คูมือการใหบริการ :
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ :

การใหบริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน (SMART ญาติเยี่ยม)
ภารกิจดานการพยาบาล (SMART ญาติเยี่ยม)
โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม กรมการแพทย

สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน :
การใหบริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม กรมการแพทย
3. ขอมูลผูใชงานบริการ
กลุมและจำนวนผูใชบริการ: ผูปวยและญาติที่มาเขารับบริการบำบัดรักษาแบบผูปวยใน ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ
เชียงใหม
สวนของคูมือการใหบริการ
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน :การใหบริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ :
5.1 ประเภทชองทาง :
5.2 วันที่เปดใหบริการ :
1. ติดตอดวยตัวเองเพื่อขอรับ QR Code หรือ ID Line แผนกผูปวยนอก :
ของแตละงานหอผูปวย ที่แผนกผูปวยนอก หรือ งาน - วันจันทร ถึง วันศุกร (หยุดวันเสาร อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ)
ญาติเยี่ยม ของโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
แผนกผูปวยใน :
2. ติดตอทางโทรศัพท แผนกหอผูปวยใน เบอรโทร
- โทรศัพทสอบถามไดทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ
053- 298082-5 ตอเบอรภายในแตละงานหอผูปวย
- หอผูปวยรุงอรุณ ตอ 151, 152
5.3 เวลาที่เปดใหบริการ :
- หอผูปวยสายธาร ตอ 301, 302
แผนกผูปวยนอก : เปดบริการ
- หอผูปวยตะวันฉาย ตอ 160, 162
- ชวงเชา เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
- หอผูปวย ทอแสง ตอ 163
- ชวงบาย เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
- หอผูปวย ชีวิตใหม 213,
หยุดพักรับประทานอาหารเวลา เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
- หอผูปวย เอื้ออาทร ตอ 173,176
แผนกผูปวยใน : โทรศัพทสอบถามและเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน
3. ติดตอทาง เวปเพจของโรงพยาบาล
ชวงเวลา 07.00 น. – 19.00 น.
http://www.tch.go.th
4.ติดตอทางจดหมายไดที่ โรงพยาบาลธัญญารักษ
เชียงใหม ที่อยู 182 หมู 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.
เชียงใหม 50180
หมายเหตุ :โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหมเปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ขนาด 350 เตียง
ใหบริการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดทุกชนิดในระบบสมัครใจ และระบบบังคับบำบัดตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2545 ทั้งรูปแบบผูปวยนอก และผูปวยใน
- การใหบริการแอปพลิเคชั่นไลนนี้ จะใหบริการเฉพาะในกลุมผูปวยในที่เขารับการบำบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพที่
หอผูปวยตะวันฉาย สายธาร รุงอรุณ ทอแสง เอื้ออาทร ชีวิตใหม และปนสุข
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6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี)
โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหมใหบริการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดทุกประเภท ซึ่งมีผูเขา
รับการบำบัดรักษาที่เปนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ มาจากภูมิภาคตางๆ โดยสวนใหญก็มาจากจังหวัดตางๆในพื้นที่ภาคเหนือใน
กระบวนการบ าบัดรักษาสิ่งสำคัญอยางยิ่งคือการมีสวนรวมของครอบครัวในการใหกำลังใจ รวมวางแผนในการบำบัดรักษา และ
การดูแลหลังการรักษา ทางโรงพยาบาลไดอนุญาตใหผูปวยและครอบครัวติดตอกันทางโทรศัพทและสามารถมาเยี่ยมผูปวยไดทุก
วัน แตเนื่องจากบางครอบครัวมีฐานะยากจน อยูไกล เสียคาใชจายในการเดินทางมาก ไมสะดวกในการเดินทางหรือไมสามารถ
หยุดงานได รวมทั้งในป2563 นี้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหตองมีการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing)
และมีการงดเยี่ยมผูปวยเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อโควิด-19 ทำใหครอบครัวไมสามารถมาเยี่ยมผูปวยได เกิดความรูสึก
คิดถึงบาน ไมมีแรงจูงใจในการรักษา ประกอบกับ ดวยบริบทของการเปนสถานบำบัดรักษายาเสพติด จึงตองมีระเบียบปฏิบัติ ขอ
หามที่แตกตางจากโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะตามมา เชน การลักลอบนำสิ่งผิดระเบียบเขามาโรงพยาบาลที่จะ
นำไปสูการกระทำผิดตางๆ เชนการลักลอบใชสุรายาเสพติด เปนตน จึงมีขอจำกัดในการเขาเยี่ยมผูปวย หรือการรับโทรศัพท เชน
จำกัดระยะเวลาการเยี่ยม ตรวจคนสิ่งของตางๆที่นำมาเยี่ยม จำกัดระยะเวลาการรับโทรศัพท ซึ่งผูปวยและญาติอาจไมไดรับ
ความสะดวกเพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหกับญาติที่สามารถจะติดตอสื่อสารกับผูปวยไดใกลชิดยิ่งขึ้น ไดพูดคุย ไดเห็นภาพ
สรางความรูสึ กที่ ดี ทั้งผู ป ว ยและญาติ และไม เสีย คาใชจายใดๆ รวมทั้ ง เป น การลดความแออัด ในโรงพยาบาล ปองกัน การ
แพรกระจายเชื้อโควิด -19 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยทั้งผูปวย ครอบครัว และเจาหนาที่ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม จึงไดมี
การพัฒนาและนำ เทคโนโลยีมาใชในการสื่อสารผาน application Line ซึ่งสามารถพูดคุย เห็นภาพ ไดทางไลน มาบริการใหกับ
ผูปวยและญาติ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1.มีการประชุมทีมที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการ
2.การจัดหาวัสดุอุปกรณ เชน โทรศัพท ซิมการด
3.จัดสถานที่ในการติดตั้งโทรศัพทในที่มิดชิด เจาหนาที่สามารถสังเกตการณไดตลอดเวลา ในระยะที่สามารถไดยินเสียง
และเห็นภาพการพูดคุย โดยขณะพูดคุยหนาจอจะแสดงใหเห็นเฉพาะสวนหนาของผูปวย ไมเห็นบริบทโดยรอบ ไมเห็นชุดผูปวย
4. จัดทำระเบียบปฏิบัติในการโทร แบบ เชนระยะเวลาที่สามารถโทรศัพท 07.00-19.00 น. ผูปวย1 ราย พูดคุยสุภาพ
รับสายไดเฉพาะญาติที่แจงรายชื่อไว ไมอนุญาตใหแตะตองโทรศัพท ไมพูดพาดพิงถึงบุคคลอื่น รับสายไดวันละ 1 สาย ครั้งละ
ไมเกิน 5 นาที เปนตน
5. มีการแจงญาติถึงระเบียบการโทร เชน การไมบันทึกภาพขณะพูดคุย การไมเผยแพรภาพ การแตงกาย รวมถึง
6.จัดทำ ID lineและ แจงใหกับญาติ ผานทางชองทางตางๆ ทั้งจุดเยี่ยมญาติ ทางโทรศัพท
7.ใหบริการใน 7 หอผูปวย ไดแกหอผูปวยตะวันฉาย สายธาร รุงอรุณ ทอแสง เอื้ออาทร ชีวิตใหม และปนสุข
8. ประเมินผลการใชงาน ในดานความพึงพอใจของผูปวยและญาติ ประเมินความเสี่ยงตางๆ ปญหาอุปสรรค และหา
แนวทางปองกัน
**ขอปฎิบัติในการใชงาน แอปพลิเคชั่นไลน ของญาติ**
1.ขอความรวมมือญาติ แตงกายสุภาพ ใชภาษาสุภาพ ในการสื่อสารกับผูปวย
2.ไมบันทึกเสียง ถายภาพหนาจอ ขณะพูดคุยกับผูปวย
3.ขอความรวมมือญาติสื่อสารในเชิงสรางสรรค ใหกำลังใจผูปวยในการบำบัดรักษา
4.ในกรณีที่ญาติมีอาการเมามายสุรา หรือยาเสพติด จะไมไดรับการอนุญาตใหสื่อสารกับผูปวย
5.ถาญาติตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูปวย โปรดสอบถามเจาหนาที่
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7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

1. แจงญาติ และผูปวยถึง
บริการเยี่ยมญาติผาน
แอปพลิเคชั่นไลน

2. ตรวจสอบตัวตนของ
ญาติ

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ
เมื่อผูปวยและญาติมา
ติดตอขอรับบริการ
แบบผูปวยใน พยาบาล
และจุดญาติเยี่ยม แจง
ญาติและ ให ID Line

เมื่อมีญาติผูปวยมาขอ
แอดไลน เจาหนาที่
ตรวจสอบรายชือ่ และ
ความสัมพันธ วาตรง
กับที่ผูปวยไดลงชื่อไวใน
บัญชีรายชื่อญาติ
3. อธิบายระเบียบ ขั้นตอน อธิบายระเบียบ
ขอหาม วิธีการ และ
ขั้นตอน ขอหาม วิธีการ
ระยะเวลาการเยี่ยมทาง และระยะเวลาการ
แอปพลิเคชั่นไลนแก
เยี่ยมทางแอปพลิเคชั่น
ญาติ
ไลนแกญาติ พรอมทั้ง
เขียนระเบียบไวในหนา
เพจไลน
4 ลงทะเบียนขอมูลการ
ลงทะเบียนใชบริการได
ใชบริการ
โดยการสแกน QR
Codeหรือใชรหัส ID
Line (ตามหอผูปวยที่
ผูปวยเขารับการ
บ าบัดรักษาอยู)
5. เฝาสังเกตพฤติกรรม
เฝาสังเกตพฤติกรรม
การพูดคุยระหวางผูปวย การพูดคุยระหวาง
และญาติ
ผูปวยและญาติ โดย
เจาหนาที่เฝาระวังอยู

ระยะเวลา
การใหบริการ
แผนกผูปวยนอก
- ชวงเชา
08.30 - 12.00 น.
- ชวงบาย
13.00 - 16.30 น
แผนกผูปวยใน
07.00 – 19.00 น.
แผนกผูปวยใน
07.00 – 19.00 น.

หนวยเวลา
(นาที/
สวนงาน/
ชั่วโมง/วัน/ หนวยงาน
วันทำการ/ ที่รับผิดชอบ
เดือน/ป)
รายละ 2
กลุมงาน
นาที
บริการผูปวย
นอก

รายละ 2
นาที

กลุมงานการ
พยาบาล
ผูปวยใน

แผนกผูปวยใน
07.00 – 19.00 น.

รายละ 2
นาที

กลุมงานการ
พยาบาลผูปวย
ใน

แผนกผูปวยใน
07.00 – 19.00 น.

รายละ 2
นาที

กลุมงานการ
พยาบาลผูปวย
ใน

แผนกผูปวยใน
07.00 – 19.00 น.

รายละ 5
นาที

กลุมงานการ
พยาบาลผูปวย
ใน

หมายเหตุ
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6. ลงทะเบียนในสมุด
บันทึกการใช
แอปพลิเคชั่นไลน

ในระยะที่มองเห็น
หนาจอ และไดยิน
เสียงพูดคุยกัน ของ
ญาติและผูปวย
ลงทะเบียนเพื่อเปน
แผนกผูปวยใน
ขอมูล โดยลงชื่อ ผูปวย 07.00 – 19.00 น.
ชื่อญาติ ความสัมพันธ
และชวงเวลาที่โทร

รายละ1 นาที กลุมงานการ
พยาบาลผูปวย
ใน
ระยะเวลาดำเนินการรวม : 14 นาที

หมายเหตุ : ภารกิจดานการพยาบาล ประสานกับกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะหความพึงพอใจของญาติจากการสแกน QR Code
ตามแบบสำรวจความพึงพอใจประสิทธิภาพการใหบริการและความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของหนวยงานรัฐของกระบวนงานที่มกี ารจัดทำ
ขอตกลงระดับการใหบริการ

8. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติงาน
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

1

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนา
2
สำเนา passport และ หนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ)
9.2 เอกสารอื่นๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

สวนงาน
รับผิดชอบ
กลุมงานการ
พยาบาลผูปวยใน
กลุมงานการ
พยาบาลผูปวยใน
สวนงาน
รับผิดชอบ

ไมมี

1

จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

1

จำนวน
เอกสาร
สำเนา

1
จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/ชุด)
ฉบับ

หมายเหตุ

ชุด
จำนวน
เอกสาร
สำเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/ชุด)

หมายเหตุ

10. คาบริการ ไมเสียคาธรรมเนียม
รายละเอียดคาบริการ:
ไมเสียคาธรรมเนียม
คาบริการ:
ไมเสียคาธรรมเนียม
หมายเหตุ :
ไมเสียคาธรรมเนียม
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11. ชองทางรับชำระคาบริการ
1. ไมเสียคาธรรมเนียม
2.
12. ชองทางการใหขอเสนอแนะ ติชม รองเรียน
1. ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 182 หมู 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180
โทรศัพท หมายเลข 053-298082-4 ตอ ศูนยพัฒนาคุณภาพ หมายเลข 128
2. โทรศัพท หมายเลข 053-298082-4
3 http://www.tch.go.th facebook : โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
4. กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร :
ขอรับเอกสาร :
14. หมายเหตุ

แผนทีแ่ สดงทีต่ ั้งโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
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