
คู่มือ

ผู้ป่วยมะเรง็หลังโพรงจมูก

ที่ไดร้บัรังสรีักษา
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ข้อควรรูเ้กีย่วกบัการรกัษาโรคมะเร็ง

โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ใน

อวัยวะต่างๆของร่างกาย โดยมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ

เกิดเป็นก้อนเนื้อที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง 

หรือกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ ผ่านทาง

ระบบเลือด หรือระบบทางเดินน้้าเหลือง โรคมะเร็งมี

หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับต้าแหน่งที่เป็นจุดก้าเนิดของ

โรค และชนิดของเซลล์มะเร็ง

โรคมะเรง็มะเรง็ คืออะไร

สารบัญ

หัวข้อ หน้า

ข้อควรรู้เก่ียวกับการรักษาโรคมะเร็ง 2

โรคมะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดหรือไม่ 

มีวิธีการรักษาแบบใดบ้าง

3

วิธีการรักษาโรคมะเร็ง 7

สาเหตุการเกิดมะเร็งหลังโพรงจมูก 11

มะเร็งหลังโพรงจมูกจะสังเกตอาการอย่างไร 12

มะเร็งหลังโพรงจมูกรักษาโดยรังสีรักษา 14

มะเร็งหลังโพรงจมูกรักษาโดยเคมีบ้าบัด 15

วิธีการดูแลตัวเอง 16

ช่องทางการให้บริการ 32

ขั้นตอนการเข้ารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 33

การรับเรื่องร้องเรียน 34
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การหายจากโรคมะเร็งขึ้นอยู่กับปัจจยัหลายอย่าง

โรคมะเรง็สามารถรกัษาให้หายขาดหรอืไม่ 

มีวิธีการรกัษาแบบใดบา้ง ?

1. ระยะของโรค ผู้ป่วยระยะต้นมี

โอกาสหายขาดมากกว่ามะเร็งระยะ

ปลาย มะเร็งระยะแพร่กระจายมี

โอกาสหายขาดน้อยมาก

การหายจากโรคมะเร็งขึ้นอยู่กับปัจจยัหลายอย่าง

โรคมะเรง็สามารถรกัษาให้หายขาดหรอืไม่ 

มีวิธีการรกัษาแบบใดบา้ง ?

2. อวัยวะต้นเหตุของโรคมะเร็ง มะเร็งต้นเหตุ บางต้าแหน่งแม้เป็น

ระยะแรกก็การพยากรณ์โรคไม่ดี เช่น มะเร็งตับ ในขณะที่มะเร็ง

บางต้าแหน่งมีโอกาสอยู่รอดดีมาก แม้เป็นในระยะปลายๆ เช่น 

มะเร็งต่อมน้้าเหลือง มะเร็งบางชนิดก็มีการพยากรณ์โรคกลางๆ 

ขึ้นกับระยะตามข้อ 1 เช่น มะเร็งเต้านม

3. การผ่าตดัมะเร็งที่มีลักษณะเป็นก้อน ที่สามารถผ่าตัดได้ มักจะ

ดีกว่าก้อนท่ีใหญ่โต หรือลุกลามต่อมน้้าเหลือง หรืออวัยวะใกล้เคียง

ท้าให้ผ่าตัดไม่ได้ มะเร็งบางชนิดตอบสนองต่อยาเคมีดีมาก มี

โอกาสหายสูงมาก เช่น มะเร็งต่อมน้้าเหลือง มะเร็งบางชนิดผ่าตัด

ไม่ได้แต่รักษาด้วยการฉายแสงคู่กับยาเคมีได้ผลดีมาก เช่น มะเร็ง

หลังโพรงจมูก
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การหายจากโรคมะเร็งขึ้นอยู่กับปัจจยัหลายอย่าง

โรคมะเรง็สามารถรกัษาให้หายขาดหรอืไม่ 

มีวิธีการรกัษาแบบใดบา้ง ?

4. อายุของผู้ป่วย โรคบางโรคเป็นในคนอายุน้อยไม่ดี เช่น มะเร็ง

เต้านม ในคนอายุน้อยกว่า 35 ปี มีโอกาสมีโรคก้าเริบสูงกว่าผู้ป่วย

ระยะเดียวกันที่อายุมากเป็นต้น มะเร็งบางชนิดเป็นในอายุมากไม่ดี 

เช่น มะเร็งสมอง ยิ่งอายุมากกว่า 60 ยิ่งแย่ เป็นต้น

การหายจากโรคมะเร็งขึ้นอยู่กับปัจจยัหลายอย่าง

โรคมะเรง็สามารถรกัษาให้หายขาดหรอืไม่ 

มีวิธีการรกัษาแบบใดบา้ง ?

6. สถานพยาบาลและแพทย์ที่ให้การรักษา คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า 

โรงพยาบาลบางแห่งมีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องไม้เครื่องมือ มี

ประสบการณ์มากกว่าอีกสถาบัน ซึ่งปกติผู้ป่วยมักไม่ทราบ ว่า

แพทย์ท่านใด โรงพยาบาลอะไรเชี่ยวชาญเรื่องอะไร

5. สภาพร่างกายผู้ป่วย ผู้ป่วยเดิน

มาหาหมอ กับนอนมา แม้ เป็น

มะเร็งชนิดเดียวกัน ระยะเดียวกัน 

และเกรดเดียวกัน ก็ท้าให้แพทย์

รักษาต่างกัน แพทย์จะต้องดูว่าผู้ป่วย

ทนต่อการรักษาได้หรือไม่ 

7. ยารักษามะเร็ง 

มะเร็งบางชนิดมี

ยาดีๆ มากมาย 

8. ไม่มอีะไรรอ้ยเปอรเ์ซน็ตท์างการแพทย์ ถึงแม้จะได้สิ่งดีๆ ทั้งหมด

จากข้อ 1-8 ผู้ป่วยก็อาจจะเป็นซ้้าก็ได้

ที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจคล่าวๆ ว่ามะเร็งมีโอกาสหาย การได้พบแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญยิ่งเร็วยิ่งดี
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วิธีการรกัษาโรคมะเร็ง

ศัลยกรรม

ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกรวมทั้งต่อมน้้าเหลืองบริเวณข้าง

วิธีการรกัษาโรคมะเร็ง..(ตอ่)

รังสรีักษา 

ฉายแสงบริเวณท่ีมีเซลล์มะเร็งอยู่เป็นการรักษาแบบเฉพาะที่

เช่นเดียวกับวิธี ของศัลยกรรม
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วิธีการรกัษาโรคมะเร็ง..(ตอ่)

เคมีบา้บดั

การรักษาหรือการท้าลายเซลล์มะเร็งทั้งที่ต้นตอและที่

กระจาย ไปตามทางเดินน้้าเหลือง กระแสเลือดหรืออวัยวะอ่ืน

ของร่างกาย เป็นการรักษามะเร็ง แบบทั้งตัวของผู้ป่วยมะเร็ง 

โดยการรับประทานยาที่มีความสามารถในการฆ่า หรือท้าลาย 

เซลล์มะเร็ง ฉีดยาทางหลอดเลือดด้าหรือแดง เป็นต้น

วิธีการรกัษาโรคมะเร็ง..(ตอ่)

การรกัษาโดย

การใชฮ้อรโ์มน 

เนื่องจากมะเร็งบางชนิดมีความไวต่อการรักษาด้วย

ฮอร์โมน และการรักษาโดยการเพิ่ม ภูมิคุ้มกัน ให้กับร่างกาย 

เพื่อที่จะได้ก้าจัดเซลล์มะเร็งให้หมดไปจากร่างกาย และผู้ป่วยก็ 

จะหายจากโรคมะเร็ง
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มะเร็งหลังโพรงจมูก 
ผู้ที่เป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก

จะมีการสงัเกตอาการได ้

ดังต่อไปนี ้คือ

โพรงหลังจมูกเป็นอวัยวะท่ีไม่สามารถเห็นได้ใน

ระยะแรกของมะเร็งหลังโพรงจมูก จึงไม่แสดงอาการใดๆออกมา 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเนื้องอกเจริญเติบโต แพร่กระจายไปยัง

เนื้อเยื่อรอบๆ อาการท่ีตามมาอาจปรากฏได้
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มารู้จัก...อาการ...
มะเร็งหลังโพรงจมูก 

การคัดจมกู เลือด

ก้าเดาไหล  

เสมหะเปน็เลอืด

มีเสียงอื้อในหู

น้้าในหไูหลออก

ต่อมน้้าเหลอืง

ที่คอบวม

ปวดหวั 

ปวดไมเกรน

เป็นอมัพาตทิีห่น้า 

เห็นภาพซอ้น เสียง

แหบ และกลืนลา้บาก

ขากรรไกรแขง็ รู้สึก

ไม่สบายตวั 

น้้าหนักลดลง

ถ้ามีอาการอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

มานานกว่า 2 สัปดาห์จะต้อง

ปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

...การรกัษามะเร็งหลงัโพรงจมูก...

โดย...รังสีรักษา... 
การฉายรังสี  ในสัปดาห์แรกๆของการฉายรังสี

ท่านอาจจะมีอาการคลื่นไส้ ปากแห้ง การรับรู้รสชาติเปลี่ยนไป 

ไม่อยากอาหาร  จากนั้น ท่านอาจจะมีอาการของแผลในปาก  

ผิวคล้้า เจ็บคอ  น้้าลายเหนียว / แห้ง  อาการจะลดลง

หลังจากรักษาครบจ้านวนแล้ว แต่ส้าหรับผู้ป่วยบางคน อาจจะ

มีอาการปากแห้งตลอดไป   เนื่องจากต่อมน้้าลายผลิตน้้าลาย

ได้น้อยลงกว่าเดิมอันเป็นผลจากการฉายรังสีผู้ป่วยอาจจะมีอาการ

อื่นๆ เช่น

 อาการของหูชั้นกลางอักเสบ อันส่งผลต่อการได้ยิน 

 มีอาการแข็งตามข้อต่อบริเวณช่องปาก  ซึ่งเป็นเหตุ

ให้เป็นขากรรไกรแข็งในที่สุด
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...วิธดีูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก

...การรกัษามะเร็งหลังโพรงจมูก...

โดย...เคมีบ้าบัด... 
การให้เคมีบ้าบัด   เพื่อประสิทธิภาพในการ

รักษา แพทย์อาจพิจารณาให้ฉายรังสีและให้เคมีบ้าบัดพร้อมๆ

กัน หรือให้เคมีบ้าบัด ก่อนการฉายรังสี ถ้าเซลล์มะเร็งลุกลาม

ไปยังส่วนอ่ืนๆ การให้เคมีบ้าบัดจะช่วยในการบรรเทาอาการที่

เกิดจากเนื้องอกได้  ผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาแทรกซ้อน จากการ

อาเจียน  ผมร่วง ท้องเสีย เบื่ออาหาร โลหิตจาก การลด

จ้านวนของเม็ดเลือดขาว  ภูมิคุ้มกันต่้า ซึ่งจะท้าให้ติดเชื้อโรคได้

ง่าย อีกท้ัง ไต ก็จะได้รับผลด้วย

ผู้ป่วยจ้าเป็นต้องดูแล ระมัดระวังทั้งก่อนและ

หลังการฉายรังสีและระหว่างการพักฟื้น การเข้าใจโรคที่ดีจะช่วย

ในการรักษาโรคได้ดีขึ้น

1. การป้องกนัฟนัผแุละตดิเชือ้ในปาก

การฉายรังสีท้าให้ เกิดภาวะเยื่ อบุช่องปาก

อักเสบ ได้ตั้งแต่เล็กน้อยและอาจมีเลือดออกได้ ถ้าท่านได้รับ

การดูแลอย่างถูกวิธี อาการอักเสบจะคงอยู่เพียงเล็กน้อยตลอด

ระยะเวลาของการฉาย ท่านควรปฏิบัติตัวดังนี้

 รับประทานอาหารที่อ่อนนุ่มไม่ต้องเคี้ยวมาก และมี

รสจืด อย่ารับประทานขณะร้อนๆ หรืออุ่นๆ เพราะ

จะระคายเคืองท้าให้เจ็บมาก 
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...วิธีดูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก
1. การป้องกนัฟนัผแุละตดิเชือ้ในปาก...(ตอ่) 

 งดสารระคายเคืองต่าง ๆ เช่น เหล้า บุหรี่ หมากพลู

 ดื่มน้้าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว

 รักษาความสะอาดของปากและฟันอยู่เสมอ โดยแปรงฟัน

หลังอาหารทุกครั้ง หรืออย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง คือ ตื่นตอน

เช้าและก่อนนอน

 ใช้แปรงสีฟันขนาดเล็กที่มีขนแปรงอ่อนนุ่ม เพื่อลดความ

ระคายเคืองต่อเยื่อบุต่าง ๆ ในช่องปากกรณีที่เยื่อบุช่องปาก

อักเสบ ควรใช้ผ้าสะอาดพันนิ้วมือเช็ดท้าความสะอาดฟัน

และซอกฟัน แทนการแปรงฟัน

...วิธดีูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก
1. การป้องกนัฟนัผแุละตดิเชือ้ในปาก...(ตอ่) 

 ควรใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์

 หลีกเลี่ยงการใช้น้้ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 

 ถ้ามีการอักเสบของเยื่อบุช่องปากมากจนกลายเป็นแผลลึก 

ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาให้การรักษาต่อไป
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...วิธีดูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก
2. การรับประทานอาหาร

 ผู้ป่วยจะต้องรับประทานอาหารที่มีโปรตีนและพลังงานสูง 

เช่น เนื้อปลา ไข่ นม ถั่ว ต่างๆ เพื่อช่วยให้พักฟื้นได้

อย่างรวดเร็ว

 หลักเลี่ยงอาหารประเภททอด เผ็ด แห้งและแข็ง

...วิธดีูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก
ตัวอยา่งรายการอาหาร

1. โอวัลติน 1 แก้ว ไข่ลวก 2 ฟอง ขนมปังทาเนย 2 แผ่น 

2. นมสด 1 แก้ว ขนมครก 5 คู่ ฟอง ปาท่องโก๋ 2 คู

3. ข้าวต้ม 1 ถ้วย ไข่เค็ม หมูหยอง ผัดผักบุ้งไฟแด

4. ข้าวต้มกุ้ง ปลา หรือหมู ใส่ไข่ไก่ 1 ฟอง

5. โจ๊กหมูหรือไก่ ใส่ตับหมู 1 ถ้วย ใส่ไข่ไก่ 1 ฟอง ปาท่องโก๋ 1 คู่

6. ซุปข้าวโพดใส่ไข่ไก่ 1 ฟอง ขนมปังกรอบ 5 ชิ้น 

7. น้้าเต้าหู้ 1 แก้ว ไข่ไก่ลวก ปาท่องโก๋ 1 คู่ 

8. น้้าส้มคั้น 1 แก้ว ข้าวสวย 1 ถ้วย ปลาทอด 1 ตัว แกงจืดเลือด

หมู 1 ถ้วย

อาหารเชา้
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...วิธีดูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก

...วิธดีูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก
ตัวอยา่งรายการอาหาร

1. ข้าวสวย 1 ถ้วย แกงจืดวุ้นเส้นใส่เต้าหู้อ่อนหมูสับ ปลาทอด 1 ตัว

2. ข้าวสวย 1 ถ้วย ปลาน่ึงซีอ๊ิว จับฉ่ายต้มเปื่อย

3. ข้าวสวย 1 ถ้วย ไข่ตุ๋น 1 ฟอง มะระต้มกระดูกหมู

4. ข้าวสวย 1 ถ้วย ขาหมูน้้าแดงต้มเปื่อยๆ หรือน่องไก่อบซีอ๊ิว ผัด

ผักน้้ามันหอย

อาหารเยน็

ตัวอยา่งรายการอาหาร

1. ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับ เนื้อสัน กุ้งหรือไก่ 

2. กระเพาะปลา

3. บะหมี่น้้าหรือเกี๊ยวน้้าหมูสับ

4. มักกะโรนีผัดใส่กุ้ง ไก่ ไข่ไก่ 1 ฟอง

5. สุกียากี้น้้าหรือแห้ง หมู เนื้อ กุ้ง ไก่ ใส่ไข่ไก่ 1 ฟอง

6. ก๋วยจั๊บน้้าข้น น้้าใส ใส่ไข่ไก่ 1 ฟอง

7. สลัดน้้าข้น ปู ไข่ ไก่

อาหารกลางวนั
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...วิธีดูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก

...วิธดีูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก
3. การบริหารชอ่งปากและลา้คอ 

เพื่อป้องกันมิให้เนื้อเยื่อ พังผืดมายึดบริเวณล้าคอ

อ้าปากให้กว้างที่สุดและหุบปาก ท้าประมาณ 20-50 คร้ัง/วัน

3. การบริหารชอ่งปากและลา้คอ (ต่อ)

อมท่อพลาสติกหรือจุกไม้คอร์กที่สะอาดครั้งละ 1-2 นาที อย่าง

น้อยวันละ 6 ครั้ง หรือทุก 4 ชั่วโมง ยกเว้นเวลานอนหลับ (ท่อ

พลาสติกหรือจุกไม้คอร์กควรมีขนาดใหญ่ เพื่อจะได้อ้าปากกว้างๆ ได้

เต็มที่ และควรเพิ่มขนาดใหญ่เรื่อย)
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...วิธีดูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก

...วิธดีูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก
3. การบริหารชอ่งปากและลา้คอ (ต่อ)

การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะคอแข็ง โดยการท้า

กายภาพฟ้ืนฟู เพื่อบริหารกล้ามเนื้อบริเวณคอด้วยวิธีง่าย ดังนี้

หันหน้าไปทางซ้ายจนสุด แล้วค่อยๆ หันไปทางขวาจนสุด ท้าซ้้าๆ 

ประมาณ 20 คร้ัง ท้าบ่อยๆ และทุกคร้ังที่นึกได้

3. การบริหารชอ่งปากและลา้คอ (ต่อ)

มศีรษะคางชิดอกแล้วค่อย ๆ แหงนศีรษะจนสุดท้าซ้้ า ๆ 

ประมาณ 20 คร้ัง ท้าบ่อย ๆ และทุกครั้งที่นึกได้
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...วิธีดูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก

...วิธดีูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก
3. การบริหารชอ่งปากและลา้คอ (ต่อ)

การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะคอแข็ง โดยการท้า

กายภาพฟ้ืนฟู เพื่อบริหารกล้ามเนื้อบริเวณคอด้วยวิธีง่าย ดังนี้

หมุนศีรษะไปทางซ้าย 3 รอบ และขวา 3 รอบ ท้าวันละ  4 คร้ัง 

หรือมากกว่าน้ันก็ได้

4. การดแูลผวิหนงั

ผิวหนังและริมฝีปากท่ีได้รับการฉายรังสีอาจจะไหม้ได้ผู้ ป่วยควรท่ีจะ 

 รักษาผิวหนังบริเวณท่ีฉายแสง ให้แห้ง สะอาดอยู่เสมอ

 หลักเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดและรังสียูวี

 หลีกเลี่ยงการสบู่ ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดหน้า โลชั่น

ผิวหนัง 
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...วิธีดูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก

...วิธดีูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก
4. การดแูลผวิหนงั (ต่อ) การดแูลสขุภาพหลงัการรกัษา

 บ้ารุงร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ แนะน้าให้รับประทานอาหาร

อ่อน ย่อยง่าย มีโปรตีนสูง เช่น ไข่ นมสด เนื้อสัตว์ ผัก 

ผลไม้ เป็นต้น

 งดอาหารรสจัด เผ็ดจัด หมักดองและอาหารที่มันมาก

 งดอาหารที่ท้าให้เกิดความระคายเคืองในช่องปาก เช่น เหล้า 

บุหรี่ หมาก ยานัตถุ์ เป็นต้น

 แนะน้าให้รับประทานอาหารเสริม เช่น ส้ม โอวัลติน น้้าส้ม 

และนมถ่ัวเหลือง ฯลฯ

 ห้ามใช้กระเป๋าน้้าร้อนหรือน้้าแข็ง

 ห้ามใช้ยาใด ๆ ทาบริเวณท่ีฉายรังสีโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่ง

 ห้ามลอกสะเก็ดหรือขูดผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีต้องให้

สะเก็ดหลุดออกไปเอง

 ไม่ควรสวมแหวน สายสร้อยใด ๆ บริเวณที่ฉายรังสี

 ไม่โกนขน หนวด หรือเครา บริเวณท่ีฉายรังสี

 ห้ามแกะ เกา บริเวณที่ฉายรังสี ดังนั้นควรตัดเล็บให้สั้น

อยู่เสมอ
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...ช่องทางการให้บริการ..
...วิธดีูแลตัวเอง..ในผู้ปว่ย...

มะเร็งหลังโพรงจมูก
การดแูลสขุภาพหลงัการรกัษา

 ควรดื่มน้้ามาก ๆ วันละ 8-10 แก้ว

 รักษาความสะอาดช่องปากและฟัน 

ก่อนและหลังประทานอาหาร และก่อนนอน

 พักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนหลับอย่าง

น้อย 6-8 ชั่วโมง

 ออกก้าลังเบา ๆ อย่างสม่้าเสมอ เช่น เดินเล่น ท้างานบ้าน

เล็ก ๆ น้อย ๆ ฯลฯ หลีกเลี่ยงการท้างานหนัก เช่น ยกของ

หนัก เป็นต้น

 สังเกตอาการผิดปกติของท่านเองและมาตรวจตามแพทย์นัด

สม่้าเสมอ

ช่องการการตดิตอ่และใหบ้ริการ โรงพยาบาลมะเรง็สรุาษฎร์ธาน ี

สถานที ่/ ช่องทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร

เวชระเบยีน

โทรศพัท:์ 077-277555 ต่อ 7615 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.

(ยกเวน้

วันหยุดทีท่าง

ราชการ

ก้าหนด)

ศูนยป์ระสานงานรับสง่ตอ่ผูป้ว่ย

โทรศพัท:์ 077-277555 ต่อ 7588

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.

แผนกผูป้ว่ยนอกทัว่ไป

โทรศพัท:์ 077-277555 ต่อ 7590

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์

ตั้งแตเ่วลา 8.00 - 16.00 น.

แผนกทนัตกรรม

โทรศพัท:์ 077-277555 ต่อ 7567

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.

โภชนคลนิกิ

โทรศพัท:์ 077-277555 ต่อ 7679

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์

ตั้งแตเ่วลา 8.00 - 16.00 น.

แผนกผู้ปว่ยนอกรงัสรีักษา

โทรศพัท:์ 077-277555 ต่อ 7593

วันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี

ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น.

วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น.



หน้า34หน้า33

...การรับเรื่องร้องเรียน...
โรงพยาบาลมะเรง็สุราษฎรธ์านี

..ขั้นตอนการเข้ารบับริการ..
โรงพยาบาลมะเรง็สุราษฎรธ์านี

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. กรอกประวัติ บันทึกข้อมูล เวชระเบียน

2. ตรวจสอบความครบถ้วนด้านเอกสาร ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย

3. พบแพทย์ตรวจร่างกายเบื้องต้น แผนกผู้ป่วยนอก

4. ประเมินช่องปาก แผนกทันตกรรม

5. ประเมินด้านโภชนาการ โภชนคลนิิก

6. พบแพทย์ทางรังสีรักษา แผนกผู้ป่วยนอกรังสีรักษา

7. รับค้าแนะน้าการเตรียมตัวก่อนเริ่มการ

รักษา

แผนกผู้ป่วยนอกรังสีรักษา

8. จ้าลองภาพการรักษา งานรังสีรักษา

9. เริ่มการรักษา งานรังสีรักษา

1. จดหมายร้องเรียนผ่านผู้บริหาร

2. ตู้รับค้าร้องเรียนภายใน

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

3. ร้องเรียนผ่าน Email : cancer@suratcancer.go.th

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้

ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนไดท้ี่




