
ดานความโปรงใสและประสิทธิภาพการใหบริการ
1. ทานไดรับทราบขอมูล กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับในการ
ขอรับบริการจากหนวยใหยาเคมีบําบัด เปนอยางดี
2. ทานไดรับทราบขั้นตอน และมาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ของหนวยใหยาเคมีบําบัด อยางเพียงพอ และชัดเจน (ตามประกาศ
ขอตกลงระดับการใหบริการ)
3. ทานไดรับการบริการอยางมีคุณภาพ ถูกตองตามที่หนวยใหยาเคมี
บําบัด กําหนดและติดประกาศไว (ประกาศขอตกลงระดับการ
ใหบริการ)
4. ทานไดรับการบริการตามมาตรฐานทีห่ นวยใหยาเคมีบําบัดกําหนด
และติดประกาศไว (ประกาศขอตกลงระดับการใหบริการ) ในเรื่อง
- ชองทางการใหบริการ
- ระยะเวลาเปด-ปดทําการ
- หลักฐาน/เอกสารที่ตองใช
- คาธรรมเนียมการใหบริการ
- ระยะเวลาของการไดรับบริการ
5. ทานไดรับการบริการอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ
6. หนวยงานที่ทา นใชบริการมีชองทางการรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาทีแ่ ละความประพฤติของเจาหนาที่อยางเหมาะสม
(ชองทางที่ทําใหยื่นขอรองเรียนแลวรูสึกปลอดภัย/ไมกังวล/ไมมี
ผลกระทบทางลบ)
7. กรณีมีเรื่องรองเรียน หนวยใหยาเคมีบําบัด มีการตอบกลับเรื่อง
รองเรียน หรือแจงผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของ

ใช

ไมใช

100

0

100

0

100

0

100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0

100

0

ขอคําถาม
ทานไดอยางรวดเร็ว และทันตอสถานการณ

ใช

ไมใช

8. เจาหนาที่ของหนวยใหยาเคมีบําบัด ที่ทานใชบริการปฏิบัติหนาที่
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (เชน รับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึ้น ไม
ละเลยในการปฏิบัติหนาที่ ตั้งใจใหบริการ เปนตน)
9. ทานมีความมั่นใจในการใหบริการของเจาหนาที่วา ถูกตอง สามารถ
เชื่อถือได

100

0

100

0

10. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยไดยินหรือรับทราบวาเจาหนาที่ที่
ใหบริการในหนวยใหยาเคมีบําบัด (เฉพาะงานบริการที่นาํ มา
ดําเนินการเรื่อง ความโปรงใส และ คูมอื การใหบริการ เทานั้น) เคย
รับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค รองขอสิ่งตอบแทนหรือประโยชน
อื่นใดเพื่อแลกเปลี่ยนกับการไดรับบริการ
11. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกรองขอ/เสนอใหเงินพิเศษ เรี่ยไร
ขอรับบริจาค รองขอสิ่งตอบแทนหรือประโยชนอื่นใด จากเจาหนาที่
ในหนวยใหยาเคมีบําบัด
เฉลี่ย

5

95

0

100

93.21

6.79

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

การรับบริการดูแลผูปวยผาตัดทวารใหม
ความคิดเห็น

ประเด็น
การใหบริการของเจาหนาที่ ในหนวยใหยาเคมีบําบัด
ขั้นตอนของการใหบริการในหนวยใหยาเคมีบําบัด
ความรวดเร็วในการใหบริการ ในหนวยใหยา
เคมีบําบัด
การจัดคิวเพื่อขอรับบริการ
ในหนวยใหยาเคมีบําบัด
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน การจัดพื้นที่
ใหบริการฉีดยา สถานที่นั่งรอรับบริการใน
หนวยใหยาเคมีบําบัดจํานวนหองน้ําที่เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ ที่จอดรถ เปนตน หรืออื่นๆ
โปรดระบุ...................................................
......................ไมมี.............................
อื่นๆ ...............................................
เฉลี่ย

พึง
พอใจ
(%)

100
95
100

เฉยๆ
(%)

5

100
100

99

1

ไมพึง
พอใจ
(%)

หมาย
เหตุ
(%)

ขอคําถาม

ดานความโปรงใสและประสิทธิภาพการใหบริการ
1. ทานไดรับทราบขอมูล คําแนะนํา คําปรึกษาในการรับบริการจากออสโตมี
คลินิก เปนอยางดี
2. ทานไดทราบขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการของ ออสโตมี
คลินิกอยางเพียงพอและชัดเจน
3. ทานไดรับการบริการอยางมีคุณภาพ ถูกตองตามที่ ออสโตมี คลินิกกําหนด
และติดประกาศ
4.ทานไดรับการบริการตามมาตรฐานที่ ออสโตมี คลินิก กําหนดและติด
ประกาศไว ในเรื่อง
4.1 ชองทางการใหบริการออสโตมี คลินิก
4.2 ระยะเวลา เปด – ปด ทําการออสโตมี คลินิก
4.3 หลักฐาน / เอกสารที่ตองใชเมื่อมารับบริการ
4.4 คาธรรมเนียมการใหบริการออสโตมี คลินิก
4.5 ระยะเวลาของการไดรับบริการออสโตมี คลินิก
5. ทานไดรับการบริการอยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ (ใหบริการผูปว ยทุกสิทธิ์
การรักษา)
5.1 บัตรประกันสุขภาพทั่วหนา (บัตรทอง)
5.2 สิทธิ์ตนสังกัด, จายตรง
5.3 สิทธิป์ ระกันสังคม
5.4 สิทธิ์รัฐวิสาหกิจ
5.5 สิทธิ์ชาํ ระคารักษาเอง
6. ออสโตมี คลินิก มีชองทางในการรับขอรองเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่และความ
ประพฤติของเจาหนาที่หลายชองทาง ไดแก ศูนยรองเรียน กลองแสดงความคิดเห็น

ผลการ
ประเมิน
(%)

97.71
100
100
100
94
100
100
100
70
100
100
100
100
100
100
100
90

ผลการ
ประเมิน
(%)

ขอคําถาม

7. กรณีมีเรื่องรองเรียน ออสโตมี คลินิก มีการตอบกลับเรื่องรองเรียน หรือแจง
ผลการดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องรองเรียนของทานไดอยางรวดเร็วและทันตอ
เหตุการณ
ดานความเชื่อถือ ไววางใจ
8. เจาหนาที่ของออสโตมี คลินิก ที่ทานใชบริการปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล
8.1 มีความรับผิดชอบตอผลของงานทีเ่ กิดขึ้น
8.2 ไมละเลยในการปฏิบัติหนาที่
8.3 มีความตั้งใจในการใหบริการ
9. ทานมีความมั่นใจในการใหบริการของเจาหนาที่วา ถูกตอง สามารถเชื่อถือได
ดานการคอรรัปชั่น
10. ในชวง 1 ป ที่ผานมา การรับรูวาเจาหนาที่ที่ใหบริการ เคยรับเงินพิเศษ
เรี่ยไรขอรับบริจาครองขอสิ่งตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การไดรับบริการ
11. ในชวง 1 ป ที่ผานมา การรองเรียน / เสนอใหเงินพิเศษ เรียไร ขอรับ
บริจาค รองขอสิ่งตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ที่ใหบริการ
คาเฉลี่ยภาพรวม 3 ดาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1.
2.
3.
4.

การใหบริการของเจาหนาที่
ขั้นตอนของการใหบริการ
ความรวดเร็วในการใหบริการ
การจัดคิวเพื่อขอรับบริการ

100 %
100 %
100 %
100 %

100

100
100
100
100
100
100
100
ไมใช
100%
ไมใช
100%
99.24

5. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
- สามารถติดตอไดทางไลน แอพพลิเคชั่น
90 %
- กรณี เรงดวน สามารถติดตอไดทางโทรศัพท
96 %
- การจัดพื้นที่ใหบริการ
87 %
- สถานที่นั่งรอรับบริการ
84 %
- จํานวนหองน้ําที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
84 %
คาเฉลี่ย
91.67 %
ผลการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการใหบริการของ
ออสโตมี คลินิก อยางพอเพียง
1. ดานความโปรงใสและประสิทธิภาพการใหบริการ 97.71 %
2. ดานความเชื่อถือ ไววางใจ
100 %
3. ดานการคอรรัปชั่น
100 %
4. ความพึงพอใจประสิทธิภาพการใหบริการ
91.67 %

การรับบริการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อหาความสัมพันธ
ทางสายโลหิต
1. หองปฏิบัติการสามารถออกรายงานผลภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยคิดเปน 100% โดยคาเฉลี่ยของระยะเวลาในการ
รอผลการตรวจพิสูจนของผูรับบริการเทากับ 13 วัน
2. หองปฏิบัติการเปดใหบริการตั้งแตเดือนมกราคม ป 2561
ปจจุบันมีประชาชนเขาใชบริการแลวทั้งสิ้น 24 ครอบครัว
คิดเปนจํานวน 68 ราย
3. อัตราความพึงพอใจในการบริการมากกวา 85 %

กราฟแสดงรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในปงบประมาณ 2562

2. คําแนะนําการปฏิบัตติ นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ

จุดรวมพล ณ ลานพระพุทธเมตตา ดานหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

แจงเหตุฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลราชวิถี
ทานสามารถแจงเหตุกับเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย 5126 หรือ
โทร 02-206-2901

การดูแลตนเองเมื่อมี

ทวารใหม่

ของระบบทางเดินปัสสาวะ
ไต
ท่อไต
ทวารใหม่
กระเพาะปัสสาวะเทียม

ออสโตมี คลินิก

งานการพยาบาลศัลยกรรม
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
โรงพยาบาลราชวิถี
พ.ศ. 2562
โทร. 02-3548108 ต่อ 3818

การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ

ค�ำน�ำ

การดูแลตนเองเมื่อมี

ทวารใหม่

ของระบบทางเดินปัสสาวะ

คู่มือกำรดูแลตนเองเมื่อมีทวำรใหม่ของระบบทำงเดินปัสสำวะ
จัดท�ำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลควำมรู้ ประกอบกำรเรียนรู้วิธี
กำรดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่ำตัดทวำรใหม่ ซึ่งมีควำมส�ำคัญ
ในกำรป้องกันภำวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้และลดค่ำใช้จ่ำยจำก
กำรใช้อุปกรณ์รองรับ ออสโตมี ค ลิ นิก งำนกำรพยำบำล
ศัลยกรรม กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลรำชวิถี
ได้จัดพิมพ์เอกสำรนี้ เป็นครั้งที่ 3 จ�ำนวน 500 เล่ม และ
มุ่งหวังให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล สำมำรถกลับไปดูแลตนเองที่บ้ำน และ
จัดกำรกับภำวะสุขภำพได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถดูแลตนเองได้
นำงสำวบุญชื่น อิ่มมำก
พยำบำลวิชำชีพ ช�ำนำญกำรพิเศษด้ำนกำรพยำบำล
พยำบำลปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูง
สำขำอำยุรศำสตร์ ศัลยศำสตร์
มิถุนายน 2562
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สำรบัญ
การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ
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การผ่าตัดเพื่อเปิดช่องขับถ่ายของเสียบริเวณหน้าท้องหรือที่เรียกว่า
ทวารใหม่ เป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยบางรายที่มีโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับ
ล�าไส้ หรืออวัยวะสืบพันธ์ุและทางเดินปัสสาวะ ภายหลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถ
ด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ออสโตมี คลินิก

19

ทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ

แผนกำรเรียนรู้ส�ำหรับผู้ป่วยผ่ำตัดทวำรใหม่

20

ขั้นตอนรับบริกำรผู้ป่วยนอก-ใน

22

ผังโรงพยาบาลราชวิถี

24

เอกสำรที่ต้องยื่นตรวจสอบสิทธิ/ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร

26

เส้นทำงสุขภำพ

27

จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

28

กำรลงทะเบียนใหม่ออนไลน์

30

จองห้องพิเศษออนไลน์

31

ไต
ท่อไต
ทวารใหม่
กระเพาะปัสสาวะเทียม
ล�ำไส้เล็กส่วนปลำย
หรือ ทวารเทียม หรือเรียกทับศัพท์ว่า “ออสโตมี” เป็นการน�า
• ทวารใหม่
ล�าไส้มาเปิดออกทางหน้าท้อง เพื่อขับถ่ายของเสีย
ระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นช่องเปิดของล�าไส้สผู่ นังหน้าท้องเพือ่
• ทวารใหม่
น�าน�้าปัสสาวะออกสู่ภายนอก ท�าหน้าที่แทนท่อปัสสาวะ
จะมีสีแดงหรือสีชมพู ผิวมันเรียบลักษณะชุ่มชื้น ไม่มีเส้นประสาทไป
• ปกติ
เลี้ยง จึงไม่มีความรู้สึกสัมผัส หากถูกกระทบกระแทกและใช้ความรุนแรง

•

จะท�าให้เลือดออกได้ ขณะการท�าความสะอาด อาจมีเลือดออกได้เล็กน้อย
ควรระมัดระวังและท�าด้วยความนุ่มนวล
ทวารใหม่ จะมีขนาดเล็กลงหลังผ่าตัดไปแล้ว ประมาณ 2 เดือน
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กำรท�ำงำนของระบบทำงเดินปัสสำวะ

กำรเตรียมล�ำไส้ก่อนผ่ำตัด

ไต ท�าหน้าที่กรองของเสียจากเลือดผ่านออกมาในรูปของน�้าปัสสาวะ
โดยปัสสาวะจะผ่านมาตามท่อไต ทั้งซ้ายและขวา เพื่อน�ามาเก็บไว้ที่กระเพาะ
ปัสสาวะ จนถึงเวลาสมควรจึงจะขับออกจากร่างกายทางท่อปัสสาวะ

ก่อนผ่าตัด จะมีการเตรียมล�าไส้และสวนอุจจาระ เพื่อให้ล�าไส้สะอาดและ
ลดจ�านวนเชื้อแบคทีเรียในล�าไส้ โดย
1. จ�ากัดอาหาร โดยให้รับประทานอาหารที่มีกากน้อย จนถึงวันก่อนผ่าตัด
จะให้อาหารเหลวใส เพื่อลดกากอาหาร
2. สวนล้างล�าไส้จนสะอาดด้วยน�้าเกลือ หรือให้ยาระบายที่ออกฤทธิ์เร็ว
ท�าให้ถ่ายอุจจาระจนใส
3. บางรายอาจให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ในวันก่อนผ่าตัด
กำรก�ำหนดต�ำแหน่งของล�ำไส้ การผ่าตัดทวารใหม่ แพทย์จะเลือก
ต�าแหน่งบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้อง ด้านที่ผู้ป่วยถนัดและมีผิวหนังเรียบ
มองเห็นได้ชัดขณะท�าความสะอาด หลีกเลี่ยงบริเวณแนวเข็มขัด รอยแผลเป็น
ปุ่มกระดูก บริเวณที่มีหน้าท้องย้วยมากในคนอ้วน

ไต
ท่อไต
ทวารใหม่
กระเพาะปัสสาวะเทียม
ล�ำไส้เล็กส่วนปลำย

การผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ

ดกระเพาะปัสสาวะทิง้ ทัง้ หมด เป็นการผ่าตัดเอากระเพาะปัสสาวะออก
• การตั
ทิ้ง และเปลี่ยนทางระบายน�้าปัสสาวะใหม่โดยใช้ล�าไส้จากส่วนต่างๆ มาท�า
กระเพาะปัสสาวะใหม่ เพือ่ ให้ปสั สาวะออกสูภ่ ายนอก และท�าช่องทางเปิดที่
หน้าท้อง โดยจะต้องมีถุงรองรับน�้าปัสสาวะ
เหตุที่ท�ำผ่ำตัด ในกรณีที่มีการกระทบกระแทกรุนแรง ท�าให้ทางเดินปัสสาวะ
ฉีกขาด, หรือมีการอุดตันในระบบทางเดินปัสสาวะจากมะเร็งของระบบปัสสาวะ
ก่อนผ่าตัด ท่านจะได้รับข้อมูลการผ่าตัดจากแพทย์และพยาบาลผู้ดูแล ควร
ซักถามข้อสงสัย เพื่อความมั่นใจมากขึ้น

จะบอกแพทย์อย่ำงไรเมื่อปวด
การบอกความรู้สึกปวด เป็นสิ่งจ�าเป็น เป็นบันไดขั้นแรก สู่ความส�าเร็จใน
การบ�าบัดอาการปวด การใช้มาตรวัด จะท�าให้ผู้ดูแลทราบถึงความรู้สึกปวด
อย่างคร่าวๆ จึงไม่ตอ้ งกลัวผิดถูก ตัวเลขทีบ่ อกเป็นค่าประมาณความรูส้ กึ ปวด
ที่มี เป็นตัวเลขระหว่าง 0 - 10 โดยสมมติว่าความปวดที่ทนไม่ได้มีค่าเต็ม 10
คะแนน หากไม่ปวดเลย ให้มีค่าเป็น 0 คะแนน
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สภาพทั่วไปหลังผ่าตัด

้าย่อยจากกระเพาะอาหาร จนกระทั่งการท�างานของล�าไส้
• ใส่เป็สนายระบายน�
ปกติ
อไตกับกระเพาะปัสสาวะเทียม ลักษณะสายสีใส โดยใส่ไว้นาน
• ใส่14สวัายดามท่
น เพื่อให้ระบายปัสสาวะได้ดีในระยะแรก
อดและน�า้ เหลืองจากแผลภายในช่องท้อง 2 ด้าน ซึง่ จะดึงออก
• มีเมืท่ออ่ พบว่ระบายเลื
าไม่มีเลือดหรือน�้าเหลืองออกเพิ่ม
สสาวะที่ออกมา น�้าปัสสาวะจะไหลต่อเนื่องตลอดเวลา มีสีแดง
• ลัจางกษณะปั
จนเหลือง อาจปนเยือ่ เมือกทีล่ า� ไส้เล็กส่วนทีน่ า� มาท�ากระเพาะปัสสาวะ
เทียมผลิตขึ้นออกมาปน จึงควรดื่มน�้ามากๆ 8 - 12 แก้ว เพื่อลดความเข้ม
ข้นของปัสสาวะ ลดการท�าลายผิวหนังหน้าท้องและป้องกันการติดเชื้อของ
ทางเดินปัสสาวะ

อุปกรณ์ส�ำหรับรองรับสิ่งขับถ่ำย
อุปกรณ์รองรับมีทงั้ แบบชิน้ เดียว และแบบ 2 ชิน้ นิยมใช้ถงุ ชนิดปลายเปิด
ที่มีช่องระบายน�้าปัสสาวะออกและสามารถต่อลงถุงรองรับได้ในเวลากลางคืน
โดยถุงต้องป้องกันการไหลย้อนกลับได้
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แบบ 2 ชิน้ : ถุงรองรับและแป้น
ส�าหรับติดกับผิวหนัง

ถุงรองรับแบบชิ้นเดียว

กำรตัดสินใจในกำรเลือกอุปกรณ์
ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล ความพอใจ และสภาพเศรษฐกิจ
และยังต้องค�านึงถึง ความสามารถในการใช้มือ การมองเห็น การเคลื่อนไหว
ความสามารถในการรับรู้ และความสามารถในการจดจ�าอีกด้วย ท่านควรเลือก
อุปกรณ์ที่ท่านใช้แล้วสะดวก ไม่มีอาการแพ้ ส่วนประกอบของแป้น

กำรถ่ำยเทของเสียและกำรท�ำควำมสะอำดถุงรองรับสิ่งขับถ่ำย

เมือ่ ปัสสาวะมีปริมาณ / หรือ / ของถุง ควรถ่ายเทปัสสาวะออก
• โดยปกติ
เพื่อป้องกันถุงหลุดจากการถ่วงน�้าหนักของของเสีย
่ใช้ถุงแบบชิ้นเดียวปลายเปิด แนะน�าให้ผู้ป่วยนั่งบนโถส้วมหรือเก้าอี้
• รายที
แยกขาออกปล่อยปลายถุงลงช่องระหว่างขาพร้อมทัง้ เปิดปลายถุง เทลงใน
1

•

2

1

3

โถส้วมหรือภาชนะที่เตรียมรองรับไว้
เมื่อถ่ายเทปัสสาวะออกเสร็จแล้ว ล้างปลายถุงให้สะอาด และเช็ดด้วย
กระดาษช�าระให้สะอาดก่อนปิดถุงอีกครั้ง
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การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ
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1. ลอกหรือถอดอุปกรณ์รองรับ ออกจากผิวหนัง เมื่อรั่วซึม

ใช้ถุงระบบ 2 ชิ้น อาจจะปล่อยของเสียออกแบบเดียวกันก็ได้หรือเปิด
• กรณี
ถุงออกจากแป้นรอง แล้วจึงปล่อยของเสียลงในโถส้วม พร้อมทั้งท�าความ

•

สะอาดถุงโดยการใช้น�้าฉีดล้างจากด้านบนถุงลงไปจนสะอาด แล้วจึงปิดถุง
ไว้เช่นเดิม
ท�าความสะอาดถุงด้วยน�้ายาล้างจาน สบู่เหลว หรือแชมพูจนสะอาด ผึ่งลม
ให้แห้ง แล้วจึงน�ามาใช้ใหม่

2. ท�ำควำมสะอำดทวำรใหม่และผิวหนังโดยรอบ ด้วยน�้า/น�้าสบู่อ่อน แล้ว
เช็ดหรือล้างคราบออกให้หมดด้วยน�้าสะอาด ซับผิวหนังโดยรอบทวารใหม่
ให้แห้ง
3. กำรติดแป้น/ ถุงรองรับใหม่ โดย เลือกแป้นทีม่ ขี นาดวงพลาสติกกว้างกว่า
ขนาดของทวารใหม่ประมาณ 1/2 นิ้ว และถุงรองรับที่เข้าชุดกัน

กำรท�ำควำมสะอำดทวำรใหม่และเปลี่ยนถุงรองรับ
การท�าความสะอาดทวารใหม่ ร่วมกับการใช้อุปกรณ์รองรับ จะช่วยลด
กลิ่นหมักหมมของสิ่งขับถ่าย มีสุขอนามัยที่ดี และช่วยให้ตรวจพบความผิด
ปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก แก้ไขความผิดปกติได้ง่ายและ
ได้ผลดี โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ตัดแป้นที่อยู่ในวงพลาสติกให้เป็นช่องขนาดใหญ่กว่าทวารใหม่ ประมาณ
1 - 2 มิลลิเมตร โดยเทียบขนาดกับแบบวัดหรือลอกขนาดทวารใหม่ลงบนแผ่น
พลาสติกใสก่อน แล้วจึงน�าไปเป็นแบบในการตัด(ดังรูป)
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วัดขนาดของช่องทวารใหม่ ทุกครั้งที่เปลี่ยนอุปกรณ์ และขนาดของ
ทวารใหม่จะเล็กลงและจะคงที่หลังผ่าตัด 6 - 8 สัปดาห์
ในกรณี ผิ ว หนั ง โดยรอบทวารใหม่ ไ ม่ เ รี ย บ
ให้ ป รั บ ระดั บ ผิ ว หนั ง โดยทากาว(paste)
รอบทวารใหม่ ดังรูป
ใช้ส�าลีชุบน�้าสะอาดบีบหมาด แล้วปรับ
แต่งกาวบนผิวหนังรอบทวารใหม่ รอจน
กาวแห้ง ระหว่างนี้ คอยซับปัสสาวะจาก
ทวารใหม่ เป็นระยะ
เมื่อแน่ใจว่าผิวหนังรอบ
ทวารใหม่แห้งดีแล้ว ลอก
กระดาษกาวด้านหลังออก
แล้ ว ปิ ด แป้ น ครอบทวาร
ใหม่

การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ
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เริ่มติดที่ส่วนล่างของทวารใหม่ก่อนและรีดให้ตัวแป้นแนบสนิทกับผิวหนัง
โดยรอบ
ติดถุงรองรับ โดยให้ถงุ เอียงท�ามุม 45 องศา ต่อปลายถุงกับถุงรองรับปัสสาวะ
เพื่อให้ระบายปัสสาวะลงถุงรองรับสะดวก

อาการผิดปกติของทวารใหม่และผิวหนังโดยรอบ
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
อาการและอาการแสดงของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ ปัสสาวะ
สีขุ่น เข้ม มีกลิ่นฉุน รุนแรง มีอาการปวดหลังบริเวณไต มีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า
37.5 องศาเซลเซียส เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
รอยนูนของผิวหนังรอบทวารใหม่
เกิดจากการที่มีปัสสาวะมีสัมผัสกับผิวหนังชั้นนอก
รอบๆ ทวารใหม่บ่อยๆ ท�าให้ผิวหนังหนาตัวขึ้น
แก้ไขโดย
วัดขนาดทวารใหม่และทากาวรอบทวารใหม่กอ่ น
ปิดแป้น

•
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มีผลึกปัสสาวะค้างรอบทวารใหม่ เกิดจากสาร
ที่อยู่ในปัสสาวะรวมตัวกัน กลายเป็นผลึกสีขาวใส
บนทวารใหม่ ผิวหนังรอบทวารใหม่
แก้ไขโดย
ใช้ส�าลีชุบน�้าผสมน�้าส้มสายชู 1 : 4 วางบริเวณผลึกนาน 5 นาที แล้วค่อยๆ
เช็ดออก
การดื่มน�้ามากๆ
รับประทานวิตามิน ซี วันละ 2 กรัม

•
•
•

อาการผิดปกติของทวารใหม่และผิวหนังที่พบบ่อย
ผิวหนังเป็นรอยแดง เป็นผื่นแพ้หรือลอก
เป็นแผลตื้นๆ มีอาการคันจากการแพ้กาวของ
อุปกรณ์รองรับ หรือการลอกแป้นออกแรงหรือ
บ่อยเกินไป
ผิวหนังเป็นตุ่มอักเสบหรือตุ่มหนอง มักเกิด
จากการอักเสบของรูขุมขน จากการลอกแป้น
แรงเกินไป เกิดร่วมกับการขังของสิ่งขับถ่าย
การมีเลือดออกจากทวารใหม่ มักเกิดจาก
การเช็ดบริเวณทวารใหม่แรงเกินไป หรือได้รับ
บาดเจ็บโดยไม่รู้ตัว ถ้ามีเลือดออกจากทวารใหม่
มากเกินปกติควรปรึกษาแพทย์

การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ
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ผิวหนังเป็นแผลตื้นๆ รอบทวารใหม่ เกิดจาก
การระคายเคืองของผิวหนังจากการรั่วของแป้น
เกิดร่วมกับการขังของสิ่งขับถ่าย

อาการผิดปกติที่ต้องเฝ้าระวัง คือ มีการรั่วเกิดขึ้น ผิวหนังรอบทวารใหม่
เปลี่ยนสี ปัสสาวะเป็นเลือด รวมทั้งภาวะทวารใหม่มีขนาดโตขึ้นกว่าเดิม

อำหำรส�ำหรับผู้ป่วย

้ออาหาร
• ไม่หรืตอ้อระมังจ�าดกัระวัดจ�งาเกีนวนและมื
่ยวกับอาหาร
บประทานอาหาร
• ในการรั
ควรรับประทานให้สมดุล ครบ 5 หมู่
่มน�้ามากๆ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะติดเชื้อ
• ดืในระบบทางเดิ
นปัสสาวะ
อาหารที่ท�าให้เกิดกลิ่นฉุน ได้แก่ อาหารรสจัด
สะตอ หน่อไม้ฝรั่ง
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วิธีการลดกลิ่นและแบคทีเรีย
อาหารที่ ช ่ ว ยลดกลิ่ น ของปั ส สาวะ คื อ น�้ า ผลไม้ แ ครนเบอรี่ โยเกิ ร ์ ต
บัตเตอร์มิลค์
เติมน�้าส้มสายชูผสมน�้าเท่าตัว ประมาณ 30 - 60 ซีซี ลงในถุงปัสสาวะ
ท�าความสะอาดถุงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน จะช่วยให้หมดความกังวลใจเรื่อง
กลิ่นได้มาก

•
•
•

กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
การออกก�าลังกาย
หลังผ่าตัด 6 สัปดาห์แรก สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้
ทั้งเรื่องงานอาชีพ เล่นกีฬา เริ่มจากกีฬาเบาๆ เลี่ยงกีฬา
ประเภทที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องหรือมีการปะทะ
ท่านอาจใช้เข็มขัดหรือผ้าพันหน้าท้องเจาะช่องเปิด
ทวารใหม่ไว้ เพือ่ ป้องกันการรัว่ ซึมขณะเล่นกีฬา หรือในขณะ
ท�ากิจกรรมที่ต้องการความแน่นกระชับของถุงรองรับ แต่
ต้องระวังไม่ควรยกของหนักเพือ่ ป้องกันไส้เลือ่ นและล�าไส้ยนื่
การมีเพศสัมพันธ์
เมือ่ มีสภาพร่างกายแข็งแรง ท่านสามารถมีเพศสัมพันธ์
ได้ตามปกติ เตรียมตัวโดยระบายสิ่งขับถ่าย การท�าความ
สะอาด หรือเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับก่อนการมีเพศสัมพันธ์
รวมทั้งการใช้ผ้าพันรอบล�าตัวปิดทวารใหม่จะช่วยให้มั่นใจ
เพิม่ ขึน้ ท่านสามารถขอรับค�าปรึกษาจากแพทย์และพยาบาล
ผู้ดูแลได้
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การอาบน�้า
ควรใช้วธิ ีตกั อาบหรืออาบด้วยฝักบัว โดยปิดอุปกรณ์
รองรับหรือไม่ปิดก็ได้ หลังอาบน�้าให้รีบซับทุกส่วนของ
อุ ป กรณ์ ร องรั บ ที่ ป ิ ด อยู ่ เ ดิ ม ให้ แ ห้ ง หรื อ รี บ ปิ ด อุ ป กรณ์
รองรับชุดใหม่
การแต่งกาย
ควรสวมเสื้ อ ผ้ า ที่ ห ลวมเล็ ก น้ อ ย ใช้ เ สื้ อ กั๊ ก เสื้ อ
คลุม กระโปรง หรือกางเกงที่มีจีบด้านหน้า ช่วยพรางตา
สามารถใช้กางเกงในตัวหลวมที่คลุมถุงรองรับสิ่งขับถ่าย
หรือใช้กางเกงในทีม่ ขี อบเอวอยูใ่ ต้ถงุ รองรับสิง่ ขับถ่ายก็ได้
ตามชอบ
การเดินทาง
ท่านสามารถเดินทางไปที่ต่างๆ ได้ เพียงแต่เตรียม
อุปกรณ์รองรับส�ารองไปด้วย 2 - 3 ชุด เพื่อให้พร้อมใช้
งานเมื่อมีความจ�าเป็น
การเข้าสังคมและการท�างาน
การใช้ชีวิตในสังคม แรกๆ ท่านอาจรู้สึกมีผลกระทบ
บ้าง แต่ความรูค้ วามเข้าใจ รวมทัง้ แรงสนับสนุนจากบุคคล
ใกล้ชิด จะช่วยสร้างก�าลังใจที่ดี ท�าให้รับรู้ว่ายังเป็นที่รัก
และต้องการของบุคคลรอบข้าง จะช่วยให้ปรับตัวได้ดีขึ้น
ในการท�างาน ท่านอาจเตรียมอุปกรณ์ท�าความสะอาดไว้ เพื่อดูแลทวาร
ใหม่เมื่อจ�าเป็น นอกจากนี้ท่านสามารถใช้ถุงรองรับชนิดปลายปิดในสถานที่ที่
ไม่สะดวกในการท�าความสะอาดอุปกรณ์ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจ
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ก่อนกลับบ้านผู้ป่วยและญาติ ควรได้ฝึกปฏิบัติ ดังนี้
เปลี่ยนแป้นหรือถุงรองรับด้วยตนเอง
ได้รบั การนัดหมายในการกลับมารับการตรวจจากแพทย์ และสถานทีบ่ ริการ
สุขภาพในชุมชน เช่น ศูนย์บริการต่างๆ แหล่งชื้ออุปกรณ์ และชนิดของ
อุปกรณ์ที่ใช้
ฝึกสังเกต เรียนรู้เกี่ยวกับ ทวารใหม่ และการขอความช่วยเหลือจากแพทย์
และพยาบาล

•
•
•

แหล่งที่ท่านสามารถหากลุ่มเพื่อน ค�าแนะน�าและความช่วยเหลือ
ได้แก่ ชมรมจิตอาสาทวารเทียม ออสโตมี คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน
อุปกรณ์ที่ใช้ปัจจุบัน
ชนิดแป้น ............................................................................ ยีห่ อ้ .....................................................
ถุง .......................................................................................... ยีห่ อ้ .....................................................
อุปกรณ์ช่วยติด ............................................................... ยีห่ อ้ .....................................................
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ออสโตมี คลินิก โรงพยำบำลรำชวิถี

ดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 16.00 น.
• เปิโดยให้
บริการพยาบาลแก่ ผู้มีทวารใหม่ ทั้งใน และนอกโรงพยาบาล เป็น
ทีป่ รึกษาในการปรับตัวทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ การป้องกันการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนเฉพาะภายหลังผ่าตัดทวารใหม่ ความรูแ้ ละค�าแนะน�าเพือ่ ส่งเสริมการ
ดูแลตนเอง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นหลังผ่าตัดทวารใหม่ แหล่งบริการ
อื่น รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ออสโตมี
ติดต่อ โทร 02-3548108-37 ต่อ 3818

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ออสโตมี คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี
ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดย
น.ส.บุญชื่น อิ่มมาก
ออสโตมี

พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ
ด้านการพยาบาล
ทีมงานการพยาบาลศัลยกรรม
โรงพยาบาลราชวิถี

สนับสนุนโดย
นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลราชวิถี
นางศรีรัตน์ บวรโกศล
รองผู้อ�านวยการด้านการพยาบาล
นพ.วรพจน์ ชุนหคล้าย , นพ.ธเนศ ไทยด�ารงค์ , พว.เอมอร สุวิสุทธิเกษม
และหอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
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แผนกำรเรียนรู้ส�ำหรับผู้ป่วยผ่ำตัดทวำรใหม่
ออสโตมี คลินิก รพ.รำชวิถี
เรื่องที่ให้ความรู้/สอนสาธิต

ผู้แนะน�า/วันที่

แผนกำรเรียนรู้ส�ำหรับผู้ป่วยผ่ำตัดทวำรใหม่
ออสโตมี คลินิก รพ.รำชวิถี
เรื่องที่ให้ความรู้/สอนสาธิต

การท�าความสะอาด/สังเกตอาการผิดปกติของ
ทวารใหม่/ผิวหนังโดยรอบ

การควบคุมกลิ่น

การเตรียมและติดถุงรองรับสิ่งขับถ่าย

การเดินทาง

การถ่ายเทของเสียและการท�าความสะอาดถุง
รองรับสิ่งขับถ่าย

การเล่นกีฬา/การออกก�าลังกาย

การเลือกใช้ถุงรองรับสิ่งขับถ่าย
การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด/การเตรียมล�าไส้

ผู้แนะน�า/วันที่

การเตรียมพร้อมเมื่อเริ่มท�างาน

แหล่งให้บริการด้านอุปกรณ์/ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
ออสโตมี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวารใหม่

การแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อมีปัญหา เช่น
ปัสสาวะขุ่น มีกลิ่น ออกน้อย

อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่าย

การนัดติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด

การดูแลความสะอาดร่างกายทั่วไป

หมำยเหตุ เอกสารหน้านี้ส�าหรับผู้ป่วย ลงบันทึกเรื่องที่ได้รับค�าแนะน�า
ประเมินความเข้าใจของท่าน
โดยให้คะแนน ดังนี้คะแนน
3 : เข้าใจดี
2 : พอเข้าใจ
1 : ไม่เข้าใจ

การจัดการความปวด
การแต่งกาย
การควบคุมการขับถ่าย
อาหารและพฤติกรรมการรับประทานที่เหมาะสม
อาการผิดปกติที่ควรปรึกษาแพทย์/ET nurse
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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

ตึกวาศอุทิศ

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ประตู 2

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

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

A

อาคาร
ศูนย์การแพทย์ราชวิถี

H

ตึกหลวงช�านาญ
เนติศาสตร์

ATM

F

ลานจอดรถ
หอพัก 18 ชั้น

ตึกอายุรกรรม

E

ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
I
EMS
ตึกเจริญ
พูลวรลักษณ์
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
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เอกสารที่ต้องยื่นตรวจสอบสิทธิ
หน่วยทะเบียนรับ-ส่งต่อ
1 บัตรประจ�ำตัวประชำชน
2 ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร (เด็กต�่ำกว่ำ 7 ปี)
3 บัตรประกันสุขภำพแรงงงำนต่ำงด้ำว
4 หนังสือส่งตัว (ใหม่และเก่ำ)

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562)
ค่าบริการทางการแพทย์

รายละเอียด
ค่าธรรมเนียม :

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวท่าน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวท่าน

การท�าแผลแห้ง/
แผลเย็บ

การท�าแผลเปิด/
แผลติดเชื้อ

บัตรทอง

120

140

ประกันสังคม

120

140

270เมื่อเกิดเหตุฉ
270

กรมบัญชีกลาง

70

140

270

จ่ายเงินเอง

120

140

270

รัฐวิสาหกิจ

120

140

270

ค่าธรรมเนียม :

ค่าบริการทางการแพทย์ ในเวลาราชการ 100 บาท
(เบิกจ่ายได้ตามสิทธิการรักษา)

ช่องทางช�าระเงิน :

ช�าระด้วยเงินสด, ช�าระด้วยบัตรเครดิต (ยอดขั้นต�่า 500 บาท)

1.

ห้องยาชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

2.

ห้องยาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

การท�าแผล
เปิดขนาดใหญ่
(>15นาที)
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ขัน้ ตอนรับบริการ ออสโตมี คลินิก ชั ้น 8 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
ขัน้ ตอนรับบริการ ออสโตมี คลิ(กรณี
นิก ชั ้น ผ8ู ้ปตึ่ วยนอก)
กสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
(กรณีผู้ป่วยนอก)

การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ
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้ ตอนรับบริการ ออสโตมี คลินิก ชั ้น 8 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
ขัน้ ตอนรับขันบริ
การ ออสโตมี คลิ(กรณี
นิก ชัผ้นู ้ป่วยใน)
8 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
(กรณีผู้ป่วยใน)
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คู่มือกำรให้บริกำร : กระบวนการดูแลผู้มีทวารใหม่
หน่ วยงานทีร* ับผิดชอบ :

งานการพยาบาลศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

กลุ่มและจํานวนผู้ใช้ บริการ

กลุ่มผูป้ ่ วยที=มีทวารใหม่ ที=มารับบริ การจาก ออสโตมีคลินิก โรงพยาบาลราชวิถี
มีผรู ้ ับบริ การจํานวน 2,214 ราย เฉลี=ย 135 ราย/เดือน (สถิติ ปี 2561 รพ.ราชวิถี )

ช่ องทางและรู ปแบบการให้ บริการ :
1 ประเภทช่ องทาง :

2 วันทีเ* ปิ ดให้ บริการ :

รู ปแบบการให้ บริการ: ผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน
1.1.ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงานบริการ
อาคารสิ รินธร ชัMน 8 ขึMนลิฟท์ตวั ที= 1,2,3
1.2.เว็ปไซต์ และช่ องทางออนไลน์ :
ปรึกษาผ่ านwww.ostomythai.com/ostomy
facebook.com/PR.Rajavithi
1.3.โทรศัพท์ : 02-6447000 ต่อ 3818
1.4. อีเมล์ : bcaimmak@hotmail.com
crm@rajavithi.go.th
1.5.ไปรษณีย์ : เลขที= 2 รพ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400
1.6. Application Line : 0993535165

Rจันทร์ RอังคารRพุธ Rพฤหัสบดี Rศุกร์
□เสาร์ □อาทิตย์
□ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3 เวลาทีเ* ปิ ดให้ บริการ
□บริ การตลอด 24 ชัว= โมง
R 08.30 – 16.30 น.
□พักเที=ยง 12.00–13.00 น.
R 16.30 – 20.00 น.
□อื=นๆ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื*อนไขในการขอรับบริการ
หลักเกณฑ์ การให้ บริการ
ออสโตมีคลินิก ให้บริ การประชาชนผูท้ ี=มีทวารใหม่ ทัMงเพศชาย เพศหญิง ไม่จาํ กัดอายุ ทัMงผูม้ ารับบริ การทัMงใน
โรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูร้ ับบริ การพึงพอใจและมี
คุณภาพชีวติ ที=ดี
เงื*อนไขในการขอรับบริการ
1. ผูท้ ี=ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี=ยนทางเดินใหม่ของระบบทางเดินอาหาร และทางเดินปั สสาวะ
2. ผูม้ ีทวารใหม่ และมีภาวะแทรกซ้อนของทวารใหม่
3. ผูม้ ีทวารใหม่ ที=ตอ้ งได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื=อง หลังจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
4. ผูม้ ีทวารใหม่ ที=มีปัญหาการปรับตัวหลังผ่าตัดทวารใหม่ ทัMงได้รับการส่ งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆ ทัMงในเครื อข่าย
และนอกเครื อข่าย
5. รับปรึ กษาปั ญหาการดูแลทวารใหม่ ผูป้ ่ วยที=มีแผลเรืM อรัง แผลรู ทะลุ และผูท้ ี=มีปัญหาผิวหนังอักเสบ จากภาวะกลัMน
อุจจาระ ปั สสาวะ ไม่ได้ ทัMงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเครื อข่าย

หลัคูงจาก
กเกณฑ์บวริิธีกการเงื
บบริการ”แลผู้มีทวารใหม่
่มือ“หลั
กำรให้
ำร่อนไขในการขอรั
: กระบวนการดู
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. ห้องตรวจศัลยกรรม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9
โทร. 02-644-7000 ต่อ 2122
2. ห้องตรวจศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9
โทร. 02-644-7000 ต่อ 2130
3. ห้องตรวจนรีเวช
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10
โทร. 02-644-7000 ต่อ 2105,2125
4. ออสโตมีคลินิก
อาคารสิรินธร ชั้น 8
โทร. 02-644-7000 ต่อ 3818
5. เว็ปไซต์และช่องทางออนไลน์
- www.ostomythai.com/ostomy
- facebook.com/PR.Rajavithi
- อีเมล์ : bcaimmak@hotmail.com
- Application Line : 0993535165

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
สามารถติดต่อได้ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง
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ช่ องทางการร้ องเรียน

การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ

คู่มือกำรให้บริกำร : กระบวนการดูแลผู้มีทวารใหม่
ระดับการให้บริการ
คุณภาพ
- ผู้ป่วยได้รับบริการรักษาถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย
- ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยม
ไม่น้อยกว่า 85%
เพิ่มเติมหลังจากชื่อผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่
่รับผิดบ
ชอบ
1. วนงานที
ช่องทางรั
บริการออนไลน์
ที่.

ขั้นตอน

1.

รับปรึกษาจาก ห้องตรวจ / หอ
ผู้ป่วย /ผู้ป่วยมาขอรับบริการ
ด้วยตนเอง
ประเมินสภาพ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

เป้าหมาของการบริการ

หน่วยเวลา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ออสโตมี คลินิก

ผู้ป่วยได้รับการประเมินปัญหาความ
5 นาที/ราย
ต้องการที่สอดคล้องกับสภาพ/แผนการ
รักษา
ผู้ป่วยได้รับการประเมินปัญหาความต้องการ 8.00 – 16.00 น. 15 นาที/ราย ออสโตมี คลินิก
ที่สอดคล้องกับสภาพ/แผนการรักษา
บริการปรึกษา ก่อนผ่าตัด QR CODE
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทวารเทีQR
ยมทุCODE
กราย
8.00 – 16.00 น.QR CODE
15-30
ออสโตมี คลินิก
การลงทะเบได้ียรนบั
ตรใหม่กษาก่อตรวจสอบสิ
เศษออนไลน์
ับการปรึ
นผ่าตัด ทธิล่วงหน้าที่บ้าน การจองห้องพินาที
/ราย
กำหนดตำแหน่งทวารเทียม
ผู้ป่วยทุกรายที่จะรับการผ่าตัดทวารเทียม 8.00 – 16.00 น. 10– 30
หอผู้ป่วย/ออสโตมี คลินิก
2. ช่องทางการร้
องเรียนงทวารเทียมก่อน
ก่อนผ่าตัด
ได้รับการกำหนดตำแหน่
นาที/ราย
ผ่าตัด
- กล่
องรับความคิดเห็น, ศูนย์รับ8.00
ร้องเรี
ยน, เว็บไซต์ รพ.ราชวิ
ถี
ดูแลทวารเทียม หลังผ่าตัด 24 - Early detection หลังผ่าตัด วันที่ 1
– 16.00 น. 30 - 60
หอผู้ป่วย/ออสโตมี คลินิก
72 ชม.แรก
สิ
ง
่
ขั
บ
หลั
ง
่
ไม่
เ
ข้
า
แผลผ่
า
ตั
ด
นาที
/
ราย
- จดหมายร้องเรียนผ่านผู้บริหาร, Facebook, line rajavithi
ดูแลทวารเทียมหลังผ่าตัด 72
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทวารเทียม ทุกราย ได้รับ 8.00 – 16.00 น. 30 - 60
ออสโตมี คลินิก/
และ
ชม.แรก–7 วัน
ความรู้เQR
กี่ยวกับCODE
อุปกรณ์รองรับ
นาที/ราย
หอผู้ป่วย
จัดการภาวะแทรกซ้อน
มีการภาวะแทรกซ้อนประกอบด้วย
8.00 – 16.00 น. 40 – 120
ออสโตมี คลินิก
- ภาวะแทรกซ้อนของทวารเทียม
นาที/ราย

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่.

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
8.00 – 16.00 น.

ขั้นตอน

าหมาของการบริการ
QR เป้
CODE
ช่อ- งทางการร้
งเรียน ยม
ปัญหาผิวหนัองรอบทวารเที

ระยะเวลาการ
ให้บริการ

หน่วยเวลา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ปริมาณสิ่งขับถ่ายมาก
ผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียม สามารถเทของ
8.00 – 16.00 น. 30 - 60
คลินิก/
การขอเลื
่อนนัธีกดารปฏิผูบ้รัตับิตนเมื
บริ่อกอยูารสามารถติ
ดต่อขอเลืนาที
่อนการนั
ดออสโตมี
หมาย
เสีย ทราบวิ
่บ้านมี
/ราย
หอผู
้ป่วย
ความรูพ
้ปัญท์หาและการแก้
ไขเบื้องต้
นเมื่อมี
โดยโทรศั
ติดต่อเบอร์
02-354-8108
ต่อ 3818 ล่วงหน้าก่อน 3
อาการผิดปกติ หลังจำหน่าย กลับบ้าน
างเวลา
9. ติดตามการรักษาและดูแล วันทำการระหว่
ผู้ป่วยผ่าตัดทวารเที
ยม ได้รับ14.00
การดูแล – 15.30
8.00 – น.
16.00 น. 30 - 60
ออสโตมี คลินิก
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง หลังจำหน่าย กลับบ้าน
นาที/ราย
10. กิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง
ผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียม ยอมรับการมี
8.00 – 16.00 น. 60-120
ออสโตมี คลินิก
ของจิตอาสาทวารเทียม
ทวารเทียม และมีการรับรู้คุณภาพชีวิตที่ดี
นาที/กลุ่ม/
ครั้ง
8.

ประเมินความพร้อมก่อน
3.
จำหน่าย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กล่องรับความคิดเห็น
ศูนย์รับร้องเรี ยน
เว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี
Facebook
จดหมายร้องเรี ยนผ่านผูบ้ ริ หาร
Application line rajavithi

การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ

คู่มือกำรให้บริกำร : กระบวนการดูแลผู้มีทวารใหม่

ผู้รับผิดชอบ
หน่ วยงาน
ห้องตรวจศัลยกรรมทัว= ไป
ห้องตรวจศัลยกรรมทางเดินปั สสาวะ
ห้องตรวจนรี เวช
ศัลยกรรมชาย
ศัลยกรรมหญิง
ศัลยกรรมระบบทางเดินปั สสาวะ
พิเศษรวม 8 ก
พิเศษรวม 8 ข
ออสโตมีคลินิก

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.วรรณา ปดิฐพร
น.ส.ณิ ชาปวีณ์ มาล ยั
นางลําเพย อึMงมณี ภรณ์
น.ส.อรณี กนกจิราพร
น.ส.สุ รียพ์ ร บุญญกริ ยากร
น.ส.อัจฉรา นวลวันดี
นางประไพ ชมชื=น
น.ส.สุ ภาวดี จิตจันทึก
น.ส.เอมอร สุ วสิ ุ ทธิเกษม
น.ส.จันทร์เพ็ญ แผ่นทรัพย์
น.ส.ธาราทิพย์ ศุภชลาทิพย์
น.ส.ลักษณี ศรี ม่วง
น.ส.บุญชื=น อิ=มมาก
น.ส.สุ ภาภรณ์ สุ วรรณพืชน์
น.ส. สุ พรรณี จําปี พันธ์
นางระพีพร มาศธนพันธ์
น.ส.บุญชื=น อิ=มมาก

เบอร์ ตดิ ต่ อ
2122
2130
2105, 2125
3833
3834
3933
3800
3815
3818 และ 3814 หรื อ
094-816-4448

5. ภาคผนวก
1. ผลการวิเคราะห์ A-E และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
สามารถดูข้อมูลได้จาก QR CODE
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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

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.

การจองห้องพิเศษ
และ
อัตราค่าห้องพิเศษ
โรงพยาบาลราชวิถี

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospit

สถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัย
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
ก 1 หอพัไก ฟ
มีหอพั
ทางหนี
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
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การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ

การให้บริการทั่วไปเพื่อความสะดวกและความพีงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลราชวิถี
ศูนย์อำหำร

ให้บริกำร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 2 เปิด 08.00 – 15.00 น.

ร้ำนค้ำตลำดนัดสวัสดิกำร ร้ำนกำแฟ เบอร์เกอรี่ ร้ำนขำยของเพื่อสุขภำพ ร้ำนดอกไม้
ร้ำนขำยหนังสือ ร้ำนถ่ำยรูป ถ่ำยเอกสำร และอื่นๆ ที่ชั้น 1 อำคำรสิรินธร

ร้ำนสะดวกซื้อ
ธนำคำร

อำคำรสิรินธร เปิดให้บริกำรทุกวัน เวลำ 6.00 น.-20.00 น.,
อำคำรอ�ำนวยกำรเก่ำ เปิดให้บริกำรทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิญรับบริการโรงพยาบาลราชวิถี
การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ

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

ขอบัตรตรวจโรคทำงโทรศัพท์

02-3548108-37 ต่อ 2236,2243

ธนำคำรไทยพำณิชย์

ธนำคำรไทยพำณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 อยู่ข้ำงร้ำนนัดเบอร์เกอรี่
ตู้ ATM ธนำคำรไทยพำณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 บริเวณบ่อปลำ , ตึกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ชั้น 1 , ตึกอำยุรกรรม ชั้น 1 บริเวณทำงเดินไปห้องยำตึกวำศอุทิศ
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สถานที่เจาะเลือด
**อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10
**ตึกสอำด ศิริพัฒน์ ชั้น 1
(สถำบันโรคหัวใจ)
เอ็กซเรย์ / CT / MRI
**อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9
(เอ็กซเรย์เฉพำะปอด)
**ตึกสิรินธร ชั้น 1

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ออสโตมี คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี

จัดท�าโดย .....

คู่มือการให้บริการประชาชน
ผู้ป่วยมะเร็งที่รับยาเคมีบ�าบัด
ชื่อ/นามสกุล
HN

.............................................................................................................

..................................................................................................................................
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ค�ำน�ำ
คู่มือการให้บริการประชาชนเล่มนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง
ที่มารับการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัดได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงระบบบริการง่ายขึ้น เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และ
ลดขั้นตอนต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิว ซึ่งท่านสามารถท�าได้เอง
ล่วงหน้าก่อนมาโรงพยาบาล เช่น ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า
การตรวจสอบสิทธิก่อนมาโรงพยาบาล หรือจองห้องพิเศษออนไลน์
เป็นต้น
คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ป่วย ประวัติการรักษาด้วยยา
เคมีบ�าบัด ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ผลข้างเคียงจากการรักษาโรค
มะเร็งมีมากน้อยแค่ไหนป้องกันได้หรือไม่ อาหารส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้
รับยาเคมีบา� บัด ตารางออกตรวจของแพทย์คลินกิ โรคมะเร็งอายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์ มะเร็งนรีเวช ขั้นตอนรับบริการของศูนย์เคมีบ�าบัด สถานที่
ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมทั้งช่องทางต่าง ๆ ที่ท�าให้ท่าน
เข้าถึงระบบบริการง่าย สะดวก และรวดเร็วด้วยการ Scan QR code
หวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการ ถ้ามีข้อเสนอแนะและ
เห็นว่าควรพัฒนาต่อ ทางเรายินดีน้อมรับเพื่อน�าไปปรับปรุงระบบ
บริการให้ดีขึ้น
คณะกรรมการเคมีบ�าบัด
พ.ศ. 2562

สำรบัญ
มาตรฐานการบริการทั่วไป
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ประวัติการตรวจรักษา
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ข้อควรรู้เกี่ยวการรักษาโรคมะเร็ง
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คลินิกโรคมะเร็ง
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หลักเกณฑ์ วิธีการ ขอรับบริการศูนย์เคมีบ�าบัด

25

ผังโรงพยาบาลราชวิถี

30

เอกสารที่ต้องยื่นตรวจสอบสิทธิ

32

เส้นทางสุขภาพ

33

จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

34

การลงทะเบียนใหม่ออนไลน์

36

จองห้องพิเศษออนไลน์
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ประวัตกิ ารตรวจรักษา

มาตรฐานการบริการทั่วไป
ข้อมูลผู้ป่วย
ชื่อ ………………….....….……… นามสกุล …………………......………… อายุ ……....... HN …….....................
น�้าหนัก ……………………….. Kg ส่วนสูง ……………………….. cm BSA ……………………….. m2
การวินิจฉัย ……………………………………………..……...…………………………………………………………..……...……
แพทย์ผู้ดูแล ...…………………………………………………………..……...…………………………………………………........
วันที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด …..……...…………………………………………………………..…….....
ท่านเคยได้รับยาเคมีบ�าบัดมาก่อนหรือไม่
เคย ระบุ ………………..……..............................................................................................
ไม่เคย
ประวัติแพ้ยา
ไม่มี
มี ระบุ ………………………………..……...……………......................
อาการแพ้ที่พบ ……………………………………………..……...…………………………………………………………..……....
โรคประจ�าตัว ……………………………………………..……...…………………………………………………………..……...…...
ยา/สมุนไพร/อาหารเสริมที่ทานประจ�า
...…………………………………………………………..……...…………………………………………………………..……...……………........

ทีอ่ ยู่ ……………………………………………..……...…………………………………………………………..……...………………………
…………………………………..……...…………………………………………………………..……...……………………………………………

หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………..……...…………………………………………………………..……...

วันที่

สูตรยาเคมีบ�าบัด

นัดครั้ง อาการข้างเคียง
ต่อไป
ที่พบ

5

6

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
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ประวัตกิ ารตรวจรักษา
วันที่

สูตรยาเคมีบ�าบัด

นัดครั้ง อาการข้างเคียง
ต่อไป
ที่พบ

ประวัตกิ ารตรวจรักษา
วันที่

สูตรยาเคมีบ�าบัด

นัดครั้ง อาการข้างเคียง
ต่อไป
ที่พบ
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ประวัตกิ ารตรวจรักษา
วันที่

สูตรยาเคมีบ�าบัด

นัดครั้ง อาการข้างเคียง
ต่อไป
ที่พบ

ประวัตกิ ารตรวจรักษา
วันที่

สูตรยาเคมีบ�าบัด

นัดครั้ง อาการข้างเคียง
ต่อไป
ที่พบ
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ประวัตกิ ารตรวจรักษา
วันที่

สูตรยาเคมีบ�าบัด

นัดครั้ง อาการข้างเคียง
ต่อไป
ที่พบ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง...คืออะไร?
โรคมะเร็ง คือ โรคที่เกิดจากเซลล์ใน
ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติไม่
สามารถท�าหน้าที่ได้ตามปกติ และยังบุกรุก
ท�าลายเนื้อเยื่อใกล้เคียง และกระจายไปยัง
อวัยวะอื่นได้
โรคมะเร็ ง เป็ น โรคที่ พ บได้ บ ่ อ ย
ในปั จ จุ บั น สาเหตุ ข องโรคมะเร็ ง มี
หลายประการ เช่ น ความผิ ด ปกติ ท าง
พันธุกรรม หรือวิถีการด�ารงชีวิตที่กระท�า
มาเป็ น เวลานาน ได้ แ ก่ การสู บ บุ ห รี่ ดื่ ม สุ ร า การรั บ ประทานอาหารที่ มี ส าร
ก่ อ มะเร็ ง ปนเปื ้ อ น อาหารสุ ก ๆ ดิ บ ๆ ขาดการออกก� า ลั ง กาย หรื อ อยู ่ ใ น
สิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษสูง เป็นต้น

โรคมะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดหรือไม่
มีวิธีการรักษาแบบใดบ้าง ?
โรคมะเร็งเป็นโรคทีป่ อ้ งกันได้ มะเร็งบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น ถึงแม้ว่าจะป่วยเป็นโรคมะเร็งในระยะลุกลาม
หรือเป็นมะเร็งชนิดทีม่ โี อกาสหายขาดได้นอ้ ย ในปัจจุบนั มีวธิ กี ารรักษาทีส่ ามารถช่วยลด
ความรุนแรงของโรค ท�าให้ผู้ป่วยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ดังนั้นผู้ป่วยและครอบครัวจึง
ควรมีก�าลังใจ เข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ และรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีอาการ
แย่ลงและเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้หายขาด
การรักษามะเร็งสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี การใช้
ยาในกลุ่มฮอร์โมน หรือการใช้ยาเคมีบ�าบัด ซึ่งแพทย์จะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งอาจแตกต่างกัน โดยพิจารณาจากชนิดของมะเร็ง ระยะของโรค และ
พยายามเลือกใช้วิธีที่มีโอกาสหายขาดมากที่สุด และมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด
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ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งมีมากน้อยแค่ไหน
ป้องกันได้หรือไม่ ?
ไม่ว่าจะรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีใดก็ตาม ผลข้างเคียงอาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่
ผู้ป่วยได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล หรือระหว่างพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เมื่อมี
อาการเกิ ด ขึ้ น อาจปรากฏอยู ่ เ ป็ น เวลานานหรื อ หายเองได้ ห ลั ง จากสิ้ น สุ ด การรั ก ษา
ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นกับวิธีการรักษา ความแข็งแรง และความ
ต้านทานของผู้ป่วยซึ่งแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป
การเรียนรู้ถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และแจ้งอาการให้แพทย์ทราบอย่างละเอียด
จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาหรือใช้ยาป้องกันผลข้างเคียงเหล่านั้นได้
การดูแลตนเองอย่างเหมาะสม จะช่วยลดอาการและความรุนแรงของผลข้างเคียง ท�าให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับยาเคมีบ�าบัด
และแนวทางการดูแลตนเองเพื่อป้องกันหรือลดผลข้างเคียง
1. การติดเชื้อ
ยาเคมีบา� บัดมีผลข้างเคียงในการกดการท�างานของไขกระดูก ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการสร้าง
เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ส�าคัญในระบบภูมิคุ้มกัน จะช่วยป้องกันและท�าลาย
เชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นผู้ที่ได้รับยาเคมีบ�าบัดอาจมีจ�านวนเม็ดเลือดขาวลดลง จึง
มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติ
เชื้อที่กล่าวถึงนี้ คือ เชื้อโรคที่คนปกติเป็นกันอยู่ เช่น หวัด เริม ท้องเสีย
เป็นต้น ในคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติ หากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายก็อาจจะไม่ติดเชื้อ หรือ
มีอาการไม่รุนแรง แต่คนที่มีเม็ด
เลือดขาวต�่า เมื่อได้รับเชื้อก็จะติด
เชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการรุนแรง
หากเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดและ
รั ก ษาไม่ ทั น ก็ จ ะท� า ให้ เ สี ย ชี วิ ต ได้
ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาสุขภาพมาก
เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ข้อควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ
1. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ไม่ควรเข้าใกล้คนที่ไม่สบาย เช่น
เป็นหวัด ไอ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าขนหนู การอยู่ในสถานที่ที่มี
คนมาก ๆ เช่น ตลาดนัด ซึ่งจะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคหากจ�าเป็นต้องอยู่ในสถาน
ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อควรจะสวมหน้ากากอนามัย
2. ทานอาหารที่สุก สะอาด หลีกเลี่ยง อาหารหมักดอง หรือไม่มีภาชนะปิดมิดชิด
3. หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์ เช่น สุนัข แมว เพราะสัตว์เหล่านี้มักมีเชื้อโรคติดอยู่ด้วย
4. ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเป็นประจ�า ล้างมือบ่อย ๆ และระวังอย่าให้เกิด
แผล เพราะเชือ้ โรคจะเข้าทางบาดแผลได้งา่ ย หากจะท�างานทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดบาดแผล
หรือท�าสวนก็ควรจะสวมถุงมือยาง และสวมรองเท้า
5. หลังจากได้รับยาเคมีบ�าบัด 1-2 สัปดาห์ ถ้ามีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส หนาว
สัน่ เลือดออก หรือหน้ามืด ควรรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วน หากไม่พบแพทย์ผรู้ กั ษา
ให้แจ้งแพทย์ที่ให้การรักษาในขณะนั้นว่าได้รับยาเคมีบ�าบัดมา แพทย์จะได้ตรวจหา
ปริมาณเม็ดเลือดขาว และให้ยาปฏิชีวนะทันทีหากพบว่ามีการติดเชื้อ
ถ้ามีอาการดังนี้ เช่น เจ็บคอ ไอ หอบเหนื่อย ปวดศีรษะ ปัสสาวะแสบขัด
ท้องเสีย หรืออาการเจ็บป่วยใด ๆ ที่ผิดสังเกต ต้องมาพบแพทย์โดยไม่ต้องรอให้ถึง
วันนัด
ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากได้รับยาเคมีบ�าบัดแต่ละครั้ง เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายมี
เม็ดเลือดขาวลดลงมาก

13

14

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

2. อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า
ในช่วงที่เจ็บป่วย ร่างกายต้องการพลังงานมากขึ้นเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วน
ที่สึกหรอ อย่างไรก็ดีทั้งตัวโรคมะเร็งเองและผลข้างเคียงจากการรักษาอาจท�าให้
ผู้ป่วยเบื่ออาหาร กินได้น้อย ท�าให้เิกดอาการอ่อนเพลีย ซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการรักษา
ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
ข้อควรปฏิบัติ
1. พยายามกินอาหารให้ได้มากที่สุด ถ้าในแต่ละมื้อกินได้ไม่มาก ก็ควรกินทีละน้อยแต่
บ่อย ๆ ครั้ง
2. เลือกอาหารที่มีพลังงานสูง เช่น ไข่ นม เนย ขนมหวานที่มีกะทิ เค้ก ขนมปัง
ไอศกรีม เนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา เนื้อไก่ เป็นต้น
3. ดื่มน�้าให้เพียงพอ (วันละ 8 แก้ว) โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นน�้าเปล่า แต่อาจดื่มน�้าหวาน
ปั่นใส่นม น�้าผลไม้ เครื่องดื่มเกลือแร่ หรือ ซุปต่าง ๆ
4. พักผ่อนให้เพียงพอ หรือนอนหลับให้มาก โดยเฉพาะช่วงกลางคืน แต่อย่าลืมว่า
การพักผ่อนไม่ใช่การนอนเฉย ๆ ตลอดทั้งวัน ควรท�ากิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น
ฟังเพลง ฟังธรรมะ และควรออกก�าลังกายเบา ๆ เช่น เดินเล่น เล่นโยคะ ท�างาน
บ้าน เป็นต้น ที่ส�าคัญที่สุด คือ พยายามท�าใจให้ปลอดโปร่ง แน่นอนว่าผู้ที่ป่วยเป็น
มะเร็งย่อมมีความเครียดและกังวลเป็นธรรมดา แต่ขอให้ทา่ นมัน่ ใจว่าแพทย์ และทีม
รักษาจะพยายามรักษาท่านอย่างดีที่สุด

3. เจ็บปาก หรือเป็นแผลในปาก
อาการเจ็บปากหรือเป็นแผลในปากอาจเกิดขึ้นได้บ่อยในกรณีที่ได้รับยาเคมีบ�าบัด
หรือฉายรังสีบริเวณช่องปาก ซึ่งอาจท�าให้เยื่อบุในช่องปากและล�าคอถูกท�าลายไปด้วย
ผู้ป่วยอาจมีอาการปากแห้ง คอแห้ง เจ็บในปาก หรือล�าคอ ท�าให้กลืนล�าบากรู้สึกไม่
อยากกินอาหาร จึงส่งผลให้อ่อนเพลียได้
ข้อควรปฏิบัติ
1. รักษาความสะอาดในช่องปากอย่างสม�่าเสมอ โดยท�าความสะอาดฟันและช่องปาก
หลังอาหารทุกมื้อด้วยการบ้วนปากด้วยน�้าเกลือ หรือน�้ายาบ้วนปากที่ไม่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์
2. ใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม และยาสีฟันที่มีฤทธิ์อ่อนไม่มีรสซ่า
3. ก่อนเริ่มรักษามะเร็ง แพทย์จะแนะน�าให้ท่านไปพบทันตแพทย์เพื่อซ่อมแซม หรือ
อุดฟันให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังจากที่ได้รับยาเคมีบ�าบัด
4. ควรพยายามดืม่ น�า้ บ่อย ๆ หรืออมน�า้ แข็งก้อนเล็ก ๆ เพือ่ ป้องกันหรือบรรเทาอาการ
ปากแห้ง คอแห้ง อย่างไรก็ดี ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�าบัดที่มีชื่อสามัญทางยาว่า
ออกซาลิพลาติน (oxaliplatin) ห้ามอมน�า้ แข็ง กินอาหารที่มีความเย็น หรือสัมผัส
ของเย็นโดยเด็ดขาด เพราะจะท�าให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบประสาท เช่น มือชา
เท้าชามากขึ้น และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
5. หลีกเลี่ยงอาหารที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือเผ็ดร้อน ซ่า รวมถึงอาหารที่แข็ง ๆ เคี้ยว
ยาก อาหารระคายเคืองปาก และอาหารหมักดอง
6. งด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ เพราะจะท�าให้ระคายช่องปากมาก จะเจ็บ
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5. ผมร่วง

ปากมากขึ้น และแผลหายช้า
7. เลือกทานอาหารอ่อน ๆ ลื่น กลืนง่าย เช่น วุ้นเส้น ขนมจีน ลอดช่อง ซาหริ่ม
เป็นต้น ซึ่งจะทานง่าย ไม่ต้องเคี้ยว และให้พลังงานสูงอีกด้วย
8. ถ้าเกิดแผลในปากจ�านวนมาก มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าพบว่ามีฝ้าสีขาว
หนา ขูดไม่ออก แสดงว่ามีการติดเชื้อราในช่องปาก ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อที่
แพทย์จะได้สั่งยารักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวด หรือนัดมาตรวจช่องปากบ่อยขึ้น

4. ท้องเดิน
ท้องเดิน อาจจะเกิดจากยารักษามะเร็งบางชนิด หรือเกิดจากการฉายรังสีบริเวณ
ท้อง และเชิงกราน หรือแม้แต่ยาปฏิชีวนะบางชนิด
ข้อควรปฏิบัติ
1. ให้ล�าไส้ได้พักบ้าง โดยกินอาหารให้น้อยลงกว่าปกติ ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้
ล�าไส้บีบตัวน้อยลง
2. ดื่มน�้าชาอุ่น ๆ (อย่าให้ร้อนหรือเย็นเกินไป)
3. เมื่ออาการดีขึ้น ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณอาหารที่มีกากใยน้อย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก กล้วย
มันบด ฯลฯ
4. ขณะท้องเดิน อย่าทานผักดิบ ผลไม้ เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวซ้อมมือ
ถั่วต่าง ๆ รวมทั้งกาแฟ
5. ถ้ามีท้องเดินติดต่อกันนานกว่า 48 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า 48 ชั่วโมง แต่มีอาเจียน
ร่วมด้วย ควรแจ้งให้แพทย์ทราบโดยเร็ว

1. ยารักษามะเร็งส่วนมากจะท�าให้ผมร่วง จะมากหรือน้อยแล้วแต่ชนิดและปริมาณ
ของยาเคมีบ�าบัด
2. โดยทั่วไปผมจะเริ่มร่วงประมาณ 3 สัปดาห์ หลังจากได้รับยารักษามะเร็ง บางราย
อาจจะเริ่มร่วงตั้งแต่ 7 วัน หลังได้รับยา
3. ผมร่วง เป็นการร่วงชั่วคราว ผมบางส่วนจะร่วงไป บางส่วนจะเริ่มงอกในช่วงระยะ
เวลาที่ได้รับยารักษามะเร็ง และจะเริ่มงอกทั่วศีรษะประมาณ 6-8 สัปดาห์หลังจาก
ได้รับยารักษามะเร็งชุดสุดท้าย
4. หากมีผมร่วงมาก จนท�าให้ความรูส้ กึ ไม่มนั่ ใจในตัวเอง อาจเลือกซือ้ วิกทีเ่ ข้ากับบุคลิก
หรือสวมหมวก
5. เส้นผมทีง่ อกขึน้ ใหม่ มักจะมีลกั ษณะเป็นเส้นเล็กนุม่ เหมือนผมเด็ก และมักจะหยักศก
บางรายสีผมอาจจะเปลี่ยนไป แต่ส่วนใหญ่จะมีสีคงเดิม
ข้อควรปฏิบัติ
1. ก่อนได้รบั ยารักษามะเร็ง หรือฉายรังสีบริเวณศีรษะ (ฉายรังสีบริเวณอืน่ ผมจะไม่รว่ ง)
ต้องสอบถามแพทย์ให้เข้าใจเสียก่อน เพือ่ เตรียมใจ เพราะมีผมร่วงทัง้ ศีรษะ จะท�าให้
ผู้ป่วยมีปมด้อย หงุดหงิดได้
2. การเตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ เมื่อรู้ว่าต้องได้รับยารักษามะเร็งชนิดที่ท�าให้ผมร่วง ควร
ตัดผมให้สั้นไว้ก่อนล่วงหน้า เวลาผมร่วงจะได้ไม่เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้อื่นอย่าง
เด่นชัด
3. นอกจากผมจะร่วงแล้ว ขนในที่อื่น ๆ ของร่างกาย เช่น คิ้ว ฯลฯ ก็อาจร่วงด้วย
(ชั่วคราว) การเขียนคิ้วจะแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี
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6. ความผิดปกติที่เล็บ
ผู้ป่วยบางรายอาจสังเกตเห็นความผิดปกติที่เล็บมือและเล็บเท้าได้ อันเนื่องมาจาก
การได้รับการรักษามะเร็งต่อเนื่องกัน โดยเล็บอาจมีสีคล�้า หรือเป็นสีเหลือง และขึ้น
ผิดรูป จะท�าให้เกิดปัญหาด้านความสวยงาม และอาจรู้สึกเจ็บได้ อย่างไรก็ตามอาการ
ดังกล่าวจะค่อย ๆ ดีขึ้นภายหลังการหยุดยาแล้ว
ข้อความปฏิบัติ
1. รักษาความสะอาดของเล็บและตัดให้สั้นอยู่เสมอ
2. ท�าให้มือและเล็บชุ่มชื้นโดยอาจใช้โลชั่นทาบริเวณมือและเล็บ
3. สวมถุงมือเพื่อป้องกันมือและเล็บขณะท�างานบ้าน
4. ถ้าอาการเป็นมากควรปรึกษาแพทย์

7.ผื่นที่ผิวหนัง
ผื่นที่ปรากฏขึ้นมักจะมีสีแดงนูนเล็กน้อย บริเวณ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ซึ่งอาจท�าให้
ผิวลอกได้ ผื่นเหล่านี้มักเกิดขึ้นภายในสัปดาห์แรกหลังจากได้รับยารักษามะเร็ง ซึ่งโดย
มากมักจะหายไปเองโดยไม่ต้องรับการรักษาใด ๆ

8. อาการบวมที่มือ เท้า และขา
อาการบวมดังกล่าวเกิดจากการคั่งของน�้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังจากการได้รับยารักษา
มะเร็งติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยอาการดังกล่าวจะลดลง หรือไม่เกิดขึ้นเลยจากการใช้
ยาสเตียรอยด์ เพื่อป้องกันในช่วงที่ได้รับยารักษามะเร็ง

9. คลื่นไส้ อาเจียน
อาการคลื่นไส้อาเจียน เป็นอาการพบ
ได้บ่อยจากการใช้ยาเคมีบ�าบัด ซึ่งแพทย์
ผู ้ ท� า การรั ก ษามั ก จะให้ ย าเพื่ อ ลดอาการ
ดังกล่าวด้วยเสมอ
ข้อควรปฏิบัติ
1. ก่ อ นเริ่ ม การรั ก ษาครั้ ง แรกควรถาม
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แพทย์ผู้รักษาเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้อาเจียน
เพื่อเตรียมตัว เตรียมใจและขอร้องให้แพทย์สั่งยาแก้อาเจียนไว้ล่วงหน้า
2. เมื่อมีอาการเกิดขึ้น ขอให้บอกแพทย์หรือพยาบาลทันทีอย่าได้เกรงใจแม้ว่าแพทย์จะ
ให้ยารักษาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีคลื่นไส้หรืออาเจียนนานกว่า 24 ชม. แล้ว
ยังไม่ทุเลาลง แม้ว่าจะได้ยาแก้อาเจียนแล้วก็ตาม
3. เมื่อแพทย์สั่งยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนชนิดกิน ขอให้กินยาตามสั่งอย่าง
เคร่งครัด เช่นทุก 6 ชม. แม้ว่าเมื่อถึง 6 ชั่วโมงแล้วยังไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
ก็ตาม
4. อย่าได้กังวลในเรื่องคลื่นไส้อาเจียน ปัจจุบันนี้ยาดี ผู้ป่วยส่วนมากจะสามารถผ่าน
การรักษาจนครบ โดยไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนเลย

10. ปวดข้อและกล้ามเนื้อ
อาการปวดหรืออ่อนล้า บริเวณข้อต่อและกล้ามเนื้อ เป็นสิ่งที่อาจพบได้ภายใน
2-3 วัน หลังจากการรักษาด้วยยารักษามะเร็ง ซึ่งอาการเหล่านี้มักเป็นอยู่ในระยะ
สัน้ ๆ และหายไปภายในหนึง่ สัปดาห์ แต่ถา้ ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ว่ามีอาการมากควรรีบแจ้งพยาบาล
หรือแพทย์ที่ท�าการรักษาให้ทราบด้วย

11. น�้าตาไหลมาก
การรักษาด้วยยารักษามะเร็งบางชนิด อาจท�าให้มีอาการน�้าตาไหลมากผิดปกติ ซึ่ง
เกิดจากการอุดตันทีท่ อ่ น�า้ ตา พบได้ในผูท้ ไี่ ด้รบั ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และอาการ
นี้จะหายไปเองภายหลังจากการหยุดยา อย่างไรก็ตามหากพบว่าอาการดังกล่าวเป็นมาก
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อขอค�าแนะน�าในการรักษาต่อไป
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ระหว่างรับการรักษาควรปฏิบัติดังนี้
1. พักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน, รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน�้า
มาก ๆ 2-3 ลิตร หรือ 8-12 แก้วต่อวัน ตลอดช่วงที่ได้รับการรักษา น�้าจะช่วย
ท�าให้รา่ งกายท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และช่วยขับของเสียทีเ่ กิดจากการ
รับยาเคมีบ�าบัด ฉายแสงออกจากร่างกายได้ดีขึ้น
2. งด!!! รับประทานของหมักดอง อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ยาต้มยาหม้อ ยาจีน และ
สมุนไพรทุกชนิด โดยเฉพาะสมุนไพรบางชนิดจะท�าให้ฤทธิ์ของยาเคมีบ�าบัดลดลง
หรือก่อให้เกิดพิษรุนแรงมากขึ้น
3. สังเกตผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา ถ้ารู้สึกปวด บวม แดง หรือสงสัยว่ามียารั่วซึมออก
นอกหลอดเลือด ให้แจ้งพยาบาลทันที
4. ผูป้ ว่ ยทุกรายทัง้ ชายและหญิงควรคุมก�าเนิดและป้องกันไม่ไห้มกี ารตัง้ ครรภ์ในระหว่าง
รับการรักษาด้วยยาเคมีบา� บัด เพราะยาเคมีบา� บัดอาจส่งผลท�าให้ทารกมีความผิดปกติ
หรือพิการได้ หากสงสัยตัง้ ครรภ์ให้แจ้งแพทย์ทนั ที การคุมก�าเนิดทีด่ ที สี่ ดุ ในระหว่าง
การรักษา คือ การใช้ถุงยางอนามัย

อาหารส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาที่มีบ�าบัด
อาหารเป็นสิ่งส�าคัญส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง การรับประทาน
อาหารให้ได้สารอาหารเพียงพอและเหมาะสม ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาจะช่วย
ให้ผปู้ ว่ ยแข็งแรง ทนได้ตอ่ การรักษา มีความรูส้ กึ ดีขึ้น และมีกา� ลังใจที่จะต่อสู้กับโรคได้
ผูป้ ว่ ยมะเร็ง อาจจะมีปญ
ั หาจากการรักษาซึง่ มีผลข้างเคียงท�าให้รบั ประทานอาหารได้
น้อยลง ดังนัน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาเฉพาะด้านทีไ่ ม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ
ควรปรับการกินอาหารตามอาการที่ปรากฏ ได้แก่ อาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การรับรสเปลี่ยน ปากแห้ง เจ็บปาก อิ่มเร็ว
ท้องเสีย ท้องผูก ดังนี้
เบื่ออาหาร เลือกอาหารที่ผู้ป่วยพอกิน
ได้ กลิ่น รสไม่จัด เช่น ขนมปังกรอบ ขนม
ต่าง ๆ ให้กินเป็นอาหารว่าง ควรก�าหนดมื้อ
หลักในช่วงเช้า กินทีละน้อยแต่ทานบ่อย ๆ
เช่น จัดอาหารมื้อเล็ก 4–6 มื้อ ให้เครื่อง
ดื่มเสริมพลังงานและโปรตีนสูง เช่น ถ้า
ผูป้ ว่ ยดืม่ นมได้ ให้เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมนม
ไอศกรีมนม แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ชอบนม ให้พวก
น�้าผลไม้ น�้าหวาน ไอศกรีมหวานเย็น ผลไม้ในน�้าเชื่อม
คลื่นไส้ เลี่ยงอาหารที่มันเยิ้ม มีกลิ่นฉุน รับประทานอาหารแห้งประเภท
แครกเกอร์ ขนมปังกรอบ ทองม้วน อาหารที่เสิรฟ์ ไม่ปรุงรส ให้มีรสหวานตามธรรมชาติ
ไม่เค็ม งดใส่เครื่องเทศบางชนิดที่ผู้ป่วยแพ้
อาเจียน จิบของเหลวใสทุก 10–15 นาทีหลังจากอาเจียน เช่น น�้าซุปใส
น�้าหวาน น�้าผลไม้ ฯลฯ ยกหัวให้สูงเมื่อเอนหลัง ติดต่อแพทย์หากมีอาการปวดเกร็งใน
ท้อง อาจใช้ยาลดอาการอาเจียน
อิม่ เร็ว ให้เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ารอาหารเข้มข้น ดืม่ ระหว่างมือ้ เช่น อาหารเสริมทางการ
แพทย์ เลี่ยงอาหารมัน – ทอด เนื่องจากย่อยยาก รับประทานอาหารมื้อเล็ก ๆ หลาย
มื้อ พยายามกินเมื่อสามารถกินได้
การรับรสเปลี่ยน แบ่งอาหารเป็นมื้อเล็ก กลั้วคอหรือลิ้นก่อนรับประทานอาหาร
เปลี่ยนเนื้อสัตว์ใช้ปลา ไก่ ไข่ แทนเนื้อแดง ใช้เมนูอาหารมังสวิรัติโปรตีนสูงก็ได้ เช่น
เต้าหู้ ถั่วชนิดต่าง ๆ ใช้น�้ามะนาว กลิ่นมิ้นท์ช่วยเมื่อมีลิ้นขม รับประทานผลไม้กวนที่
มีรสหวานอมเปรี้ยว เช่น สับปะรด แอบเปิ้ล หลีกเลี่ยงเครื่องเทศหรือเครื่องปรุงรสที่มี
กลิ่นฉุน ปรุงอาหารไม่มัน เลี่ยงภาชนะเสิร์ฟอาหารที่เป็นพลาสติกหรือโลหะ อาหารควร
มีอุณหภูมิอุ่นถึงร้อนจะช่วยให้มีกลิ่นและรสดีขึ้น
ปากแห้ง รับประทานอาหารอ่อน ๆ มีน�้าเป็นส่วนประกอบมาก เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม
ก๋วยเตี๋ยวน�้า หรือใช้ลูกอม ขนมหวานแช่แข็ง หรือไอศกรีมหวานเย็น เลี่ยงเครื่องดื่ม
หรืออาหารที่มีรสหวานจัด และจิบน�้าบ่อย ๆ
l

l

l

l

l

l
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แผลในช่ อ งปาก เจ็ บ ปากและลิ้ น
ต้องระวังอาหารและผลไม้ทเี่ ป็นกรดหรือมีรส
เปรี้ยว เครื่องเทศที่เผ็ดร้อน รสเค็ม อาหาร
หยาบหรือกรอบแข็ง ระวังการติดเชื้อในช่อง
ปาก และเลือดออก ให้อาหารอ่อนทีเ่ คีย้ วกลืน
ง่าย ได้แก่ ข้าวต้ม โจ๊กบดผสมเนื้อสัตว์ ผัก
กล้วยสุก แตงโม มันฝรัง่ บด ถัว่ เมล็ดแห้งต้ม
บดกรอง พุดดิ้ง วุ้น ไข่กวน ข้าวโอ๊ต อาหาร
ปั่นผสมสูตรต่าง ๆ เนื้อต้มบด-กรอง เสิร์ฟ
อาหารอุณหภูมิห้องไม่ร้อนไม่เย็น หลีกเลี่ยง
ผลไม้ที่มีกรด เช่น ส้ม มะเขือเทศ น�้าผลไม้ บางครั้งเสิร์ฟอาหารชิ้นต้องตุ๋นต้มเปื่อย
ท้องเสีย แนะน�าดื่มน�้าให้เพียงพอ เสริมเครื่องดื่มให้พลังงานและเกลือแร่ เช่น
น�้าซุปใส น�้าสกัดเนื้อ น�้าผลไม้ที่ผ่านความร้อน ควรงดการดื่มนมและผลิตภัณฑ์จาก
นมสักระยะหนึ่งจนกว่าหยุดถ่าย งดอาหารที่ท�าให้เกิดแก๊ส เช่น ถั่วเมล็ดแห้ง เครื่อง
ดื่มอัดแก๊ส
ท้องผูก แนะน�าการรับประทานใยอาหาร 25–35 กรัมต่อวัน เช่น กินผัก
ผลไม้ ธัญพืชพวกเมล็ดมาก ๆ ดื่มน�้า 8–10 แก้ว หรือน�้าลูกพรุน น�้าผลไม้อุ่น เดิน
และออกก�าลังกาย หากไม่ได้ผลให้ปรึกษาแพทย์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มกาก
อาหารที่ให้ใยอาหาร 4 กรัม ได้แก่ ถั่วแดงหลวง 1/2 ถ้วย ถั่วปากอ้า 1/2 ถ้วย
ถั่วลันเตาเม็ด 1/2 ถ้วย ธัญพืชส�าเร็จรูปที่ไม่ขัดสี ซีเรียล 1 ออนซ์ ข้าวโพด 1/2
ถ้วย อาหารที่มีใยอาหาร 2 กรัม ได้แก่ ผักสด 1 ถ้วย ผักต้มสุก 1/2 ถ้วย ผลไม้
1/2 ถ้วย เช่น หน่อไม้ฝรั่ง บร็อคโคลี กะหล�่าปลี แครอท หอมใหญ่ ถั่วลันเตาฝัก
มะเขือยาว คื่นช่าย
น�้าลายเหนียว ท�าให้ฟันผุง่าย ให้อาหารปกติที่มีน�้า หรือซอสผสม หรืออาหาร
น�า้ ๆ เครือ่ งดืม่ ต่าง ๆ น�า้ ผักปัน่ และผลไม้ ดืม่ น�า้ ให้มากขึน้ เลีย่ งอาหารประเภทขนมปัง
นม เจลาติน แอลกอฮอล์ ดูแลสุขภาพช่องปากสม�่าเสมอ
น�้าหนักลด เพิ่มแคลอรีและโปรตีน เช่น อาหารไขมัน แต่เลี่ยงไขมันอิ่มตัวและ
ไขมันทรานซ์ เติมนมผงใส่เครื่องดื่มหรืออาหารประเภทซุปแกง (เสิร์ฟไอศกรีม
โยเกิร์ตผลไม้) เติมน�้าตาลในเครื่องดื่ม เสิร์ฟอาหารว่างระหว่างมื้อ เสริมอาหารทาง
การแพทย์
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ตัวอย่างรายการอาหารส�าหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�าบัด

l

วัน

ข้าวต้มขาว
ต้มจับฉ่าย
อังคาร
ปลานิลทอด
ส้มเขียวหวาน
พุธ

ซุปฟักทอง
ขนมปังปิ้ง
น�้าเต้าหู้
มะละกอสุก

น�้าข้าวโพด

มื้อกลางวัน
ข้าวสวย
ตุ๋นกะหล�่าปลีใส่แครอทหมูบด
ไก่อบสมุนไพร
แกงบวดมันเทศ

มื้อบ่าย
เต้าส่วน

ข้าวสวย
แกงส้มผักรวม
ไข่ยัดไส้หมูบด
ขนมข้าวเหนียวหน้าสังขยา

ขนมชั้น

ศุกร์

ข้าวต้มขาว
โยเกิร์ต
ข้าวผัดรวมมิตร เต้าฮวยน�้าขิง
ผัดฟักเขียวใส่ไข่ รสธรรมชาติ แกงจืดแตงกวายัดไส้
ปลากะพงนึ่งคื่นช่าย
ขนมสาคูถั่วด�า
องุ่นแดง

เสาร์

โจ๊กข้าวกล้องใส่- วุ้นมะพร้าว
ไก่บด
ไข่ลวกสุก
นมสด
กล้วยหอม

ข้าวต้มขาว
สังขยาฟักทอง
ผัดผักบุ้งใส่หมูสับ
อาทิตย์
ไก่บดผัดหวาน
แคนตาลูปสุกนิ่ม

มื้อเย็น
ข้าวสวย
ต้มย�าไก่-เห็ดนางฟ้า
ผัดผักกาดขาว-หมูบด
ผลไม้ตามฤดูกาล

วุ้นเส้นผัดไทใส่ไข่ เต้าฮวยนมสด ข้าวสวย
ขนมบัวลอย
แกงจืดวุ้นเส้นหมูบด
ผัดเปรี้ยวหวานใส่กุ้ง
ผลไม้ตามฤดูกาล

น�้าลูกเดือย
ลอดช่องไทย ราดหน้าหมูยอดคะน้า
ถั่วเขียวต้มน�้าตาล

โจ๊กหมูบด–ใส่ตบั คัสตาร์ด
ไข่ลวกสุก
พฤหัส เค้กกล้วยหอม
กล้วยน�้าว้าสุก

l

l

มื้อว่าง

นมถั่วเหลือง
ข้าวต้มปลา
ไข่ลวกสุก
จันทร์ นมพร่องมันเนย
กล้วยไข่สุก

l

l

มื้อเช้า

ข้าวสวย
ตุ๋นหัวผักกาดขาวหมูบด
น�้ า พริ ก กุ ้ ง สด-ไข่ ต ้ ม ผักลวก
ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย
แกงจืดเต้าหู้ไข่-หมูบด
ปลาทูต้มเค็ม
ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย
ตุ๋นมะระยัดไส้หมูบด
ปลาแดงทอด
ผลไม้ตามฤดูกาล

ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ขนมปังแซนวิช ข้าวสวย
ถั่วแดงต้มน�้าตาล ไส้ทูน่า
แกงหมูเทโพผักบุ้งไทย
ผัดบวบเหลี่ยมหมูบด-ไข่
ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย
แกงเลียงผักรวม
สันในหมูอบน�้าแดง
ขนมซ่าหริ่ม

มันต้ม

ข้าวสวย
ตุ๋นกะหล�่าหมูบด
ห่อหมกปลาช่อน
ผลไม้ตามฤดูกาล
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อาการผิดปกติหลังได้รับยาเคมีที่ควรปรึกษาแพทย์
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คลินิกโรคมะเร็งอายุรศาสตร์

1.
2.
3.
4.

ไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส
ผื่นคัน
หายใจล�าบาก
คลืน่ ไส้อาเจียนรุนแรง น�า้ หนักลด
หรือเพิ่มทันทีทันใด
5. มีจดุ เลือด จ�า้ เลือด หรือเลือดออก
ไม่หยุด
6. ท้องผูก หรือท้องเสียรุนแรง

วันจันทร์

08.00-12.00 น.

วันพุธ

08.00-12.00 น.

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งในประเทศไทย

วันพฤหัส

08.00-12.00 น.

วันศุกร์

08.00-12.00 น.

ช่องทางที่ 1 ท่านสามารถขอค�าปรึกษาเพิม่ เติมจากอายุรแพทย์โรคมะเร็ง รวมทัง้ ขอ
ความเห็นเพิม่ เติมจากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญโรคมะเร็งสาขาอืน่ ร่วมด้วย (Second Opinion)
ก่อนตัดสินใจรับการรักษา ในขณะนีม้ อี ายุรแพทย์โรคมะเร็งปฎิบตั งิ านอยูใ่ นโรงพยาบาล
ของรัฐและเอกชนทัง้ ในกรุงเทพและต่างจังหวัดหลายท่าน ซึง่ ท่านสามารถตรวจสอบราย
ชื่อและสถานพยาบาลดังกล่าวได้ใน website ของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
ที่ www.tsco.or.th
ช่องทางที่ 2 ท่านสามารถเข้าหาความรู้และสอบถามปัญหาที่ท่านข้องใจสงสัยหรือ
ปัญหาในการดูแลรักษาผู้ป่วย ญาติ เพื่อน หรือบุคคลอันเป็นที่รักของท่านที่ป่วยจาก
การเป็นโรคมะเร็งได้โดยเข้าไปใน website ของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
ที่ www.tsco.or.th

แพทย์หญิงสุดสวาท
นายแพทย์ทรงวิทย์
แพทย์หญิงสุดสวาท
นายแพทย์เจษฎา
แพทย์หญิงปิยวรรณ
แพทย์หญิงกุลธิดา
นายแพทย์ทรงวิทย์
นายแพทย์สุนที
นายแพทย์เจษฎา
แพทย์หญิงกุลธิดา
แพทย์หญิงปิยวรรณ
นายแพทย์สุนที

เลาหวินิจ
พายัพวัฒนวงษ์
เลาหวินิจ
มณีชวขจร
เทียนชัยอนันต์
มณีนิล
พายัพวัฒนวงษ์
สงวนไทร
มณีชวขจร
มณีนิล
เทียนชัยอนันต์
สงวนไทร

คลินิกมะเร็งโลหิต ตึกสิรินธร ชั้น 6
วันจันทร์

08.00-12.00 น.

วันอังคาร

08.00-12.00 น.

วันพุธ

08.00-12.00 น.

วันพฤหัส
วันศุกร์

08.00-12.00 น.
08.00-12.00 น.

แพทย์หญิงประวีนวรรณ
นายแพทย์อนันต์ชัย
นายแพทย์ชัชวาล
นายแพทย์ธวัชชัย
แพทย์หญิงประวีนวรรณ
แพทย์หญิงคุณาภา
นายแพทย์ธวัชชัย
นายแพทย์อนันต์ชัย
นายแพทย์ชัชวาล
แพทย์หญิงคุณาภา

ทั่งทอง
อัครวิกรัย
นาคะเกศ
สุวรรณบรรณ
ทั่งทอง
เอี่ยมอรุณไทย
สุวรรณบรรณ
อัครวิกรัย
นาคะเกศ
เอี่ยมอรุณไทย

25

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

วันจันทร์

08.00-12.00 น.

วันอังคาร

08.00-12.00 น.

วันพุธ

08.00-12.00 น.

วันพฤหัส

08.00-12.00 น.

วันศุกร์

08.00-12.00 น.

พฤกษะริตานนท์
ยันตพันธ์
ตันติปรีชาพงศ์
ธนก�าธร
บุญลิขิต
ศรศุกลรัตน์
ญาณารณพ
อินสิทธุ์
ฐิติสกุลวงษ์
เทียนทอง
ทุ้ยแป
ชาญพานิชกิจโชติ

06.00-08.00 น.

ตรวจสอบสิทธิ์
เจาะเลือด
ยื่นใบนัดห้องตรวจ

08.00-10.00 น.

ชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ
ให้ข้อมูลการรักษา การดูแลตนเองในเบื้องต้น
(คู่มือ แผ่นพับต่าง ๆ ในการดูแลตนเอง

10.00-12.00 น.

พบแพทย์โรคมะเร็ง
ตรวจร่างกาย
รับการรักษา

คลินิกศัลยศาสตร์โรคมะเร็ง
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ

08.00-12.00 น.
08.00-12.00 น.
08.00-12.00 น.

วันพฤหัส
วันศุกร์

08.00-12.00 น.
08.00-12.00 น.

นายแพทย์กษิดิน
นายแพทย์บัลลังก์
นายแพทย์สันติ
นายแพทย์สิริพงศ์
นายแพทย์บัลลังก์
นายแพทย์กษิดิน

วิทูภิญโญภาพ
มุ้ยเผือก
โลกเจริญลาภ
สิริกุลพิบูลย์
มุ้ยเผือก
วิทูภิญโญภาพ

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียน

- พยาบาลวิชาชีพ
(เฉพาะทางมะเร็ง)

ไม่ให้ยาเคมีบ�าบัด

แพทย์หญิงนิสา
แพทย์หญิงอรัญญา
แพทย์หญิงฐิติรัตน์
นายแพทย์คเณศร์
นายแพทย์สธน
นายแพทย์สมบูรณ์
นายแพทย์มรุต
แพทย์หญิงผุสรัตน์
แพทย์หญิงศิริพร
แพทย์หญิงกมัยธร
นายแพทย์สุเพ็ชร
แพทย์หญิงศรัญญา
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หลักเกณฑ์ วิธีการ ขอรับบริการศูนย์เคมีบ�าบัด โรงพยาบาลราชวิถี

คลินิกโรคมะเร็งนรีเวช

ให้ยาเคมีบ�าบัด
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รับใบนัด
จากห้องตรวจ

10.00-20.00 น.

รับยาเคมีบ�าบัดที่ศูนย์ให้ยา
รับใบนัด/ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัว

พบเภสัชกร
รับยากลับบ้าน
พร้อมค�าแนะน�าการใช้ยา

- แพทย์เฉพาะทางมะเร็ง

- พยาบาลวิชาชีพ
เคมีบ�าบัด

- พยาบาลวิชาชีพ
เคมีบ�าบัด

- เภสัชกร
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สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1. ศูนย์เคมีบ�าบัด
อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ชัน้ 16
โทร. 02-644-7000 ต่อ 2541-2

จันทร์ - ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)
ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น.

2. หน่วยให้ยาเคมีบ�าบัด
ตึกสิรินธร ชั้น 7
โทร. 02-644-7000 ต่อ 3718, 2105

จันทร์ - ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)
ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น.

3. หน่วยให้ยาเคมีบา� บัดOPDรังสีรกั ษา
ตึกหลวงช�านาญ
โทร. 02-644-7000 ต่อ 2503, 2506

จันทร์ - ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)
ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น.

ค่าบริการ
- เบิกได้ตามสิทธิการรักษา
(กรมบัญชีกลาง, ประกันสังคม,
บัตรประกันสุขภาพ)
- จ่ายเงินเอง : ช�าระค่าบริการด้วย
บัตรเครดิตขั้นต�่า 500 บาทขึ้นไป

ช่องทางรับช�าระค่าบริการ

1. ฟรีค่าธรรมเนียม : ในสิทธิจ่ายตรง บัตรประกันสุขภาพผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
สิทธิประกันสังคม พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช และสิทธิอื่น ๆ ที่ทางราชการ
รับรอง
2. เก็บค่าธรรมเนียมครั้งละ 30 บาท ในสิทธิบัตรประกันสุขภาพอายุน้อยกว่า 60 ปี
และบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ

ช่องทางการร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
1. จดหมายร้องเรียนผ่านผู้บริหาร
2. ตู้รับค�าร้องเรียนภายในโรงพยาบาลราชวิถี
3. Application line rajavithi

ระดับการให้บริการ
ระยะเวลา

- ช�าระด้วยตนเองที่ห้องบริการ
ฝ่ายการเงิน

เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค�าขอใช้บริการ
1. บัตรประชาชน
2. ใบนัดตรวจ
3. ใบส่งต่อการรักษา

ค่าธรรมเนียม

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ชั่วโมง โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่
ครบถ้วนจนถึงรับยาเคมีบ�าบัด

คุณภาพ
l
l

ผู้ป่วยได้รับบริการดูแลรักษา ถูกต้อง ครบถ้วน และปลอดภัย
ผลการส�ารวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยมไม่น้อย
กว่า 85 %
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คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital)
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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

ตึกวาศอุทิศ

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ประตู 2

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

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

A

อาคาร
ศูนย์การแพทย์ราชวิถี

H

ตึกหลวงช�านาญ
เนติศาสตร์

ATM

F

ลานจอดรถ
หอพัก 18 ชั้น

ตึกอายุรกรรม

E

ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
I
EMS
ตึกเจริญ
พูลวรลักษณ์
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
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เอกสารที่ต้องยื่นตรวจสอบสิทธิ
หน่วยทะเบียนรับ-ส่งต่อ
1 บัตรประจ�าตัวประชาชน
2 ส�าเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร (เด็กต�่ากว่า 7 ปี)
3 บัตรประกันสุขภาพแรงงงานต่างด้าว
4 หนังสือส่งตัว (ใหม่และเก่า)

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวท่าน
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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

ร้านสะดวกซื้อ
ธนาคาร

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

เชิญรับบริการโรงพยาบาลราชวิถี

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

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

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

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.
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คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การจองห้องพิเศษ
และ
อัตราค่าห้องพิเศษ
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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
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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

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
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คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

งานโรคมะเร็งอายุรศาสตร์

(กรณีเลื่อนนัด)
02-354-8108, 02-354-8164
- วันจันทร์, ศุกร์ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ต่อ 2540
- วันจันทร์, พฤหัสบดี และศุกร์
เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ต่อ 2110
- วันพุธ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ต่อ 5119, 3144

หน่วยฉุกเฉิน

02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 6115

ศูนย์เคมีบ�าบัด อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

(รับปรึกษาสุขภาพ)

02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 2541-2

หน่วยมะเร็งนรีเวช

(รับปรึกษาสุขภาพ)
02-354-8108, 02-354-8164
- เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ต่อ 2105, 3718
- เวลา 16.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ต่อ 3714, 3715, 3733

หอผู้ป่วยรังสีรักษา ก

(หญิง)
02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 3433

หอผู้ป่วยรังสีรักษา ข

(ชาย)
02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 3434

หน่วยให้ยาเคมีบ�าบัด OPD รังสีรักษา
02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 2506

หน่วยเตรียมยาเคมีบ�าบัด (ปรึกษาเรื่องยาเคมีบ�าบัด)
02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 2654

หน่วยโภชนาการ

02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 2652, 2956

คณะผู้จัดท�า
คณะกรรมการเคมีบ�าบัด สหสาขาวิชาชีพ

กระทรวงสาธารณสุข

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.
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คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การจองห้องพิเศษ
และ
อัตราค่าห้องพิเศษ
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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

