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คู่มือการให้บริการ :  การให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดให้นอนในโรงพยาบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและคัดกรอง 
ต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน : การให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดให้นอนในโรงพยาบาล 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและคัดกรอง  กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก  

ภารกิจด้านการพยาบาล 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ 

กลุ่มและจ านวนผู้ใช้บริการ : จ านวนผู้ป่วยรับบริการ 300 คน /เดือน 
 

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : การให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดให้นอนในโรงพยาบาล 
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ :  
5.1 ประเภทช่องทาง :  
  1. ศูนย์ลงทะเบียนนอนโรงพยาบาล  
     (Admission Center) งานการพยาบาลผู้ป่วย 
      อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
  2. อาคาร 7 ชั้น 1 ที่อยู่ เลขที่ 74 ถ.ติวานนท์       
      ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
  3. รูปแบบการให้บริการ : ในเวลาราชการ 
  4. เว็บไซต์ www.ccit.go.th  
  5. โทรศัพท์ 02-547-0993 
  6. อีเมล์ - 

5.2 วันที่เปิดให้บริการ : 
 วันจันทร ์– วันศุกร์ 
    (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

5.3 เวลาที่เปิดให้บริการ : 
  เวลา 08.00 น.- 16.00 น. 
 

หมายเหตุ :  จากสถานการณ์ COVID-19 ผู้รับบริการทุกท่านต้องผ่านการคัดกรองความเสี่ยงที่จุดคัดกรอง 
                ก่อนเริ่มรับบริการ เวลา 06.00-16.00 น. อาคาร 8 ชั้น 1   

 

6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการรับบริการ (ถ้ามี) 
     ศูนย์ลงทะเบียนนอนโรงพยาบาล  เป็นจุดนัดนอนโรงพยาบาลเพ่ือท าหัตถการรักษาผู้ป่วย โดยแพทย์พิจารณาให้
มานอนโรงพยาบาล จะได้รับการซักประวัติ คัดกรอง ตรวจพิเศษเพ่ิมเติม ลงทะเบียนนอนโรงพยาบาล และตรวจสอบ
สิทธิก่อนขึ้นนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยใน  

ระเบียบการเยี่ยม 
    - ห้องผู้ป่วยสามัญเยี่ยมได้เวลา 10.00 น. -  20.00 น. ยกเว้นกรณีสถานการณ์โรคระบาด งดเยี่ยมทุกกรณี 
    - ห้องผู้ป่วยพิเศษและ VIP ต้องมีญาติเฝ้าตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 1 คน (กรณีภาวะโรคระบาด ไม่เปลี่ยนคนเฝ้า) 
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7.ระดับการให้บริการ (ส่วนที่เพ่ิมเติม) 
1. ระยะเวลา  

ให้บริการภายใน 4 ชั่วโมง โดยนับระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมายื่นบัตรนัดจนกระทั่งผู้ป่วยได้เข้าพักรักษาตัวที่หอผู้ป่วยใน 

2. คุณภาพ 
ร้อยละของระยะเวลาที่ได้รับบริการ  ภายใน 4 ชั่วโมง ≥80%   

 

8. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน 
รายละเอียดของ 

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา 

การ
ให้บริการ 

หน่วยเวลา 

(นาที/ช่ัวโมง/วัน/
วันท าการ/เดือน/

ปี) 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. ย่ืนบัตรนัดที่ศูนย์ Admit อาคาร 7 
ชั้น 1 รับบัตรคิว/พยาบาลประเมิน
คัดกรองอาการ และความเสี่ยง 
Covid - 19 วัดสญัญาณชีพ และ
สอบถามสทิธกิารรักษาเบ้ืองตนั 

เตรียมเอกสารที่ต้องใช ้     
1. บัตรคิว                     
2. ใบประเมินความเส่ียง  
3. หนังสือส่งตัวของผู้ป่วย    
4. เวชระเบียน       
รับแจกบัตรคิว จะมีเจ้าหน้าที่
มาเรียกแจกบัตรคิว ทกุ
ประมาณ 30 นาท ีจากนั้นรอ
พยาบาลเรียกซักประวัติ วัด
สัญญาณชีพ ตามคิว 

30  นาท ี ศูนย์ Admit 
หน่วยงานการ
พยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉินและคัดกรอง 

 

2. เภสัชกรประเมนิการใช้ยาของ
ผู้ป่วย 

ซักประวัตขิ้อมูลยาผู้ป่วยที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน 

15 นาท ี กลุ่มงานเภสัชกรรม  

3. ส่งตรวจพเิศษตามการพจิารณาของ
แพทย์ เชน่ เอกซเรย์ ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจหัวใจด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูง ตรวจโควิด 
เป็นต้น 

ส่งตรวจพเิศษตามการพจิารณา
ของแพทย์ เชน่ เอกซเรย์ ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจหัวใจด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูง ตรวจโควิด 
เป็นต้น 

60 
 

นาท ี กลุ่มงานรังสี , งาน
ตรวจพเิศษหัวใจ , งาน
จุลชีววทิยา 

 

4. รอหอผู้ป่วยในประสานงานแจ้ง
พร้อมรับ 

เตรียมส าเนาเอกสารในการ
ตรวจสอบสิทธิ ์

90 
 

นาท ี กลุ่มงานการ
พยาบาลผู้ป่วยใน 

 

5. ลงทะเบียนนอนโรงพยาบาล 1.เวชระเบียน 
2.ชุดเอกสาร Admit , ใบ
Summary และป้ายข้อมอื 

5 นาท ี ศูนย์ Admit 
หน่วยงานการ
พยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉินและคัดกรอง 

 

6. ตรวจสอบสิทธิการรกัษา 1.เอกสารส่งตวั 
2..ใบตรวจสอบสิทธิ ์

30 นาท ี งานตรวจสอบสทิธิ
ผู้ป่วย 

 

7. น าส่งหอผู้ป่วยใน เจ้าหน้าที่ศูนย์เปล น ารถนั่งมา
รับส่งขึ้นหอผู้ป่วยใน 

10 นาท ี ศูนย์การเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย 

  
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม : 
(ขั้นตอน 1-7) 

4 ชั่วโมง 
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9. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
 ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

 

10. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
10.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานของภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน ส่วนงานผิดชอบ 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร

ส าเนา 
หน่วยนับเอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 
หมายเหต ุ

1 ใบนัดนอนโรงพยาบาลผู้ป่วย   

ศูนย์ลงทะเบียนนอนโรงพยาบาล 
(Admission Center) 

1 - ฉบับ  
2 บัตรประจ าตัวประชาชน /พลา

สปอร์ต (PassPort) กรณีต่างชาติ 
1 2 ฉบับ กรณีสิทธิ์

ประกันสังคมและ
เบิกได้รัฐวิสากิจ 

3 เอกสารใบส่งต่อตามสิทธิการรักษา 1 4 ฉบับ  
4 กรณีมีบัตรคนพิการหรือบัตรทหาร

ผ่านศึก 
1 4 ฉบับ  

5 สิทธิเบิกได้รัฐวิสาหกิจ 1 1 ฉบับ  
6 สิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง - - ฉบับ ไม่ต้องใช้เอกสาร 

 

11. ค่าบริการ (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564) 
รายละเอียดค่าบริการ : 1. ค่าเอกซเรย์ = 270 บาท 

2. ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ = 200 บาท 
3. ค่าตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง = 2,000 บาท 
4. หัตถการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ = 10,000 บาท – 35,000 บาท  
5. หัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด = 95,000 บาท – 250,000 
บาท 
6. หัตถการการจี้ด้วยไฟฟ้าผ่านคลื่นเสียงความถี่สูง = 120,000 บาท – 200,000 บาท 
7. หัตถการการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ = 90,000 บาท – 370,000 บาท 
8. ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี = ประมาณ 150,000 บาท 
9. ผ่าตัดลิ้นหัวใจ =  ประมาณ 200,000 บาท 
10. ผ่าตัดปอด = ประมาณ 120,000 บาท 

หมายเหตุ : 1. ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพ/ประกันสังคม ที่ส่งตัวมารักษาพยาบาลตามระบบ   
  ไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นรายการตรวจหรือยาบางชนิด ที่ไม่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ) 

2. กรณีผู้ป่วยช าระเงินเอง ค่าบริการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและการพิจารณา  
    การผ่าตัดของแพทย์ ไม่รวมค่าบริการห้องพิเศษและสามัญ 

รายละเอียดค่าบริการ : 1. ราคาค่าห้องพิเศษ 
1.1 หอผู้ป่วยในสามัญ ราคา 400 บาท/คืน เสียค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยช าระเงินเองเท่านั้น 
1.2 หอผู้ป่วยในพิเศษรวม  ราคา 1,000 บาท/คืน 
      - สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ประกันสังคม ช าระส่วนต่าง 600 บาท/คืน 
      - สิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง , องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่มีส่วนต่าง 
      - สิทธิเบิกได้รัฐวิสาหกิจ ช าระส่วนต่างจากที่ต้นสิทธิรับรอง 
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2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น  
2.1 หอผู้ป่วยในพิเศษเดี่ยว ราคา 2,000 บาท/คืน 
      - สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ประกันสังคม ช าระส่วนต่าง 1,600 บาท/คืน 
      - สิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ช าระส่วนต่าง 500 บาท/คืน 
      - สิทธิเบิกได้รัฐวิสาหกิจ ช าระส่วนต่างจากที่ต้นสิทธิรับรอง 
2.2 หอผู้ป่วยในพิเศษ VIP ราคา 3,500 บาท/คืน 
      - สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ประกันสังคม ช าระส่วนต่าง 3,100 บาท/คืน 
      - สิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ช าระส่วนต่าง 1,250 บาท/คืน 
      - สิทธิเบิกได้รัฐวิสาหกิจ ช าระส่วนต่างจากที่ต้นสิทธิรับรอง 

3. อาคาร 6  
3.1 หอผู้ป่วยในพิเศษเดี่ยว  ราคา 1,300 บาท/คืน 
      - สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ประกันสังคม ช าระส่วนต่าง 900 บาท/คืน 
      - สิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ช าระส่วนต่าง 150 บาท/คืน 
      - สิทธิเบิกได้รัฐวิสาหกิจ ช าระส่วนต่างจากที่ต้นสิทธิรับรอง 
3.2 หอผู้ป่วยในพิเศษ VIP  ราคา 3,000 บาทต่อคืน 
      - สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ประกันสังคม ช าระส่วนต่าง 2,600 บาท/คืน 
      - สิทธเิบิกได้กรมบัญชีกลาง, องค์การบริหารสว่นท้องถิ่น ช าระสว่นต่าง 1,000 บาท/คืน 

          - สิทธิเบิกได้รัฐวิสาหกิจ ช าระส่วนต่างจากที่ต้นสิทธิรับรอง 
 

12. ช่องทางการช าระค่าบริการ 
1 ช าระด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต (ขั้นต่ า 1,000 บาท) ที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 7 ชั้น 1 และ อาคาร 8 ชั้น 1 

(ก่อนกลับบ้าน) 
 

13. ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ ติชม ร้องเรียน 
1 กล่องรับความคิดเห็น สถาบันโรคทรวงอก 
2 สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน 02 547 0999 ต่อ 30048 
3 www.CCIT.go.th 
4 จดหมาย ถึงหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

ที่อยู่ : สถาบันโรงทรวงอก เลขที่ 74  ถ.ติวานนนท์  ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000 
 

14. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ้ามี) 
ชื่อเอกสาร : - 
ขอรับเอกสาร : - 

 

15.หมายเหตุ : 
 

http://www.ccit.go.th/
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