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คำนำ 

แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันประสาทวิทยา มีหน้าที่หลักในการ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย พร้อมทั้ง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค

ทางระบบประสาทของประชาชน อันเป็นหน้าที่ทีภ่าคภมูิใจอย่างยิ่ง การ

ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล มีกระบวนการอันสลับซบัซ้อน รวมถึงมี

หน่วยงาน ทั้งภายนอกและภายในเกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งส่งผลให้มี

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายส่วน การจัดคู่มือการให้บริการประชาชน

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) จะส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการมีความรู้ความ

เข้าใจระบบและกระบวนการการบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) สถาบัน

ประสาทวิทยา อันส่งผลต่อการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อ

ผู้รับบริการ และคู่มือการให้บริการประชาชนแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ยัง

เป็นเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบปฏิบัติราชการของสถาบัน

ประสาทวิทยา 

   กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  
     ภารกิจด้านการพยาบาล  

                                                      สถาบันประสาทวิทยา 



 

 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก  สถาบันประสาทวิทยา  
- ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ  
- หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขในการขอรับบริการ  
- ขั้นตอนการรับบริการ  
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับบริการ  

ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ  
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร  
การเดินทาง  
แนะนำสถานที่  
แนะนำเจ้าหน้าที่  
  
  
  

 

 



 

 

ข้ันตอนการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก   

สถาบันประสาทวิทยา 

  ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ 

ช่องทางการรับริการ 

ติดต่อด้วยตนเอง ณ แผนกบริการผู้ป่วยนอก อาคารรัชมงคล ช้ัน 1 สถาบัน

ประสาทวิทยา และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา ช้ัน 2 สถาบัน

ประสาทวิทยา 

รูปแบบการให้บริการ 
คลินิกในเวลาราชการ: วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัต

ฤกษ์) เวลา 08.30 -16.00 น.  
คลินิกนอกเวลาราชการ: วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัต

ฤกษ์) เวลา 16.30 -20.30 น., วันเสาร์ เวลา 08.30 -12.00 น. 
    คลินิกเฉพาะโรค: เปิดบริการตามตารางตรวจแพทย์ 

หมายเหตุ : ในเวลาราชการ   - ปิดรับผู้ป่วยใหม่ เวลา 10.30น.  - ปิดรับผู้ป่วย
เก่าเวลา 11.00 น.  

    นอกเวลาราชการ - ปิดรับผู้ป่วยเวลา 18.00 น. 

 



 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ 

1. ผู้ป่วยใหม่ เปิดบริการเวลา 7.00 -10.30 น. 
2. ผู้ป่วยเก่าไม่มีบัตรนัด เปิดรับบริการเวลา 6.30 -11.00 น. 
3. หากไม่สามารถมาตามนัดได ้โทรฯเล่ือนนัดล่วงหน้าก่อน 2-3 วัน ได้ที่

หมายเลข 02-306-9899 ต่อ 2175   
 (วันและเวลาราชการ) 

4. ผู้ป่วยมีนัดตรวจ เช่น  เจาะเลือด, x-ray, CT, EEG, EKG  ให้ทำการตรวจที่
อาคารรัชมงคลช้ัน 1 นัดตรวจ MRI ตรวจที่อาคารวิจัยประสาทวิทยา ห้อง
ตรวจ MRI ช้ัน 1 ก่อนไปพบแพทย์ตามนัด    

5. ผู้ป่วยต้องทำการตรวจสอบสิทธิการรักษา กอ่นรับบริการ โดยใช้บัตร
ประชาชนตัวจริงของผู้ป่วย ดังนี้ 
5.1 ผู้ป่วยที่ตรวจแผนกประสาทวิทยา/ประสาทศัลยศาสตร์ติดต่อเจ้าหน้าที่
ห้องหมายเลข 7-11 อาคารรัชมงคลช้ัน 1  
5.2 ผู้ป่วยที่ตรวจแผนกอายุรกรรม/เวชกรรมฟื้นฟู/จิตเวช/กุมารประสาท
วิทยา/จักษุประสาทวิทยา  ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องหมายเลข 8-10 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา ช้ัน 1  

6.   ผู้ป่วยที่ส่งต่อมาเพื่อตรวจหรือมาโดยรถพยาบาล ติดต่องานการพยาบาล

ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารรัชมงคลช้ัน 1 

 

 



 

 

ขั้นตอนการรับบริการ 

แบ่งผู้รับบริการเป็น 2 ประเภท คือ  

1. ผู้ป่วยใหม่ 

2. ผู้ป่วยเก่า 

1. ขั้นตอนการรับบริการสำหรับผู้ป่วยใหม่ทุกประเภท ติดต่อ ณ อาคารรัชมงคล 

ชั้น 1 ก่อนเสมอ เพื่อทำประวัติผู้ป่วยใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดกรองอาการสำคัญที่มาตรวจเบื้องต้น 

กรอกประวัติและตรวจสอบสิทธิการรักษา  

ผู้ป่วยใหม่ อาคารรัชมงคล ช้ัน 1 

 

ตรวจสอบสิทธิการรักษา  

คัดกรองอาการ /รับบัตรคิวที่จุดคัดกรอง 

พบแพทย์ประสาทวิทยา/ประสาทศัลยศาสตร์ 
นั่งรอหน้าหอ้งตรวจ 

อาคารรัชมงคล ช้ัน 1 

พบแพทย์ ตามลำดับคิวหน้าห้องที่ได้รับ 

พบแพทย์อายุรกรรมทั่วไป /เวชกรรม/จิต
เวช 

ถือแฟ้มไปพบเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 

วัดความดันโลหิต   
บริเวณที่จัดไว้ /หน้าหอ้งตรวจ 

พบพยาบาลหน้าหอ้งตรวจ   
พยาบาลให้ข้อมูลโดยละเอียดและทำใบ

นัด 

ติดต่อการเงิน 
รับยา 

วัดความดันโลหิต   
บริเวณที่จัดไว้ /หน้าหอ้งตรวจ 

พบแพทย์ ตามลำดับคิวหน้าห้องที่ได้รับ 

พบพยาบาลหน้าหอ้งตรวจ   
พยาบาลให้ข้อมูลโดยละเอียดและทำใบ

นัด 

ติดต่อการเงิน 
รับยา 



 

 

2. ขั้นตอนการรับบริการสำหรับผู้ป่วยเก่า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

 2.1 ผู้ป่วยเก่ามาตรงนัด ที่พบแพทย์ประสาทวิทยา / ประสาทศัลยศาสตร์ 
ตรวจ ณ.อาคารรัชมงคล ชั้น 1 

 2.2  ผู้ป่วยเก่ามาตรงนัด ทีพ่บแพทย์อายุรกรรม/แพทย์เวชกรรม/แพทย์จิตเวช  
ตรวจ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา ช้ัน 2 

 2.3 ผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัด/มาก่อนนัด/ขาดการติดต่อเกนิ 6 เดือน ติดต่อ ณ 

อาคารรัชมงคล ช้ัน 1 ก่อนเสมอ เพื่อคัดกรองอาการ 

 2.4 ผู้ป่วยนัดภาคบ่ายและคลินิกเฉพาะโรค ติดต่อ ณ อาคารรัชมงคล ช้ัน 1 ยื่นใบ

นัดที่จุดคัดกรอง ตั้งแต่เวลา11.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 ผู้ป่วยเก่ามาตรงนัด ที่พบแพทย์ประสาทวิทยา / ประสาทศัลยศาสตร์   

ตรวจ ณ.อาคารรชัมงคล ชั้น 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นบัตรนัด ที่เคาน์เตอร์ช่องรับบัตร 
แนะนำห้องตรวจ รอบเวลา ลำดับคิว เคาน์เตอร์ช่อง 13 

ติดต่อเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ห้อง 7 ถึงห้อง 11 

วัดสัญญาณชีพช่ังน้ำหนักบริเวณช้ัน 1 อาคารรัชมงคล  
- ผู้ป่วยเดินได้วัดด้วยตัวเอง 

- ผู้ป่วยรถเข็นวัดหน้าห้องตรวจ 
     - ผู้ป่วยเปลนอนวัดและรอตรวจในบริเวณที่จัดไว้ 

พบแพทย์ ตามลำดับคิวหน้าห้อง
ที่ได้รับ 

107-120 

พบพยาบาลหน้าห้องตรวจ   
พยาบาลให้ข้อมูลโดยละเอียดและ

ทำใบนัด 

ติดต่อการเงิน  
รับยา 



 

 

2.2 ผู้ป่วยเก่า ที่พบแพทย์อายุรกรรมทั่วไป/แพทย์เวชกรรม/แพทย์จิตเวช 
ตรวจ ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยื่นบัตรนัดและรับบัตรคิว 
- เวลา 6.00- 8.00 น. เคาน์เตอร์ช่อง 200 ชั้น 2 

- เวลา 8.00 น.- 11.00 น.  ยื่นบัตรนัดหน้าห้องตรวจชั้น 2 

2. ติดต่อเพื่อตรวจสอบสิทธ์ห้อง 8-10 

 

3. วัดสัญญาณชีพ  ชั่งน้ำหนักบริเวณหน้าข้างห้องหัตถการ 
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ                            
 - ผู้ป่วยเดินได้วัดด้วยตัวเอง 

- ผู้ป่วยรถเข็นวัดหน้าห้องตรวจ 

4. พบแพทย์ ตามลำดับคิวหน้าห้องที่
ได้รับ 

107-120 

5. พบพยาบาลหน้าห้องตรวจ 
พยาบาลให้ข้อมูลโดยละเอียดและทำ

ใบนัด 

การเงิน  
รับยา 



 

 

2.3 ผู้ป่วยเก่าที่ไม่นัด/มาก่อนนัด/ขาดการติดต่อเกิน 6 เดือน 
ติดต่องานการพยาบาลผู้ป่วยนอก อาคารรัชมงคลชัน้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดกรองอาการสำคัญท่ีมาตรวจเบ้ืองต้น  อาคารรัชมงคลชั้น 1 

 

ยื่นบัตรนัดเก่า/บัตรผู้ป่วย/หรือแจ้งชื่อนามสกุลที่ห้องเบอร์  1 
เพื่อตรวจสอบและค้นแฟ้มประวัติเดิม 

-นั่งรอเรียกชือ่รับแฟ้มประวัติ 

ติดต่อเพื่อตรวจสอบสิทธ์ิห้อง 7 ถึงห้อง 11 

คัดกรองอาการสำคัญ 
วัดสัญญาณชีพ ซักประวัติการแพ้ยา / อาการและส่งผู้ป่วยไปตรวจ 

พบแพทย์ประสาทวิทยา/ประสาทศัลยศาสตร์  
นั่งรอหน้าห้องตรวจ 
อาคารรัชมงคล ชั้น 1 

พบแพทย์ ตามลำดับคิวหน้าห้องที่ได้รับ 

พบแพทย์อายุรกรรมทั่วไป /เวชกรรม/จิตเวช 
ถือแฟ้มไปพบเจ้าหน้าท่ีหน้าห้องตรวจ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 

 

วัดความดันโลหิต   
บริเวณที่จัดไว้ /หน้าห้องตรวจ 

พบพยาบาลหน้าห้องตรวจ   
พยาบาลให้ข้อมูลโดยละเอียดและทำใบนัด 

 

ติดต่อการเงิน 
รับยา 

วัดความดันโลหิต   
บริเวณที่จัดไว้ /หน้าห้องตรวจ 

พบแพทย์ ตามลำดับคิวหน้าห้องที่ได้รับ 

พบพยาบาลหน้าห้องตรวจ   
พยาบาลให้ข้อมูลโดยละเอียดและทำใบนัด 

 

ติดต่อการเงิน 
รับยา 



 

 

2.4 ผู้ป่วยที่มีนัดภาคบ่ายและคลินิกเฉพาะโรค 

ติดต่องานการพยาบาลผู้ป่วยนอก อาคารรัชมงคลชัน้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยใส่ใบนัดลงกล่องที่จุดคัดกรอง  
ชั้น 1 อาคารรัชมงคล 

ได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. 

วัดสัญญาณชีพช่ังน้ำหนักบริเวณช้ัน 1 อาคารรัชมงคล 
- ผู้ป่วยเดินได้วัดด้วยตัวเอง 

- ผู้ป่วยรถเข็นวัดหน้าห้องตรวจ 
- ผู้ป่วยเปลนอนวัดและรอตรวจในบริเวณที่จัดไว้ 

พบแพทย์ ตามลำดับคิวหน้าห้องที่
ได้รับ 

107-120 

พบพยาบาลหน้าห้องตรวจ   
พยาบาลให้ข้อมูลโดยละเอียดและทำใบนัด 

ติดต่อการเงิน  
รับยา 



 

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับบริการ 

รายการเอกสาร 
ส่วนงาน/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
 

จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร
สำเนา 

การทำแฟ้มผู้ป่วย 
 บัตรประจำตัวประชาชน 

เวชระเบียน  
อาคารรัชมงคล ช้ัน 1 1 

 

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตจว. 
กทม. และสิทธิคนต่างด้าว 

 
 
 
 
 
 
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
และประกันสุขภาพ 
อาคารรัชมงคลช้ัน 1  
ช่อง 7-11 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา  
ช้ัน 1ช่อง 10 
เปิดทำการเวลา 
06.00 

 
 

 
 

 หนังสือส่งตัว 1 2 
บัตรประจำตัวประชาชน (กรณี
เด็กอายุไม่ถึง7 ปีบริบูรณ์ใช้สำเนาสูติ
บัตร) 
 ต่างด้าวต้องใช้หนังสือที่ทางการ
ออกให ้

 2 

 ใบส่งตรวจต่างๆเช่น x-ray  lab  1 
 ใบนัดตรวจ   1 
สิทธิประกันสังคม   
 หนังสือรับรองสิทธิฉบับจริง  2 
 บัตรประจำตัวประชาชน 
 ต่างด้าวต้องใช้หนังสือที่ทางการ 
ออกให ้

 
2 

 ใบส่งตรวจต่างๆ เช่น x-ray  lab  1 
 ใบนัดตรวจ  1 



 

 

   

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับบริการ 

รายการเอกสารยืนยันตัวตน ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

จำนวน 
เอกสาร
ฉบับจริง 

จำนวน 
เอกสาร
สำเนา 

สิทธิเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
รัฐวิสาหกิจ ครูเอกชน กกต. 

 
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
และประกันสุขภาพ  
อาคารรัชมงคลช้ัน 1  
ช่อง 7-11 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา 
ช้ัน 1  
ช่อง 10  

 
 
 
 

บัตร
ประชาชน 

บัตร
ประจำตัว

ผู้ป่วย 

 
 

บัตรประจำตัวประชาชน - 
บัตรประจำตัวผู้ป่วยสถาบนัประสาท
วิทยา 

 

สิทธิ 30 บาทผู้พิการ/บัตรทหาร
ผ่านศึก ตจว. กทม. 

ฝ่ายสวัสดิการสังคม
และประกันสุขภาพ  
อาคารรัชมงคลช้ัน 1  
ช่อง 7-11 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

7รอบพระชนมพรรษา 

ช้ัน 1ช่อง 10 

 บัตรผู้พิการ/สมุดผู้พิการ/     
     บัตรทหารผ่านศึก 

 
2 

 บัตรประจำตัวประชาชน (กรณี
เด็กอายุไม่ถึง7 ปีบริบูรณ์ใช้สำเนาสูติ
บัตร) 

 2 

 ใบส่งตรวจเครื่องมือพิเศษต่างๆ
เช่น x-ray  lab   

 1 



 

 

ใบนัดตรวจ  1 
 

ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 

➢ ค่าบริการทำบัตรและเคลือบบัตร 10 บาท 
➢ ค่าตรวจรักษาในเวลาราชการ 80 บาท 
➢ ค่าตรวจรักษานอกเวลาราชการ 80 บาท และ ค่าธรรมเนียมแพทย์นอก

เวลา ราชการ 350 บาท 
➢ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถเบิกได้ตามสิทธ์ิราคาขึ้นอยู่กับยา การตรวจ

พิเศษต่างๆ และประเภทการตรวจรักษา 
 
เง่ือนไขการชำระคา่ใช้จา่ย      

ชำระเป็นเงินสด และกรณียอดชำระเกิน1,000 บาท สามารถ
ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคารยกเว้นบัตรเครดิต อเมรกิันเอก็ซ์เพรส
และเจซีบี 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและร้องเรียน 

1. ติดต่อด้วยตนเองโดยตรง ณ แผนกบริการผู้ป่วยนอก อาคารรัช

มงคล ชั้น 1 สถาบันประสาทวิทยา  เลขที่ 312  ถนนราชวิถี  เขต

ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 

2. ช่องทางอื่นๆ  

เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์: www.pni.go.th 

โทรศัพท ์ 02-3069899 

3. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ป่วยนอก (OP Voice) 
ออนไลน์ https://goo.gl/forms/0mtCabMEdFVQcFag1 

หรือประเมินผ่าน QR Code 

 

http://www.pni.go.th/
https://goo.gl/forms/0mtCabMEdFVQcFag1


 

 

 

 

การเดินทาง 

 

➢ กรณีเดินทางด้วยรถส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่จอดรถภายในสถาบันประสาทวิทยา 
(มีที่จอดรถจำกัดและมักจะเต็มตั้งแต่ช่วงเช้า) นอกจากนี้ยังสามารถจอดได้ในบริเวณ
ใกล้เคียง เช่น บ้านราชวิถี องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงฆ์(ทำบุญค่าที่จอดรถ) 
และในซอยโยธี สามารถจอดริมถนนได้ในวันหยุดราชการ (ตามป้ายจราจร) ริมทาง
รถไฟด้านข้างบ้านราชวิถี  

➢ สำหรับท่านที่เดินทางด้วยโดยสารประจำทาง(รถเมล์) มีรถหลายสายผ่านหน้า
สถาบันประสาทวิทยา เช่น สาย 8, 12,18, 28, 44, 67, 92, 108, 510, 515,, 538, 
539, 542 



 

 

➢ BTS ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แล้วสามารถเดินทางต่อด้วยโดยสารสาธารณะ
ประจำทาง หรือรถแท็กซี่มิเตอร์ได ้

แนะนำสถานที่ 

- ผังรพ.ตึกต่างๆ 

- ผัง OPD ห้องตรวจ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แนะนำเจ้าหน้าที่   

หัวหน้าแผนก และจ านวนบุคลากรอ่ืนๆ 

- ภาพตัวอย่างการแต่งกายพยาบาลวิชาชีพ  NA  PN เวรเปล ฯลฯ 
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