โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
คูมือการใหบริการ
คูมือการใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ

การใหบริการตรวจสอบสิทธิและประสานสิทธิการรักษาในผูปวยยาเสพติด
กลุมงานสังคมสงเคราะห กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย
โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม

สวนของการสรางกระบวนงาน
1.ชื่อกระบวนงาน
การใหบริการตรวจสอบสิทธิและประสานสิทธิการรักษาในผูปวยยาเสพติด
2.หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมงานสังคมสงเคราะห กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย
3.ขอมูลผูใชงานบริการ
ผูปวยยาและสารสารเสพติดในระบบสมัครใจ
สวนของคูมือการใหบริการ
4. ชื่องานบริการ/
ขั้นตอนการใหบริการตรวจสอบสิทธิและประสานสิทธิการรักษาในผูปวยยาเสพติด
กระบวนงาน
5.ชองทางและรูปแบบการ ชองทาง : ติดตอดวยตนเองไดที่ ศูนยประสานสิทธิผูปวย กลุมงานสังคมสงเคราะห
โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
ใหบริการ
ที่อยู 182 หมู 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180
โทรศัพท 0 5329 8082-5 ตอ 183, 184
http: // tch.go.th
วันที่เปดใหบริการ : วันจันทร ถึง วันศุกร
หยุดวันเสาร อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
เวลาที่เปดใหบริการ :
ชวงเชา เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ชวงบาย เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
(หยุดพักรับประทานอาหารเวลา 12.00 น. – 13.00 น.)

6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี)

โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ใหบริการบําบัดรักษา
และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดทุกชนิด ขนาด 350 เตียง ใหบริการทั้งรูปแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ตลอดจน
ผูปวยที่สงตัวเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพระบบบังคับบําบัดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดให
โทษ พ.ศ.2545

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ลําดับ
1

2

ขั้นตอน
ทําบัตรใหม /
คนบัตรเกา

รายละเอียด
ผูปวยใหม - กรอกประวัติพรอม
แนบบัตรประชาชน
ผูปวยเกา - ยื่นบัตร

เวลาใหบริการ

-ชวงเชา
08.30 - 11.30 น.
-ชวงบาย
13.00 - 15.00 น .
ตรวจสอบสิทธิการ -ตรวจสอบสิทธิการรักษา
-ชวงเชา
รักษา
-ประสานสิทธิการรักษาระหวาง
08.30 - 12.00 น.
-ชวงบาย
โรงพยาบาลตนสังกัด
-ใหการรับรองสิทธิการรักษาในครั้ง 13.00 - 16.30 น .

รวมเวลาใหบริการ
- ผูปวยใหมใชเวลา

6 นาที/ราย
- ผูปวยเกาใชเวลา
4 นาที/ราย
-ทั่วไป รายละ 5
นาที
-ยุงยากซับซอน
รายละ 10 นาที

สวนงานที่
รับผิดชอบ
งานเวชระเบียน

ศูนยประสาน
สิทธิการรักษา

3

4

5

ชั่งน้ําหนัก วัด
สัญญาณชีพ

นี้
-ใหคําแนะนํา/คําปรึกษาเรื่องสิทธิ
การรักษาของผูปวยทุกราย
ทําการชั่งน้ําหนัก วัดสัญญาณชีพ
และลงขอมูลในโปรแกรม

ตรวจปสสาวะ /
เจาะเลือด

ใหผูปวยนําใบสงตรวจไปยื่นที่หอง
ชันสูตรเพื่อเก็บปสสาวะและเจาะ
เลือด

รอพยาบาล
เรียกชื่อเพื่อทําการ
สัมภาษณ ซัก
ประวัติ

-ซักถาม คัดกรองและประเมิน
อาการ ผูปวยพรอมบันทึกขอมูล
กอนพบแพทย
-เตรียมความพรอมกอนรับการ
บําบัดรักษา
-ใหการบําบัดรักษาตามโปรแกรม
แพทยตรวจและวินิจฉัยการรักษา

6

รอพบแพทยหนา
หองตรวจ

7

นําใบคิดคารักษา
ไปชําระเงิน

คิดราคาคารักษาและเรียกเก็บคา
รักษา

8

รอรับยา

จัดยา แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการรับประทานยา และจายยา

๒

-ชวงเชา
08.30 - 12.00 น.
-ชวงบาย
13.00 - 16.30 น .
-ชวงเชา
08.30 - 11.30 น.
-ชวงบาย
13.00 - 15.00 น .
-ชวงเชา
08.30 - 12.00 น.
-ชวงบาย
13.00 - 16.30 น .

รายละ 2 นาที

กลุมงาน
การพยาบาล
ผูปวยนอก

รายละ 60 นาที

งานชันสูตร

รายละ 30 นาที

กลุมงาน
การพยาบาล
ผูปวยนอก

-ชวงเชา
09.00 น.-12.00 น.
รายละ 20–30 นาที องคกรแพทย
-ชวงบาย
13.30 น.-16.30 น.
-ชวงเชา
08.30 - 12.00 น.
รายละ 10 นาที
ฝายการเงิน
-ชวงบาย
13.00 - 16.30 น .
-ชวงเชา
08.30 - 12.00 น.
รายละ 15 นาที ฝายเภสัชกรรม
-ชวงบาย
13.00 - 16.30 น .

8. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
 ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่

เอกสารยืนยันตัวตน

1

บัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนา
สําเนา passportและ
หนังสือเดินทาง(กรณีเปน
ชาวตางชาติ)
หนังสือสงตัว(ถามี)

2
3

สวนงาน
ที่รับผิดชอบ
งานเวชระเบียน
งานเวชระเบียน
ศูนยประสานสิทธิการ
รักษา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/ชุด)

1

-

ฉบับ

1

1

ชุด

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ

กรณีมีใบสงตัวใหถาย
สําเนาบัตรประชาชน
แนบดวยทุกครั้ง

เอกสารควบคุม : ไมใหคัดลอกสําเนา เปลี่ยนแปลงหรือแจกจาย โดยไมไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบ

๓

10. คาธรรมเนียม/คาบริการ
รายละเอียดคาธรรมเนียม

คาบริการทางการแพทย 50 บาท/ครั้ง
คายาและเวชภัณฑตามรายการทีแ่ พทยสั่ง
(กรณีใชสิทธิ สปสช.จายคาบริการ 30 บาท) สวนคาใชจายอื่นทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากตน
สังกัด และกรณีผูปวยในเรียกเก็บคาบริการจาก สปสช.สวนกลาง (ตามระบบ – e-claim)
กรณียานอกบัญชียาหลักแหงชาติใหชําระเงินเองทุกสิทธิการรักษา ยกเวนสิทธิการรักษาจาก
กรมบัญชีกลาง(จายตรง)ใหแพทยลงนามในใบเบิกยานอกบัญชีหลักแหงชาติ

11. ชองทางรับชําระคาธรรมเนียม
 ชําระดวยเงินสด
 กรณีใชสิทธิขาราชการ เบิกจายจากตนสังกัด
 กรณีมีหนังสือสงตัว สปสช. เบิกจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
 เรียกเก็บจาก องคการบริหารสวนตําบล /เทศบาล /จังหวัดที่นําสง
12.ชองทางการรองเรียน






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

เอกสารควบคุม : ไมใหคัดลอกสําเนา เปลี่ยนแปลงหรือแจกจาย โดยไมไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบ

