
 
คูมือการใหบริการ :       การใหบริการผูปวยรับเมทาโดนระยะยาว  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุมงานการพยาบาลชุมชน กลุมภารกิจดานการพยาบาล  
ตนสังกัดท่ีรับผิดชอบ :    โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 
 

สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน  : การใหบริการผูปวยรับเมทาโดนระยะยาว 

2. หนวยงานที่รบัผิดชอบ : กลุมงานการพยาบาลชุมชน กลุมภารกิจดานการพยาบาล 

3. ขอมูลผูใชงานบริการ 

กล ุมและจํานวนผูใชบริการ : กลุมผูปวยท่ีติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนท่ีรับการรักษาดวยเมทาโดนระยะยาว  
มารับบริการเฉลี่ย 1142 ราย/เดือน 

สวนของคูมือการใหบริการ 
4. ช่ืองานบริการ/กระบวนงาน : การใหบริการผูปวยรบัเมทาโดนระยะยาว 

5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ : 

5.1 ประเภทชองทาง : ติดตอดวยตนเองหรือสอบถามไดท่ี 
- โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม  เลขท่ี 182 หมู 7     
ตําบลข้ีเหล็ก  อําเภอแมริม  จังหวัดชียงใหม  50180 
โทร : 053 – 298082 – 5  ตอ 126 
- คลินิกฟาใหม  เลขท่ี 2/3-5 ถนนศิริธร  ตําบล ชางเผือก 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
โทร : 053 – 226135 , 215261 
มือถือ   :   0844899528 
http://tch.go.th 

5.2 วันที่เปดใหบริการ : 

วันจันทร – วันศุกร 
หยุดวันเสาร – อาทิตย และวันนักขัตฤกษ 

5.3 เวลาทีเ่ปดใหบริการ : 

แผนกเวชระเบียนเปด  รับบัตรชวงเชา   08.30 น. – 11.30 น. 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
แผนกเวชระเบียนเปดรับบตัรชวงบายเวลา   13.00 น.-15.30 น. 
แผนกผูปวยนอกเปดบริการ 08.30 น.-12.00 น. 
12.00 น. –  13.00  น.  พักรับประทานอาหาร  
แผนกผูปวยนอกเปดบริการชวงบายเวลา  13.00 น.-16.30  น. 

6. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการขอรับบริการ (ถามี) 

โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเปดใหบรกิาร บําบัดฟนฟูผูติดยาและสารเสพติดทุกชนิดขนาด  350 เตียง   
ใหบริการท้ังแบบผูปวยนอก และผูปวยใน รวมท้ังผูปวยท่ีมาดวยระบบบังคับบําบดัตามกฎหมาย เน่ืองจากท่ีต้ังหนวยงานอยูหางไกล
จากตัวเมืองทําใหผูปวยติดสารเสพติดในกลุมฝนและอนุพันธท่ีจําเปนตองรับการบําบัดรักษาดวยเมทาโดนระยะยาวไมไดรับความ
สะดวกในการรับบริการ จากสถิติการรับบริการมมีผูรับบริการเมทาโดนระยะยาวเฉลี่ย 40-50 รายตอวันและสวนใหญเปนผู มี       
งานประจํา โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม จึงเปดบริการคลินิกฟาใหมเพ่ือใหผูปวยเขาถึงการใหบรกิาร  
เง่ือนไขในการขอรบับริการเมทาโดนระยะยาว โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
เปนผูปวยติดสารเสพติดประเภทเฮโรอีน โดยมหีลักเกณฑการเขารับบริการ ท่ีผูปวยจะตองผานเกณฑหลักท้ัง 4 ขอดังน้ี 
1.  ผูปวยสมัครใจ และเซ็นชื่อใบยินยอม ในกรณีท่ีอายุตํ่ากวา 18 ป ควรไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 
2.  มีหลักฐานประจําตัวแสดงยืนยันตัวบุคคล (บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับข่ี หรือบัตรประจําตัวอ่ืนๆ ซึ่งมี รูปถาย
ยืนยันท่ีออกโดยหนวยงานราชการ หรือหนังสือเดินทาง) 
3.  พิสูจนไดวาผูปวยติดเฮโรอีนจริงโดยมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการวินิจฉัยการเสพติดสารกลุมโอปออยด (ICD 10/DSM IV or 
DSM V) 
4. มีการประเมินทางคลินิกโดยแพทย 

 
 

http://tch.go.th/


 
7. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ข้ันตอน รายละเอียดของ        
ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา การ
ใหบริการ 

หนวยเวลา 
(นาท/ีช่ัวโมง/ วัน/

วันทําการ/ 
เดือน/ป) 

สวนงาน/       
หนวยงาน ที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. ทําบัตรใหม / - ตรวจสอบการเขารับการ -ชวงเชา -ผูปวยรายใหมใช คลินิกฟาใหม  
ตรวจสอบการรักษา / รักษาท่ีอ่ืนจาก website 08.30 น.- เวลา 5 นาที/ 
สิทธ์ิการรักษา บสต. 11.30 น. ราย 

-กรอกประวัติ  พรอมแนบ -ชวงบาย -ผูปวยรายเกา 
บัตรประชาชน  ย่ืนหอง 13.00 น.- ใชเวลา 2 นาท/ ี 
เวชระเบียน 15.30 น. ราย 

2. รอเรียกชื่อ ณ จุด - ประเมินสภาพ กาย ใจ -ชวงเชา - 2-5 นาที / คลินิกฟาใหม  
คัดกรองเพ่ือประเมิน สังคม 08.30 น.- ราย 
เบื้องตน - ประเมินตามเกณฑการ 12.00 น. 

รักษาเมทาโดนระยะยาว -ชวงบาย 
(ผานเกณฑ 7 ใน 8 ขอ) 13.00 น.- 
- ชั่งนํ้าหนัก วัดสัญญานชีพ 14.30 น. 
ตรวจปสสาวะ 

3. สัมภาษณซกัประวัติ - ซักประวัติท่ัวไป ประวัติ -ชวงเชา - 15-20 นาที/ คลินิกฟาใหม  
การใชสารเสพติด และ 08.30 น.- ราย 
ประวัติการรักษา 12.00 น. 
- ประเมิน cows (อาการ -ชวงบาย 
ถอนพิษยา)/อาการมึนเมา 13.00 น.- 
จากการไดยาเกินขนาด 14.30 น. 
- ประเมินสภาพอาการทาง 
กาย จิต สังคม ตามแบบ 
ประเมิน 

4. ทําขอตกลงการรับ - ใหขอมูลการบําบัด/ -ชวงเชา - 5-10 นาที/ คลินิกฟาใหม  
บรกิารรักษาในรายท่ี กฎระเบียบ/เวลาการรับ 08.30 น.- ราย 
เขาเกณฑการ บริการ/คารักษา 12.00 น. 
บําบัดรักษาดวย   - เซ็นใบยินยอมรับการรักษา -ชวงบาย 
เมทาโดนระยะยาว 13.00 น.- 

14.30 น. 



 

ที ่ ข้ันตอน รายละเอียดของ ข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา การ
ใหบริการ 

หนวยเวลา 
(นาท/ีช่ัวโมง/วัน/

วันทําการ/ 
เดือน/ป) 

สวนงาน/       
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5. เริ่มกระบวนการบําบัด -  พบแพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัย -ชวงเชา - 5-10 นาที/ คลินิกฟาใหม  
แบบ MMT และใหแผนการรักษา 09.00 น.- ราย 

-  ออกใบอนุญาตพกพา 12.00 น. 
เมทาโดน -ชวงบาย 

13.30 น.- 
16.30 น. 

6. - ใหการบําบัดรักษา ระยะเริ่มตนยา (7 วัน ) -ชวงเชา - 5-10 นาที/ คลินิกฟาใหม  
ตามระยะของการ ระยะปรับยา (8 -15 วัน) 09.00 น.- ราย 
ไดรับยาเมทาโดน ระยะคงยา (16 วัน – 1 ป) 12.00 น. 
ระยะยาว -ชวงบาย 

13.30 น.- 
16.30 น. 

5. รบัทราบคาใชจายตาม - เซ็นรับทราบคารักษา -ชวงเชา -คิดราคา หองยา  
สิทธ์ิการรักษาและ พยาบาล/ ชําระเงิน 08.30 น.- 1-3 นาที/ราย การเงิน 
ชําระเงินท่ีหองการเงิน 12.00 น. -ชําระเงิน 

-ชวงบาย 1-3 นาที/ราย 
13.00 น.- 
14.30 น. 

6. รบัการรักษาดวย - ใหคําแนะนําในการ -ชวงเชา 5 -10 นาที/ราย หองยา  
เมทาโดนระยะยาว รบัประทานยาและการ 08.30 น.- 

สังเกตภาวะแทรกซอน 12.00 น. 
- ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว -ชวงบาย 
ขณะบําบดัรักษา 13.00 น.- 
- ใหยากลับบาน (กรณ ี 16.00 น. 
วันหยุดเสาร - อาทิตยหรือ 
นักขัตฤกษไมเกิน  350 mg) 
 

 
    8. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว   
               

                  ผานการดําเนินการลดข้ันตอน  และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  (หากผานการลดข้ันตอนและระยะเวลามาแลว                
          ใหเลือกท่ีชองน้ีดวย) 



 

 
 
9.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

9.1  เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน สวนงาน/ 

หนวยงาน ที่
รับผิดชอบ 

จํานวน 
เอกสาร   
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร  

(ฉบับ/ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชนหรือ 
สําเนา/ตางชาติ สําเนา passport 

เวชระเบียน 1 หรือ 
สําเนา 1 

1 กรณีมีใบสงตัว 
ใหถายสําเนา    
บัตรประชาชน  
แนบดวยทุกครั้ง 
 

2 ใบสงตัว (ถามี) จุดคัดกรอง 1 หรือ 
สําเนา 1 

1 

3 หนังสือเดินทาง (กรณีเปน 
ชาวตางชาติ) 

เวชระเบียน 1 หรือ 
สําเนา 1 

1 

10. คาธรรมเนียม/คาบริการ (ขอมูล ณ วันที ่30 มีนาคม 2559) 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  :  

คาธรรมเนียม  : - คาบริการทางการแพทย 50 บาท/ครัง้ 
- คาตรวจปสสาวะ 40 บาท/ครัง้ 
- กรณีชาวตางชาติคิดบริการทางการแพทย  200 บาท/ครั้ง 
- คายาเมทาโดนมิลลิกรัมละ 1 บาท คายาและเวชภัณฑ อ่ืนตามประกาศอัตราคารักษาพยาบาล 

หมายเหตุ : - กรณีใชสิทธิ สปสช. ทางคลินิกฟาใหมจะเรียกเก็บคาบริการการรักษาพยาบาลจาก สปสช. 
โดย สปสช กําหนดใหเบิกคายาเมทาโดนไดไมเกินวันละ 35 บาท สวนคายาอ่ืนๆและคาตรวจ ป
สสาวะหาสารเสพติดผูปวยสิทธิ สปสช ตองจายเอง 
- กรณียานอกบัญชียาหลักแหงชาติใหชําระเงินเองทุกสิทธิการรักษา  ยกเวนสิทธิการรักษาจาก 
กรมบัญชีกลาง (จายตรง) ใหแพทยลงนามในใบเบิกยานอกบัญชีหลักแหงชาติ 
- ในกรณีผูปวยใชสิทธิประกันสังคม ทางคลินิกฟาใหมจะเรียกเก็บคาบริการการรักษาพยาบาล 
จาก สปส. โดย สปส. กําหนดใหเบิกคายาเมทาโดนไดไมเกินวันละ 30 บาท สวนคายาอ่ืนๆและ 
คาตรวจปสสาวะหาสารเสพติดผ ูปวยสิทธิ สปส. ตองจายเองใหจายเงินเอง (อยูระหวาง 
ดําเนินการเรียกเก็บจากสปส. และพัฒนาโปรแกรมการเบิกจาย) 

 
 
11.  ชองทางรับชําระคาธรรมเนียม 

1. ชําระดวยเงนิสด 

2. เบิกจากตนสังกัด (กรณีใชสิทธิขาราชการ) 

3. สปสช. (สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาต) ิ 

4. สปส. (สํานักงานประกันสังคมแหงชาติ ) 

5. องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล/จงัหวัด 



 

 
 
12. ชองทางการรองเรียน 

 ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 182 หมู 7 ต.ข้ีเหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 
 โทรศัพท หมายเลข 0-5329-8082-5 ,  08-4489-9528  
 ตูรับเรื่องรองเรียนหนาหองจายยา ชั้น 1 อาคารผูปวยนอกหลังใหม  
 ตูรับเร่ืองรองเรียนท่ีจุดใหบริการคลินิกฟาใหม 
 http://WWW.tch.go.th 

 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ช่ือเอกสาร : - ขอมูลการบําบัดรักษา กฎระเบียบ เวลาการรับบริการ คารักษา 
- ข้ันตอนการรับผูปวยเขารับการบําบัดรักษาดวยเมทาโดนระยะยาว โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
- ขอตกลงในการเขารับบริการบําบัดรักษาดวยเมทาโดนระยะยาว 

ขอรับเอกสาร  : คลินิกฟาใหม โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม หรือ download เอกสารไดท่ี http://tch.go.th 

 
 

http://www.tch.go.th/
http://tch.go.th/

