คูมือการใหบริการ :
การใหบริการผูปวยรับเมทาโดนระยะยาว
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กลุมงานการพยาบาลชุมชน กลุมภารกิจดานการพยาบาล
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน :
2. หนวยงานที่รบั ผิดชอบ :
3. ขอมูลผูใชงานบริการ
กลุมและจํานวนผูใชบริการ :

สวนของคูมือการใหบริการ

การใหบริการผูปวยรับเมทาโดนระยะยาว
กลุมงานการพยาบาลชุมชน กลุมภารกิจดานการพยาบาล
กลุมผูปวยที่ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนที่รับการรักษาดวยเมทาโดนระยะยาว
มารับบริการเฉลี่ย 1142 ราย/เดือน

4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : การใหบริการผูปวยรับเมทาโดนระยะยาว
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ :
5.1 ประเภทชองทาง : ติดตอดวยตนเองหรือสอบถามไดที่ 5.2 วันที่เปดใหบริการ :
- โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม เลขที่ 182 หมู 7
วันจันทร – วันศุกร
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดชียงใหม 50180
หยุดวันเสาร – อาทิตย และวันนักขัตฤกษ
โทร : 053 – 298082 – 5 ตอ 126
- คลินิกฟาใหม เลขที่ 2/3-5 ถนนศิริธร ตําบล ชางเผือก 5.3 เวลาทีเ่ ปดใหบริการ :
แผนกเวชระเบียนเปด รับบัตรชวงเชา 08.30 น. – 11.30 น.
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
โทร : 053 – 226135 , 215261
แผนกเวชระเบียนเปดรับบัตรชวงบายเวลา 13.00 น.-15.30 น.
มือถือ : 0844899528
แผนกผูปวยนอกเปดบริการ 08.30 น.-12.00 น.
http://tch.go.th
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
แผนกผูปวยนอกเปดบริการชวงบายเวลา 13.00 น.-16.30 น.
6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี)
โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม เปนหนวยงานภาครัฐที่เปดใหบริการ บําบัดฟนฟูผูติดยาและสารเสพติดทุกชนิดขนาด 350 เตียง
ใหบริการทั้งแบบผูปวยนอก และผูปวยใน รวมทั้งผูปวยที่มาดวยระบบบังคับบําบัดตามกฎหมาย เนื่องจากที่ตั้งหนวยงานอยูหา งไกล
จากตัวเมืองทําใหผูปวยติดสารเสพติดในกลุมฝนและอนุพันธที่จําเปนตองรับการบําบัดรักษาดวยเมทาโดนระยะยาวไมไดรับความ
สะดวกในการรับ บริก าร จากสถิติการรับ บริการมมีผูรับ บริก ารเมทาโดนระยะยาวเฉลี่ย 40-50 รายตอวัน และสวนใหญเปนผู ม ี
งานประจํา โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม จึงเปดบริการคลินิกฟาใหมเพื่อใหผูปวยเขาถึงการใหบริการ
เงื่อนไขในการขอรับบริการเมทาโดนระยะยาว โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
เปนผูปวยติดสารเสพติดประเภทเฮโรอีน โดยมีหลักเกณฑการเขารับบริการ ที่ผูปวยจะตองผานเกณฑหลักทั้ง 4 ขอดังนี้
1. ผูปวยสมัครใจ และเซ็นชื่อใบยินยอม ในกรณีที่อายุต่ํากวา 18 ป ควรไดรับความยินยอมจากผูปกครอง
2. มีหลักฐานประจําตัวแสดงยืนยันตัวบุคคล (บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรประจําตัวอื่นๆ ซึ่งมี รูปถาย
ยืนยันที่ออกโดยหนวยงานราชการ หรือหนังสือเดินทาง)
3. พิสูจนไดวาผูปวยติดเฮโรอีนจริงโดยมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการวินิจฉัยการเสพติดสารกลุมโอปออยด (ICD 10/DSM IV or
DSM V)
4. มีการประเมินทางคลินิกโดยแพทย

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1.

2.

3.

4.

ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา การ หนวยเวลา
สวนงาน/
ใหบริการ (นาที/ชั่วโมง/ วัน/ หนวยงาน ที่
วันทําการ/
รับผิดชอบ
เดือน/ป)
ทําบัตรใหม /
- ตรวจสอบการเขารับการ -ชวงเชา
-ผูปวยรายใหมใช คลินิกฟาใหม
ตรวจสอบการรักษา / รักษาที่อื่นจาก website
08.30 น.เวลา 5 นาที/
สิทธิ์การรักษา
บสต.
11.30 น.
ราย
-กรอกประวัติ พรอมแนบ -ชวงบาย
-ผูปวยรายเกา
บัตรประชาชน ยื่นหอง
13.00 น.ใชเวลา 2 นาท/ี
เวชระเบียน
15.30 น.
ราย
รอเรียกชื่อ ณ จุด
- ประเมินสภาพ กาย ใจ
-ชวงเชา
- 2-5 นาที /
คลินิกฟาใหม
คัดกรองเพื่อประเมิน สังคม
08.30 น.ราย
เบื้องตน
- ประเมินตามเกณฑการ
12.00 น.
รักษาเมทาโดนระยะยาว
-ชวงบาย
(ผานเกณฑ 7 ใน 8 ขอ)
13.00 น.- ชั่งน้ําหนัก วัดสัญญานชีพ 14.30 น.
ตรวจปสสาวะ
สัมภาษณซกั ประวัติ - ซักประวัตทิ ั่วไป ประวัติ -ชวงเชา
- 15-20 นาที/ คลินิกฟาใหม
การใชสารเสพติด และ
08.30 น.ราย
ประวัตกิ ารรักษา
12.00 น.
- ประเมิน cows (อาการ -ชวงบาย
ถอนพิษยา)/อาการมึนเมา 13.00 น.จากการไดยาเกินขนาด
14.30 น.
- ประเมินสภาพอาการทาง
กาย จิต สังคม ตามแบบ
ประเมิน
ทําขอตกลงการรับ
- ใหขอมูลการบําบัด/
-ชวงเชา
- 5-10 นาที/
คลินิกฟาใหม
บริการรักษาในรายที่ กฎระเบียบ/เวลาการรับ
08.30 น.ราย
เขาเกณฑการ
บริการ/คารักษา
12.00 น.
บําบัดรักษาดวย
- เซ็นใบยินยอมรับการรักษา -ชวงบาย
เมทาโดนระยะยาว
13.00 น.14.30 น.

หมายเหตุ

ที่

5.

6.

5.

6.

ขั้นตอน

รายละเอียดของ ขั้นตอนการ ระยะเวลา การ หนวยเวลา
สวนงาน/
บริการ
ใหบริการ (นาที/ชั่วโมง/วัน/ หนวยงานที่
วันทําการ/
รับผิดชอบ
เดือน/ป)
เริ่มกระบวนการบําบัด - พบแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัย -ชวงเชา
- 5-10 นาที/
คลินิกฟาใหม
แบบ MMT
และใหแผนการรักษา
09.00 น.ราย
- ออกใบอนุญาตพกพา
12.00 น.
เมทาโดน
-ชวงบาย
13.30 น.16.30 น.
- 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.
รับทราบคาใชจายตาม - เซ็นรับทราบคารักษา
-ชวงเชา
-คิดราคา
หองยา
สิทธิ์การรักษาและ
พยาบาล/ ชําระเงิน
08.30 น.1-3 นาที/ราย
การเงิน
ชําระเงินที่หองการเงิน
12.00 น.
-ชําระเงิน
-ชวงบาย
1-3 นาที/ราย
13.00 น.14.30 น.
รับการรักษาดวย
- ใหคําแนะนําในการ
-ชวงเชา
5 -10 นาที/ราย หองยา
เมทาโดนระยะยาว
รับประทานยาและการ
08.30 น.สังเกตภาวะแทรกซอน
12.00 น.
- ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว -ชวงบาย
ขณะบําบัดรักษา
13.00 น.- ใหยากลับบาน (กรณี
16.00 น.
วันหยุดเสาร - อาทิตยหรือ
นักขัตฤกษไมเกิน 350 mg)

หมายเหตุ

8. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว (หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลว
ใหเลือกที่ชองนี้ดวย)

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
สวนงาน/
หนวยงาน ที่
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/ชุด)

1

บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนา/ตางชาติ สําเนา passport

เวชระเบียน

1

หรือ
สําเนา 1

1

2

ใบสงตัว (ถามี)

จุดคัดกรอง

1

หรือ
สําเนา 1
หรือ
สําเนา 1

1

3

หมายเหตุ

กรณีมีใบสงตัว
ใหถายสําเนา
บัตรประชาชน
แนบดวยทุกครั้ง

หนังสือเดินทาง (กรณีเปน
เวชระเบียน
1
1
ชาวตางชาติ)
10. คาธรรมเนียม/คาบริการ (ขอมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559)
รายละเอียดคาธรรมเนียม :
คาธรรมเนียม :
- คาบริการทางการแพทย 50 บาท/ครัง้
- คาตรวจปสสาวะ 40 บาท/ครัง้
- กรณีชาวตางชาติคิดบริการทางการแพทย 200 บาท/ครั้ง
- คายาเมทาโดนมิลลิกรัมละ 1 บาท คายาและเวชภัณฑ อื่นตามประกาศอัตราคารักษาพยาบาล
หมายเหตุ :
- กรณีใชสิทธิ สปสช. ทางคลินิกฟาใหมจะเรียกเก็บคาบริการการรักษาพยาบาลจาก สปสช.
โดย สปสช กําหนดใหเบิกคายาเมทาโดนไดไมเกินวันละ 35 บาท สวนคายาอื่นๆและคาตรวจ ป
สสาวะหาสารเสพติดผูปวยสิทธิ สปสช ตองจายเอง
- กรณียานอกบัญชียาหลักแหงชาติใหชําระเงินเองทุกสิทธิการรักษา ยกเวนสิทธิการรักษาจาก
กรมบัญชีกลาง (จายตรง) ใหแพทยลงนามในใบเบิกยานอกบัญชีหลักแหงชาติ
- ในกรณีผูปวยใชสิทธิประกันสังคม ทางคลินิกฟาใหมจะเรียกเก็บคาบริการการรักษาพยาบาล
จาก สปส. โดย สปส. กําหนดใหเบิกคายาเมทาโดนไดไมเกินวันละ 30 บาท สวนคายาอื่นๆและ
คาตรวจปสสาวะหาสารเสพติดผูปวยสิทธิ สปส. ตองจายเองใหจายเงินเอง (อยูระหวาง
ดําเนินการเรียกเก็บจากสปส. และพัฒนาโปรแกรมการเบิกจาย)
11.
1.
2.
3.
4.
5.

ชองทางรับชําระคาธรรมเนียม
ชําระดวยเงินสด
เบิกจากตนสังกัด (กรณีใชสิทธิขาราชการ)
สปสช. (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต)ิ
สปส. (สํานักงานประกันสังคมแหงชาติ )
องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล/จังหวัด

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

13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร :
- ขอมูลการบําบัดรักษา กฎระเบียบ เวลาการรับบริการ คารักษา
- ขั้นตอนการรับผูปวยเขารับการบําบัดรักษาดวยเมทาโดนระยะยาว โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
- ขอตกลงในการเขารับบริการบําบัดรักษาดวยเมทาโดนระยะยาว
ขอรับเอกสาร :
คลินิกฟาใหม โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม หรือ download เอกสารไดที่ http://tch.go.th

