
คู่มือการให้บริการ: กระบวนการเข้ารับบริการให้เลือดผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:   ห้องตรวจกุมารเวชกรรม  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

ต้นสังกัดที่รับผิดชอบ: โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน  
1.ชื่อกระบวนงาน: กระบวนการเข้ารับบริการให้เลือดผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย    
2.หน่วยงานที่รับผิดชอบ:    ห้องตรวจกุมารเวชกรรม  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
3.ข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
กลุ่มและจ านวนผู้ใช้บริการ: จ านวนผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการให้เลือด                   

เฉลี่ยประมาณ  80  ราย/เดือน  
 

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4.ชื่องานบริการ/กระบวนการ: กระบวนการเข้ารับบริการให้เลือดผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย    
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ : 
 5.1ประเภทช่องทาง: 
1.ติดต่อด้วยตัวเอง ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม  อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 
679  ถนนรามอินทรา  แขวง/เขต คันนายาว 
กรุงเทพฯ  10230 
3.รูปแบบการบริการคลินิกในเวลา    

5.2วันที่เปิดให้บริการ 

วันพุธ  
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

5.3 เวลาที่เปิดให้บริการ 
คลินิกในเวลา  07.00 -16.00 น. 

หมายเหตุ: 
ช่องทางการติดต่อสอบถาม 
1.เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ 
www.nopparat.go.th 
2.โทรศัพท์ 02-5174270-9  ต่อ 7535 

 
 

 

 

 



6.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถ้ามี) 
ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเด็กธาลัสซเีมีย ที่ต้องได้รบัการรักษาด้วยการให้เลือดในวันและเวลาที่ก าหนด โดยเตรยีมเอกสาร สูติบัตร/ บตัร
ประชาชน / ใบส่งตัวจากหน่วยบรกิารปฐมภมูิ ส าหรับเด็กไทย  หรือพาสปอร์ต/บัตรประกันสุขภาพ(รพ.นพรัตนราชธานี) ส าหรับ
ชาวต่างชาติ  

7.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ที ่ ขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

การ
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน/หน่วยงาน                 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1. ยื่นขอเวชระเบียน / 
ตรวจสอบสิทธ์ิการ
รักษา 

ผู้รับบริการยื่นบตัรนดั /       
สูติบัตร / บัตรประชาชน / 
ใบส่งตัวจากหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ   ส าหรับเด็กไทย  
หรือพาสปอรต์/บตัรประกัน
สุขภาพ                    
(รพ.นพรัตนราชธานี) 
ส าหรับชาวตา่งชาติ 

5 
 

นาที 
 

งานเวชระเบียน /          
ตรวจสอบสืทธ์ิ               
ช้ัน1   อาคาร                 

เฉลิมพระเกียรต ิ

กรณีใช้สิทธ์ิการ
รักษา  ให้รับรอง
สิทธ์ิที่จุดตรวจสอบ
สิทธ์ิ ช้ัน 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรต ิ

2. ประเมินอาการ ผู้รับบริการยื่นบตัรนดั/ใบสั่ง
ยา/ใบสั่งเจาะเลือด  และ 
รับบัตรคิวโรคเลือด 

5 นาที ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 
ช้ัน 5  อาคารเฉลิมพระ

เกียรต ิ

 

ซักประวัติ / ช่ังน้ าหนัก / 
วัดส่วนสูง / วัดสัญญาณชีพ 

5 นาที ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 
ช้ัน 5  อาคารเฉลิมพระ

เกียรต ิ

- 
 

3 เจาะเลือด  เจาะเลือด/จองเลือด 10 นาที 

4 ตรวจเลือด ตรวจเลือด / ตรวจความเข้า
กันได้ ของเลือด 
(ผู้รับบริการรอท่ีห้องตรวจ
กุมารเวชกรรม) 

90 นาที งานพยาธิวิทยา 

5 พบแพทย ์ พบแพทย์/ให้ค าปรึกษา 10 นาที ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 

6 รับยา  ผู้รับบริการรบัยา/ช าระ
ค่าบริการ 

15 นาที งานเภสัชกรรม /          
งานการเงิน 

 

7 เตรียมการให้เลือด 
 
 
 

พยาบาลเตรียมการให้เลือด 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เลือด  ค าสั่งการรักษา     
และ ผูร้ับการใหเ้ลือด 

10 นาที ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 
ช้ัน 5  อาคารเฉลิมพระ

เกียรต ิ

 

  

                                                                                                        ระยะเวลาด าเนินการ : 2 ช่ัวโมง  30  นาที 



8 งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
         (หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

 
ส่วนงาน/หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
จ านวน

เอกสาร ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร       
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ/ชุด) 

 
หมายเหต ุ

1 ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน 
1 สูติบัตร / บัตรประจ าตัวประชาชน 
2 พาสปอร์ตส าหรับชาวต่างชาต/ิ
บัตรประกันสุขภาพ                    
(รพ.นพรัตนราชธานี) 

 

 
กระทรวงมหาดไทย 
 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

  
 

 
 
 

 
1 

 
1 

 

9.2 เอกสารอ่ืนๆส าหรับยืนยันเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม ส่วนงาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
จ านวน
เอกสาร   
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร       
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ/ชุด) 

 หมายเหต ุ

1 ใบส่งตัวเพื่อรักษาต่อ จากหน่วย
บริการปฐมภูม ิ

กระทรวง
สาธารณสุข 

  
 

1   

10. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ ................................) 
รายละเอียดค่าธรรมเนียม :  ค่ารักษาพยาบาล (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การรักษาพยาบาล) 
ค่าธรรมเนียม :  ฟรี 
11.ช่องทางรับช าระค่าบริการ/ค่ารักษาพยาบาล 
1. งานการเงิน ช่องหมายเลข  1, 2  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ**** 
2. งานการเงิน ช่องหมายเลข  7, 8, 9 ชั้น 1 อาคารอ านวยการ**** 
12. ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ 
1 www.nopparat.go.th 
2 กล่องรับความคิดเห็น 
13. ตัวอย่างแบบฟอร์ม และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
ชื่อเอกสาร : แบบกรอกประวัติ 
ขอรับเอกสาร :  งานเวชระเบียน 
14. หมายเหตุ 
 



ข้อตกลงระดับการให้บริการ 
งานที่ให้บริการ กระบวนการเข้ารับบริการให้เลือดผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย 

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1.อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คลินิกในเวลาราชการ 
ที่อยู่  679  ถนนรามอินทรา  แขวง / เขต คันนายาว                         เปิดให้บริการ วันพุธ 
กรุงเทพฯ 10230                                                                              เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
โทรศัพท์  02-5174270-9   ต่อ 7535  , 7527ตั้งแต่ เวลา  07.00-16.00 น.     
       
ข้อก าหนดการให้บริการ 
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้1.สูติบัตร / บัตรประจ าตัวประชาชน / ใบส่งตัวจากหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือ พาสปอร์ต / 
บัตรประกันสุขภาพ ส าหรับชาวต่างชาติ จ านวน 1 ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม   ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ระดับการให้บริการ 

ระยะเวลา  
ใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน  2 ชั่วโม ง 30 นาที โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ยื่นขอเวชระเบียน/ตรวจสอบสิทธิ์ จนถึง การ
เตรียมการให้เลือด 
คุณภาพ 

- ระยะเวลาที่รับริการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- อัตราความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1.ยื่นขอเวชระเบียน / ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา   งานเวชระเบียน 
2.ประเมินอาการ      ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 
3.เจาะเลือด        ห้องตรวจกุมารเวชกรรม   
4. ตรวจเลือด / ตรวจความเข้ากันได้ของเลือด   งานพยาธิวิทยา 
5. พบแพทย์       ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 
6. รับยา       งานเภสัชกรรม 
7. เตรียมการให้เลือด                                                     ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 



การรับข้อเสนอแนะ 
ถ้าหากการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ที่ 
1.เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์  www.nopparat.go.th 

2.โทรศัพท์   02-5174270-9   ต่อ 7535  , 7527 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


