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คู่มือการให้บริการ :  การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนนอน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (ให้ค าแนะน าก่อนนอนโรงพยาบาล) 
ต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน : การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนนอน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ 

กลุ่มและจ านวนผู้ใช้บริการ : ประชาชนที่เข้ามารับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แพทย์ตรวจแล้วมี
ความจ าเป็นต้องให้นอนพักรักษาตัวในตึกผู้ป่วยใน ในเวลาราชการ  
ปริมาณเฉลี่ยเดือนละ 550 ราย 

 

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนนอน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ : ส านักงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วย ห้องเบอร์ 4 ตึกอ านวยการ ชั้น 1 
 5.1 ประเภทช่องทาง :  
1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 
   (ให้ค าแนะน าก่อนนอนโรงพยาบาล) 
2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ อาคารอ านวยการ  
   ห้องเบอร์ 4 
3. สถานที่ ที่ตั้งหน่วยงาน  
   โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
   679  ถนนรามอินทรา 
   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230 
4. รูปแบบการให้บริการ  
   ในเวลาราชการ   เวลา 8.00-16.00 น. 
5. เว็บไซต์และช่องทาง 
     www.nopparat.go.th 
6. โทรศัพท์ 02-548100 ต่อ 1340 
 

5.2 วันที่เปิดให้บริการ : 

 วันจันทร์   วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี วันศุกร์ 
    วันเสาร์       วันอาทิตย์ 
    วันหยุดราชการ 
5.3 เวลาที่เปิดให้บริการ : 
  บริการตลอด 8 ชั่วโมง    
   8.00 – 16.00 น.    
  ไมพั่กเที่ยง 12.00 – 13.00 น.      
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7. อีเมล์  Refernpr@gmail.com 
8. ไปรษณีย์ 10230 

 

 หมายเหตุ :      

 

6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ  
ผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แพทย์ตรวจแล้วมีความจ าเป็นต้องให้นอนโรงพยาบาล มีเอกสาร
ค าสั่งแพทย์ มาท าประวัติการนอนโรงพยาบาล จะผ่านกระบวนการให้ค าแนะน าก่อนนอนโรงพยาบาล ในเวลาราชการ  
 

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ขัน้ตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา 

การให้บริการ 
หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน/หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. ยื่นเอกสารนอน
โรงพยาบาล 

ผู้ป่วย/ญาติติดต่อท าเรื่อง
นอนโรงพยาบาล 

3 นาท ี งานประกันสุขภาพ  

2. ตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
แสดงตัวบุคคล 
ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
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นาท ี

 
งานประกันสุขภาพ 

 

3. ลงทะเบียนผู้ป่วยใน ตรวจสอบเวชระเบียน 
ออกเลขท่ี AN 

3 นาท ี งานเวชระเบียน  

4. ให้ค าแนะน าก่อน
นอนโรงพยาบาล 

แนะน ารายละเอียด เรื่อง 
ระเบียบการเยี่ยม /การเฝ้า
ผู้ป่วย /ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น/
การใช้สิทธิการรักษาต่างๆ/  
การวินิจฉัยโรคของแพทย์
หรือการรักษาเบื้องต้น  
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นาท ี

   
 
งานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย    

 

5 ลงนามยินยอมนอน
โรงพยาบาล 

พยาบาล/เจ้าหน้าที่ อธิบาย
รายละเอียดข้อตกลง และ
ให้ลงนามในใบยินยอม  

2 นาท ี งานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย     

6. ส่งเข้าตึกนอน โทรประสานแจ้งงานน าส่ง 2 นาท ี   งานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย     
 18 นาที 
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8. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
  ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน ส่วนงานรับผิดชอบ 
จ านวน 
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 

หมาย
เหตุ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ป่วย / 
สูติบัตร 

กระทรวงมหาดไทย   1  

2 พาสปอร์ตผู้ป่วยส าหรับต่างชาติ กระทรวงการต่างประเทศ   1  

3 ใบเสร็จรับเงินชื้อประกันสุขภาพ
แรงงานต่างชาติ 

กลุ่มงานการเงิน 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

  1  

4 บัตรประกันสุขภาพแรงงาน ต่างด้าว โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี   1  

9.2 เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
ส่วนงานรับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 

หมาย
เหตุ 

1 แบบฟอร์มของโรงพยาบาล ที่แพทย์
ระบุให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล/
ประวัติการรักษา OPD Card 

ห้องตรวจต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 
 

  
1 

 

10. ค่าบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 
รายละเอียดค่าบริการ : ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตามสิทธิการรักษา 
ค่าบริการ : ไม่มีค่าบริการ 
หมายเหตุ : อัตราค่าห้อง 

ค่าห้องพิเศษเดี่ยว (VIP)  2,500 บาท/วัน  
ค่าห้องพิเศษเดี่ยว (สูท)  4,000 บาท/วัน  
ค่าห้องพิเศษรวม         1,000 บาท/วัน  
***ส่วนลดค่าห้อง ลดหย่อนตามเกณฑ์ของสิทธิที่ได้รับ 
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11. ช่องทางรับช าระค่าบริการ 
1. ไม่มีค่าบริการ 
 

12. ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ ติชม ร้องเรียน 
1. ผ่าน web site   www.nopparat.go.th  
2. กล่องรับความคิดเห็น  
3. โทรศัพท์    02-5481000 ต่อ 1340   
 

13. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ชื่อเอกสาร : หนังสือยินยอมให้รักษาพยาบาล (รพ.37) 
ขอรับเอกสาร : แผ่นพับหรือ QR-Code 
14. หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ป่วยที่แพทย์ให้นอนพักรักษาตัว 

 ในโรงพยาบาล (Admission) 
(ยกเว้นผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน) 

ตรวจสอบสิทธิรักษาก่อนนอนโรงพยาบาล
ลงทะเบียนนอนโรงพยาบาล 

รับรองสิทธิการรักษาตามสิทธิผู้ป่วย 

 พยาบาล/เจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลค าและ 

แนะน ารายละเอียดก่อนนอนโรงพยาบาล 

พร้อมแจกแผ่นพับหรือ QR--Code 

แจ้งเจ้าหน้าที่น าส่งพาผู้ป่วยไปเข้าตึก
ผู้ป่วยในตามแผนกที่แพทย์ระบุ 

น าเอกสารมาติดต่อเจ้าหน้าที่โต๊ะ
ให้ค าแนะน าก่อนนอนโรงพยาบาล 

พยาบาล/เจ้าหน้าที่อธิบายรายละเอียด
ข้อตกลงและให้ลงนามยินยอมนอน
โรงพยาบาลในแบบฟอร์มที่ก าหนด 

ผู้ป่วย/ญาติ ลงนามยินยอม 

นอนโรงพยาบาลในแบบฟอร์ม 


