โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
คูมือการใหบริการ
คูมือการใหบริการ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ตนสังกัดทีร่ ับผิดชอบ

การเยี่ยมผูปวย
กลุมงานการพยาบาลผูป วยนอก กลุมภารกิจดานการพยาบาล
โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม

สวนของการสรางกระบวนงาน
1.ชื่อกระบวนงาน
การเยี่ยมผูปวย
2.หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ กลุมงานการพยาบาลผูป วยนอก กลุมภารกิจดานการพยาบาล
3.ขอมูลผูใชงานบริการ
ญาติของกลุมผูปวยที่มารับการบําบัดรักษา ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
สวนของคูมือการใหบริการ
4. ชื่องานบริการ/
ขั้นตอนการใหบริการญาตเยี่ยม ณ แผนกผูป วยนอก
กระบวนงาน
ชองทาง : ติดตอดวยตนเองไดที่จุดญาติเยี่ยม อาคารปฏิบัติการแผนกผูป วยนอก
5.ชองทางและรูปแบบ
โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
การใหบริการ
ที่อยู 182 หมู 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180
โทรศัพท 0 5329 8082-5ตอ 124
http: //tch.go.th
วันที่เปดใหบริการ : ทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ
เวลาที่เปดใหบริการ :
ชวงเชาเวลา 09.30 น. – 11.30 น.
ชวงบายเวลา 13.30 น.–15.00 น.
หยุดพักรับประทานอาหารเวลา 12.00 น. – 13.00 น.

6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี)

โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหมเปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ใหบริการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดทุกชนิดขนาด 350 เตียง ใหบริการทั้งรูปแบบผูปวยนอก และผูปวยในตลอดจนผูปวยที่สงตัวเขา
รับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพระบบบังคับบําบัดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2545 และมี
การจัดบริการสําหรับญาติที่มาเยี่ยมผูปวยที่มารับการบําบัดรักษาแบบผูปวยใน โดยมีระเบียบการเยี่ยมผูปวยดังนี้

1. แจงความจํานงการเยี่ยม ณ หนวยรักษาความปลอดภัยและแลกบัตรผาน เขา-ออกโรงพยาบาล
2. ยื่นบัตรเยี่ยมหรือบัตรประจําตัวประชาชนผูเยี่ยมและแจงความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติตอเจาหนาที่ประจํา
จุดญาติเยี่ยม
3. ใหญาติเก็บกระเปาเงินและปดโทรศัพทมือถือเก็บไวในตูที่จดั ไวให
4. กรุณาศึกษาระเบียบการ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการเยี่ยมผูปวยหากไมทราบสอบถามเจาหนาที่ผู
ใหบริการ
5. ไมอนุญาตใหญาติที่มีอาการมึนเมาสุราเขาเยี่ยมผูปวย
6. กรุณาแตงกายสุภาพเรียบรอยขณะเขาเยีย่ มผูปวย
7. ญาติสามารถเขาเยี่ยมไดครัง้ ละไมเกิน 5 คน และ ระยะเวลาครั้งละไมเกิน 20 นาที
8. เจาหนาที่ประจําจุดญาติเยี่ยมหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะรวมรับฟงการสนทนาระหวางญาติกบั ผูปวย ขณะเยีย่ มดวย
9. ไมอนุญาตใหผูปวยเซ็นชื่อในเอกสารราชการใดๆทัง้ สิ้น หากมีความจําเปนกรุณาติดตอเจาหนาที่

10. ไมอนุญาตใหผูปวยใชโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณสื่อสารทุกชนิดขณะเยีย่ ม
11. สิ่งของที่ญาตินาํ มาเยี่ยมผูปวยทุกชนิดจะตองผานการตรวจคนจากเจาหนาทีก่ อนสงใหผูปวย
12. ไมอนุญาตใหรบั ฝากติดตอกับญาติผูปวยอื่นเชน รับ-สงจดหมาย การโทรศัพทติดตอญาติ
13. กรณีผูปวยระบบบังคับบําบัด(ตามพรบ.ฟนฟูสมรรถภาพผูตดิ ยาและสารเสพติด พ.ศ.2545) จะอนุญาตใหเยี่ยมหลัง
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพ 15 วันไปแลว
14. วันและเวลาที่สามารถเขาเยี่ยมผูปวยได สามารถเยี่ยมไดทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ
- ภาคเชาตั้งแตเวลา 09.00– 11.30 น.
- ภาคบาย ตั้งแตเวลา 13.30 – 15.30 น.
สิ่งของที่ไมอนุญาตใหนํามาเยี่ยมหรือสงพัสดุใหผูปวย

บุหรี่ ยาเสน
ไมขีดไฟ ไฟแช็ค
เงินสด
อุปกรณสื่อสารและอุปกรณอิเลคโทรนิคทุกชนิด
เครื่องดื่มชูกําลัง ชา กาแฟ
เครื่องดื่มหรืออาหารที่บรรจุกระปองหรือขวดแกว
ลูกอม หมากฝรัง่ ช็อคโกแลต
ของใชสวนตัวเชนยาสีฟน แปง แชมพู ครีมนวดผม

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ลําดับ

ขั้นตอน

รายละเอียด

1

ยื่นบัตรเยี่ยม

ญาติที่มาเยี่ยม ยีนบัตรเยี่ยม
พรอมแนบบัตรประชาชน
เพื่อแสดงตนของผูเยี่ยม

2

ตรวจสอบตัวตน
ของผูมาเยี่ยม

ตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมาเยี่ยมและสอบถาม
ความสัมพันธกับผูปวย

ตรวจสอบระบบ
การบําบัดรักษา
ของผูปวย
อธิบายวิธีการ
ขั้นตอน ระเบียบ
ขอหาม และ
ระยะเวลาการ
เยี่ยม

ตรวจสอบวาผูปวยเปนผูปวยระบบ
สมัครใจหรือระบบบังคับบําบัด

โทรศัพทแจงให
นําสงผูปวยที่จุด
ญาติเยี่ยม
ใหญาตินํากระเปา

โทรศัพทแจงใหเจาหนาที่ในหอ
ผูปวยนําสงผูปวยที่จุดญาติเยี่ยม

3
4

5
6

อธิบายวิธีการ ขั้นตอน ระเบียบ
การเยี่ยม ขอหาม และระยะเวลา
ในการเยี่ยมผูปวยใหผูมาเยี่ยม
เขาใจ พรอมทั้งใหอานระเบียบการ
เยี่ยมที่ติดไวที่โตะญาติเยี่ยม

ใหผูมาเยี่ยมนํากระเปา เงินและปด

เวลาใหบริการ

รวมเวลาใหบริการ

-ชวงเชาเวลา 09.00 -ใชเวลา 2 นาที/
น.–11.30 น. –ชวง ราย
บายเวลา 13.30
น.–15.00 น.

สวนงานที่
รับผิดชอบ
จุดบริการ
ญาติเยี่ยม

รายละ 2 นาที

จุดบริการญาติ
เยี่ยม

รายละ 2 นาที

จุดบริการ
ญาติเยี่ยม

รายละ 5 นาที

จุดบริการ
ญาติเยี่ยม

รายละ 5 นาที

จุดบริการ
ญาติเยี่ยม

รายละ 20–30 นาที

จุดบริการ

เอกสารควบคุม : ไมใหคัดลอกสําเนา เปลี่ยนแปลงหรือแจกจาย โดยไมไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบ
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ญาติเยี่ยม

โทรศัพทมือถือเก็บ เสียงโทรศัพทมือถือ แลวนําไปไวใน
ไวในลอคเกอร
ตูลอ คเกอรที่จัดไวให ขณะเยี่ยม
ผูปวย
7

8

9

10

ลงทะเบียนในสมุด ลงทะเบียนในสมุดบันทึกการเยี่ยม
บันทึกการเยี่ยม
( ชื่อผูปว ย ชื่อญาติ หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน จํานวนญาติ
ที่มาเยี่ยม เวลาเยี่ยม เวลากลับ
ตึก และรวมเวลาที่เยี่ยม )
เฝาสังเกต
พฤติกรรมการ
พูดคุยระหวางญาติ
กับผูปวยขณะ
เยี่ยม
ตรวจคนสิ่งของที่
ญาตินํามาเยี่ยม

เฝาสังเกตพฤติกรรมการพูดคุย
ระหวางญาติกับผูปวยขณะเยี่ยม
และเฝาระวังไมใหญาตินําสิ่งของผิด
ระเบียบใหกับผูปวย

ตรวจคนสิ่งของที่ญาตินํามาเยี่ยม
ผูปวยทุกครั้ง สิ่งของที่ผานการ
ตรวจคนและกรณีไมผานการตรวจ
คนอธิบายใหญาติและผูปวย
รับทราบถึงเหตุผลของการไม
อนุญาตใหนําสิ่งของบางอยางที่
นํามาเยี่ยมเขาไปในหอผูปวย
เขียนชื่อผูปวยกํากับไว
เพื่อ
ปองกันการสูญหาย
และให
เจาหนาที่ที่มาสงผูปวยนําของเยี่ยม
ไปใหผูปวยในตึก
โทรศัพทแจงให
โทรศัพทแจงใหเจาหนาที่ในหอ
เจาหนาที่รับผูปวย ผูปวยรับผูปวยกลับ
กลับ

รายละ 10 นาที

จุดบริการ
ญาติเยี่ยม

รายละ 20 นาที

จุดบริการ
ญาติเยี่ยม

รายละ 20 นาที

จุดบริการ
ญาติเยี่ยม

รายละ 20 นาที

จุดบริการ
ญาติเยี่ยม

8. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไม
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่

เอกสารยืนยันตัวตน

1

บัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนา
สําเนา passaportและ
หนังสือเดินทาง(กรณีเปน
ชาวตางชาติ)

2

สวนงาน
ที่รับผิดชอบ
จุดบริการญาติเยี่ยม
จุดบริการญาติเยี่ยม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/ชุด)

1

-

ฉบับ

1

-

ชุด

หมายเหตุ

เอกสารควบคุม : ไมใหคัดลอกสําเนา เปลี่ยนแปลงหรือแจกจาย โดยไมไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบ
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10. คาธรรมเนียม/คาบริการ ไมเสียคาธรรมเนียม
11. ชองทางรับชําระคาธรรมเนียม

-

12.ชองทางการรองเรียน






ศูนยรบั เรื่องรองเรียน โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 182ม.7 ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180
โทรศัพท หมายเลข 0-5329-8082-5, 08-4489-9528
ตูรับเรื่องรองเรียนหนาหองจายยา ชัน้ 1 อาคารผูป วยนอกหลังใหม
http://WWW.tch.go.th
 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารควบคุม : ไมใหคัดลอกสําเนา เปลี่ยนแปลงหรือแจกจาย โดยไมไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบ
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