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คูมือการใหบริการ :  Digital pathology (e-Register) 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กลุมงานดิจิทัลการแพทย 
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ : สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน : Digital pathology (e-Register) 
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ : กลุมงานดิจิทัลการแพทย สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย 
3. ขอมูลผูใชงานบริการ 

กลุมและจํานวนผูใชบรกิาร : โรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน และคลินิกตางๆ  
 ปริมาณผูปวย/ผูรับบริการเฉลี่ย 3,000 รายตอเดือน  

 

สวนของคูมือการใหบริการ 
4. ชือ่งานบริการ : Digital pathology (e-Register) 
5. ชองทางและรูปแบบการใหบรกิาร : 
5.1 ประเภทชองทาง :  
1. ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  
งานสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 2  
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย 
2. สถานที่ : สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย 
เลขที่  2/2 ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
3. รูปแบบการใหบรกิาร 
  - ออนไลน 
4. เว็บไซตและชองทางออนไลน : 
www.iop.or.th 
5. โทรศัพท : 02 3548208-15 ตอ 239 
6. ไปรษณีย : สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย 
เลขที่  2/2 ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 วันที่เปดใหบริการ : 
    วันจันทร     วันอังคาร     วันพุธ     วันพฤหัสบดี     วันศุกร 
    วันเสาร       วันอาทิตย 
    ไมเวนวันหยุดราชการ 

5.3 เวลาที่เปดใหบริการ : 
    บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
    08.30-16.30 น.         พักเที่ยง 12.00-13.00 น.      
    16.30-20.00 น.         อื่น ๆ  

6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี) 
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การขอรับบริการลงทะเบียน ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
    1. หนังสือราชการถึงผูอํานวยการสถาบันพยาธิวิทยา เพื่อขอ Username/password  
    2. งานสารสนเทศจะทําการสง Username/password ใหทางหนวยงาน 
e-Register เลือกการลงทะเบียนได 3 แบบ ดังนี้ 

 
 
7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ข้ันตอน 
รายละเอียดของ 

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา 
การ

ใหบริการ 

หนวย
เวลา 

สวนงาน/
หนวยงาน  

ที่รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

การลงทะเบียนสิ่งสงตรวจ (e-Register)     
1. การลงทะเบียนสิ่งสง

ตรวจ 

ผูรบับริการสงขอมูลการตรวจ (e-
Register) ผาน Web application 
ของสถาบันฯ 

> 1 นาที/

ราย 

งาน

สารสนเทศ 

 

2. การตรวจรับใบสงตรวจ

และสิ่งสงตรวจ 

ผูรบับริการจัดสงทางไปรษณียหรือมา
สงเองที่สถาบันฯ 
- ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 
ของเอกสารหลักฐานจากไปรษณีย 
- ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 
ของเอกสารหลักฐาน และสิ่งสงตรวจ 
- ลงบันทึกผูรับ-ผูสง หนวยงาน วัน 
เวลา 

3 นาที/

ราย 

ศูนยรับสิ่งสง

ตรวจ 

1) 
EMS 
ชวงเวล
า 
11.00 
น. และ 
12.00 
น.และ 
15.30 
น. 

3. การตรวจสอบความ
ถูกตองของการ
ลงทะเบียน 

- ตรวจสอบความถูกตองของการ
ลงทะเบียนสิ่งสงตรวจ จากใบขอตรวจ 
(Request) พรอมใหหมายเลขชิ้นเนื้อ 

1 นาที/

ราย 

ศูนยรับสิ่งสง

ตรวจ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม : 5 นาที     

 

8. งานบริการน้ี ผานการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
     ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
     (หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 
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9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ    
- 
 

10. คาบริการการลงระบบเชื่อมตอขอมูลการตรวจทางพยาธิวิทยา 
รายละเอียดคาบริการ : ไมมีคาบริการในการลงระบบ 
 

11. ชองทางการรองเรียน 
1. เว็บไซต : www.iop.or.th 
2. ตูรองเรียนของสถาบันพยาธิวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 
3. ทางไปรษณยี เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
4 เขาพบผูอํานวยการ อาคาร 2 ชั้น 2 
5 ทางโทรศัพท เบอรโทร 0 2354 8208-15 ตอ 223 
 

 



ข้อตกลงระดบัการให้บริการ 
 

 

งานทีให้บริการ Digital pathology (e-Register) 

หน่วยงานทีรบัผิดชอบ กลุ่มงานดจิทิลัการแพทย ์สถาบนัพยาธวิทิยา กรมการแพทย ์
 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ประสานงานกบัสถาบนัพยาธวิทิยา 

ทอียู:่ /  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ  

โทรศพัท:์ - -  ต่อ 239 

 วนัจนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์

(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) 

ตงัแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

ข้อกาํหนดการให้บริการ 
 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้องใช้ 

การขอรบับริการลงทะเบียน ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

1. หนังสอืราชการถงึผูอ้าํนวยการสถาบนัพยาธิวทิยา เพอืขอ 

Username/password 

 จาํนวน  ฉบบั 

 

ค่าบริการตรวจ 

ไมม่คี่าบรกิารในการลงระบบ 

 

ระดบัการให้บริการ 
 

ระยะเวลา 

 สามารถลงทะเบยีนไดภ้ายใน  วนัทาํการ 

 สามารถลงทะเบยีนผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้100% 

 
 

คณุภาพ 

ขอ้มลูผูป่้วยทลีงทะเบยีนมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 
 

 

 

 

 



 

ขนัตอนการให้บริการ 
 

ขนัตอน  หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
   

การลงทะเบียนสิงส่งตรวจ (e-Register) 

1. ระบบการลงทะเบยีนสงิส่งตรวจ งานสารสนเทศ 

2. การตรวจรบัใบส่งตรวจและสงิส่งตรวจ ศนูยร์บัสงิส่งตรวจ 

3. การตรวจสอบความถกูตอ้งของการ

ลงทะเบยีน 

ศนูยร์บัสงิส่งตรวจ 

 

การรบัเรืองร้องเรียน 
 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทรีะบุไวข้า้งตน้สามารถตดิต่อเพอืรอ้งเรยีนไดท้ ี

1.เวบ็ไซต์: www.iop.or.th 

2.ตูร้อ้งเรยีนของสถาบนัพยาธวิทิยา อาคาร 2 ชนั 1 

3.ทางไปรษณีย ์เลขท ี /  ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ  

.เขา้พบผูอ้าํนวยการ อาคาร  ชนั  

.ทางโทรศพัท ์เบอรโ์ทร   -  ต่อ  , 216  
1.  

 


