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คำนำ 
 
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เปิดให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ทั้ง

แบบผู้ป่วยนอก และแบบผู้ป่วยใน ทั้งระบบสมัครใจรักษาและระบบบังคับบำบัด ซึ่งคู่มือการให้บริการประชาชนฉบับ

นี้เป็นการรวบรวมขั้นตอนการเข้ารับบริการและการให้บริการต่างๆ ของโรงพยาบาล  เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการและ

ประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจในการเข้าถึงข้อมูลการให้บริการ ซึ่งได้แก่การให้บริการผู้ป่วยนอก คลินิกฟ้าใหม่ การ

ตรวจสอบสิทธิและประสานสิทธิการรักษา ทันตกรรม นวดแผนไทย การรับยาผู้ป่วยนอก การให้บริการจัดส่งยาทาง

ไปรษณีย์ การให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยใน ญาติเยี่ยม การให้บริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน์ และการนำส่ง

ยาเดิมสำหรับผู้ป่วยใน 

 หวังว่าคู่มือการให้บริการประชนชนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้ารับบริการและผู้ที่สนใจตลอดจนจะ

ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

 

 

 

       โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 

        สิงหาคม 2564 
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 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพเฉพาะทางด้านยาและสารเสพติด ทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุ ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทั้งแบบผู้ป่วย

นอกและแบบผู้ป่วยใน ทั้งระบบสมัครใจรักษาและระบบบังคับบำบัด รวมทั้งรับส่งต่อผู้ป่วยยาและสารเสพติดในระดับ

ตติยภูม ิที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ และมภีารกิจในด้านการพัฒนาวิชาการทางการแพทย์ด้านยาเสพ

ติด โดยการศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองคค์วามรู้ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านยาและสารเสพติดอย่าง

ต่อเนื่อง       

 

 

มาตรฐานกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ เช่น การติดป้ายประกาศ เผยแพร่ผ่านสื่อ

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

2) ให้บริการตามลำดับขั้นตอนการขอรับบริการ ก่อน - หลัง อย่างยุติธรรมโดยมีระบบคิว 

3) ให้บริการในระยะเวลาที่เหมาะสมกับสภาพงานบริการ 

4) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง 

5) มีคู่มือการให้บริการประชาชน สำหรับเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการ 

6) มีระบบประเมินความพึงพอใจ และสรุปผลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส โดยนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ

ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
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มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1) มีจุดให้บริการเพียงพอต่อผู้รับบริการ 

2) มีห้องให้คำปรึกษาในส่วนของงานบริการให้คำปรึกษาแก่ผู ้รับบริการรายใหม่ หรือผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษา

แนะนำเพิ่มเติม 

3) มีอุปกรณ์และเครื ่องมือที ่พร้อมสำหรับให้บริการ เช่น แบบฟอร์มที ่สะดวกในการกรอกข้อมูล และเครื ่อง

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

4) มีสถานที่สำหรับกรอกเอกสารให้กับผู้รับบริการ รวมถึงแบบฟอร์ม อุปกรณ์ เช่น ปากกา และตัวอย่างการกรอก

แบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็น เป็นต้น 

5) มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับให้บริการอย่างเพียงพอ เช่น น้ำดื่ม มุมหนังสือพิมพ์ บอร์ดให้ความรู้ เป็นต้น 

6) มีที่นั่งรอสำหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ เก้าอ้ีรอรับบริการที่แข็งแรงปลอดภัย 

7) มีป้ายประกาศบอกขั้นตอนการให้บริการ ป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ป้ายแสดงกำหนดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ป้ายแสดงรายละเอียดอื่นๆท่ีจำเป็นสำหรับผู้รับบริการ ป้ายแสดงสิทธิผู้ป่วย 

8) มีบอร์ดแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เปิดเผยให้กับผู้รับบริการ 

9) มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอก เช่น รถเข็นผู้ป่วย ทางลาดสำหรับผู้พิการ ที่จอดรถสำหรับผู้รับบริการ ห้องน้ำ

ที่มีมาตรฐานเหมาะสม เป็นต้น 

10) มีป้ายบอกทางไปจุดรับบริการ และป้ายบอกสถานที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอก 

11) สถานที่ให้บริการในภาพรวมมีความสะดวก และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

12) เปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่อการให้บริการ เช่น ตู้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น 

  



5 
 

มาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที ่

1) มีเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองอย่างน้อย 1 คน ด้านหน้าจุดให้บริการ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น วัด

ไข้ สามารถตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ช่วยเหลือผู้รับบริการในการกรอกแบบฟอร์ม แนะนำข้อซักถามชี้แจงข้อ

สงสัยและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 

2) มีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการที่จุดให้บริการอย่างเพียงพอ 

3) เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่มีความกระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพและเป็นมิตร

ตลอดเวลา 

4) เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน และไม่หาประโยชน์

ในทางมิชอบ เป็นต้น 

5) เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

6) จุดรวมพลอยู่บริเวณใกล้ป้อมยาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ไปรวมตัวที่จุดรวมพล 

 

มาตรฐานการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ 

 ให้เจ้าหน้าที่แต่งกายในชุดเครื่องแบบตามแต่ละวิชาชีพ 

 

มาตรฐานการจอดรถ 

 ผู้รับบริการสามารถจอดรถภายนอก เพ่ือเข้ารับการคัดกรองตามมาตรฐานโรคโควิด-19 
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เบอร์โทรศัพท์ 

 สอบถามบริการ ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก     โทร.053-298082-4 ต่อ 126 Fax 053-372732 

 ติดต่อในวันและเวลาราชการ (8.30 น. – 16.30 น.)  

 สอบถามบริการที่คลินิกฟ้าใหม่  โทร. 053-226145, 053-215261 Fax 053-226135 

 ติดต่อในวันและเวลาราชการ (8.30 น. – 16.30 น.) 

 สายด่วนปรึกษาปัญหายาและสารเสพติด  โทร. 084-4899528 

 สอบถามอาการผู้ป่วยใน ติดต่อแผนกผู้ป่วยใน ติดต่อได้ทุกวัน เวลา 7.00 น. – 17.00 น.   

หอผู้ป่วยพิงครัตน์ โทร. 062-4422875 และ 053-298082-4  ต่อ 203, 204, 205 

 หอผู้ป่วยนวรัฐ  โทร. 098-2122291 และ 053-298082-4  ต่อ 212, 213 

 หอผู้ป่วยขวัญระมิงค์ โทร. 098-0982295 และ 053-298082-4  ต่อ 151, 152 

 หอผู้ป่วยพิมาน  โทร. 098-2602293 และ 053-298082-4  ต่อ 301, 302 

 หอผู้ป่วยนิมมาน  โทร. 082-1712294 และ 053-298082-4  ต่อ 173, 176 

 หอผู้ป่วยนพบุรี  โทร. 082-1712292 และ 053-298082-4  ต่อ 163, 166 

 หอผู้ป่วยราชพฤกษ์ โทร.062-4422523 และ  053-298082-4  ต่อ 160, 162 

เว็ปไซต ์:  www.tch.go.th 

Facebook :  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 

  https://www.facebook.com/ThanyarakCM/ 

Line Official  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 

  

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

   

ตึกพิงครัตน์ ตึกนวรัฐ ตึกนิมมาน 
 

   

ตึกขวัญระมิงค์ ตึกพิมาน ตึกนพบุรี 
 

 

 

 

 ตึกราชพฤกษ์  

 

แผนที่และการเดินทาง 

ที่อยู่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 182 หมู่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 

 คลินิกฟ้าใหม่ 2/3 ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
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การเดินทาง 

รถยนต์ส่วนบุคคล จากสี่แยกข่วงสิงห์ ใช้เส้นทางหมายเลข 107 มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่ริม ผ่านที่ว่าการอำเภอแม่

ริม ขับตรงมาอีก 12 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายวิ่งตามป้ายโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ขับตรงเข้ามาประมาณ 200 

เมตร ขับรถขึ้นเนินมาจะพบโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่อยู่ด้านหน้า 

 

รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งอาเขต จังหวัดเชียงใหม่ ขึ ้นรถแดงมาที่สถานีขนส่งข้างเผือก ใช้เวลา

ประมาณ 15 นาที จากนั้นนั่งรถโดยสารไปอำเภอแม่แตง (สีขาว) หรืออำเภอฝาง (สีส้ม) เดินทางมาลงที่ซอยทางเข้า

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เดินตรงมาอีกประมาณ 200 เมตร จะพบโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่อยู่

ด้านหน้า 
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สถานที่จอดรถ 
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สถานที่รับประทานอาหาร 
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พบเหตุเพลิงไหม ้

1) เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมเพลิง 

2) อยู่ให้ห่างไฟ 

3) อย่าพยายามดับเพลิงด้วยตนเอง 

4) รวมตัว ณ จุดรวมพลที่กำหนดในแผนที่โรงพยาบาล 

เกิดเหตเุพลิงไหม ้

1) ควบคุมสติ ไม่ตื่นตระหนก 

2) ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

3) รวมตัว ณ จุดรวมพลที่กำหนดในแผนที่โรงพยาบาล 

4) อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม อย่าทิ้งใครไว้ตามลำพัง 

5) หากสมาชิกของตนมาไม่ครบ ให้รายงานกับทางเจ้าหน้าที่โดยเร็ว 

6) ไม่ควรอยู่ขวางทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 

7) ห้ามกลับเข้าเขตพ้ืนที่จนกว่าจะได้รับอนุญาต 
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เว็ปไซต์ : www.tch.go.th 

Facebook :  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 

  https://www.facebook.com/ThanyarakCM/ 

 

รูปเล่มคู่มือการให้บริการประชาชน 

 

 

http://www.tch.go.th/
https://www.facebook.com/ThanyarakCM/
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1) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-298082-4, 084-4899528 

2) ตู้รับเรื่องร้องเรียนหน้าหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 

3) เว็ปไซต์โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 

4) Facebook โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 

5) E-mail : webmaster@tch.go.th 

6) ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
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1.การให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ 

 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 หยุดพักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

ช่องทางการติดต่อ 

 โทร. 053-298082-4 ต่อ 126 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 

2. ข้อมูลประวัติการรักษาที่ผ่านมา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจทางรังสี และการตรวจ

พิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

3. ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอ่ืน (ถ้ามี) 

4. หนังสือเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (เบิกได้ตามสิทธิ) 

 ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ  50 บาท 

 ค่าบริการผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ ยกเว้นประเทศอาเซียน 200 บาท 

 ค่าบริการนวดแผนไทย   250 บาท 

 ค่าบริการตามหัตถการต่างๆ ตามท่ีได้รับ 

 ค่ายา ตามรายการยาที่ได้รับ 

ช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียม 

 เงินสด 

 บัตรเครดิต (มีค่าธรรมเนียม)/บัตรเดบิท 
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 ชำระเงินผ่าน QR Code หรือโอนเงินออนไลน์ ชื่อบัญชี โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย  

เลขที่บัญชี 515-024298-5 เมื่อโอนแล้วให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน โทร. 053-298082-4 ต่อ 136, 109 เวลา 8.30 

น. – 16.30 น. 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 วัดไข้ - ประเมินการติดเชื้อไวรัส  
โควิด-19 

- ประเมินการแพร่กระจาย
เชื้อทางเดินหายใจ 

2 นาท ี คลินิก ARI 

2 ยื่นบัตรตรวจสอบ
ประวัติ 

- ยื่นบัตรประชาชนและบัตร
นัด 

- ผู้ป่วยใหม่ทำประวัติการ
รักษา 

- รับคิว 

5 นาท ี งาน 
เวชระเบียน 

3 ตรวจสอบสิทธิการ
รักษา 

- ยื่นบัตรประชาชนและเวช
ระเบียน 

- ยื่นเอกสารใบส่งตัว (ถ้ามี) 

2 นาท ี ศูนย์ประสาน
สิทธิการรักษา 

4 การประเมิน
สัญญาณชีพ 

- ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน วัด
ส่วนสูง 

5  นาท ี งานผู้ป่วยนอก 

5 การซักประวัติ คัด
กรอง 

- ซักประวัติอาการ 
- ให้คำปรึกษา 
- ให้ข้อมูลการบำบัด 
- เจาะเลือด 
- ตรวจปัสสาวะ 

45 นาท ี งานผู้ป่วยนอก 
งาน

ห้องปฏิบัติการ 
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ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6 พบแพทย์ประเมิน
อาการและตรวจ
ร่างกาย 

- ประเมินอาการทางกาย
และอาการทางจิต 

- ส่งรักษาต่อแผนกต่างๆ 

15 นาท ี แพทย์ 

7 นัดติดตามและ
ประเมินผล 

- นัดติดตามประเมินผล 2 นาท ี หน้าห้องตรวจ
แพทย์ 

8 ชำระเงิน  10 นาท ี ห้องการเงิน 
9 รับยา/กลับบ้าน  10 นาท ี ห้องยา 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 96 นาที 
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2.การให้บริการคลินิกฟ้าใหม่ 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ 

 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 หยุดพักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

 หมายเหตุ ผู้ป่วยเมทาโดนระยะยาว ให้บริการเวลา 8.30 น. – 15.30 น.  

ช่องทางการติดต่อ 

 โทร. 053-226145, 053-215261  Fax 053-226135 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 

2. ข้อมูลประวัติการรักษาที่ผ่านมา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจทางรังสี และการตรวจ

พิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

3. หนังสือเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (เบิกได้ตามสิทธิ) 

 ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ  50 บาท 

 ค่าบริการผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ ยกเว้นประเทศอาเซียน 200 บาท 

 ค่าบริการนวดแผนไทย   250 บาท 

 ค่าบริการตามหัตถการต่างๆ ตามท่ีได้รับ 

 ค่ายา ตามรายการยาที่ได้รับ 

ช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียม 

 เงินสด 

 ชำระเงินผ่าน QR Code หรือโอนเงินออนไลน์ ชื่อบัญชี โรงพยาบาล

ธัญญารักษ์เชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี 515-024298-5 เมื่อโอน

แล้วให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที ่การเงิน โทร.  053-298082-4 ต่อ 136, 109 เวลา 

8.30 น. – 16.30 น. 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน 
การบริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 วัดไข้ - ประเมินการติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 

- ประเมินการแพร่กระจาย
เชื้อทางเดินหายใจ 

2 นาท ี คลินิกฟ้าใหม่ 

2 ยื่นบัตรตรวจสอบ
ประวัติ 

- ยื่นบัตรประชาชน 
- ผู้ป่วยใหม่ทำประวัติการ

รักษา 
- ตรวจสอบสิทธิการรักษา 

5 นาท ี คลินิกฟ้าใหม่ 

3 การประเมิน
สัญญาณชีพ 

- ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน 
ตรวจปัสสาวะ 

5  นาท ี คลินิกฟ้าใหม่ 

4 การซักประวัติ คัด
กรอง 

- ซักประวัติ/คัดกรอง 
- ประเมินตามเกณฑ์การ

รักษาเมทาโดนระยะยาว 
(ผ่านเกณฑ์ 7 ใน 8 ข้อ) 

- ประเมินอาการถอนพิษยา/
อาการมึนเมา 

- ประเมินสภาพอาการทาง
กาย จิต สังคม 

20  นาท ี คลินิกฟ้าใหม่ 

5 ทำข้อตกลงการรับ
เมทาโดนระยะยาว 

- ให้ข้อมูลการบำบัด/
กฎระเบียบ/เวลาการรับ
บริการ 

- เซ็นต์ใบยินยอมรับการ
รักษา 

10 นาท ี คลินิกฟ้าใหม่ 

6 พบแพทย์ประเมิน
อาการและตรวจ
ร่างกาย 

- ประเมินอาการทางกาย
และอาการทางจิต 

- สั่งยา 

15 นาท ี แพทย์ 

7 ชำระเงิน  3 นาท ี งานการเงิน  
8 รับยา/กลับบ้าน  10 นาท ี ห้องยา 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 65 นาที 
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3.การให้บริการตรวจสอบสิทธิและประสานสทิธิการรักษา 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ 

 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 หยุดพักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

ช่องทางการติดต่อ 

 โทร. 053-298082-4 ต่อ 184 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 

2. ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอ่ืน (ถ้ามี) 

3. หนังสือเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (เบิกได้ตามสิทธิ) 

 ไม่มี 

ช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียม 

 ไม่มี 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 วัดไข้ - ประเมินการติดเชื้อไวรัส  
โควิด-19 

- ประเมินการแพร่กระจาย
เชื้อทางเดินหายใจ 

2 นาท ี คลินิก ARI 

2 ยื่นบัตรตรวจสอบ
ประวัติ 

- ยื่นบัตรประชาชนและบัตร
นัด 

- ผู้ป่วยใหม่ทำประวัติการ
รักษา 

- รับคิว 

5 นาท ี งาน 
เวชระเบียน 

3 ตรวจสอบสิทธิการ
รักษา 

- ยื่นบัตรประชาชนและเวช
ระเบียน 

- ยื่นเอกสารใบส่งตัว (ถ้ามี) 
- ตรวจสอบสิทธิการรักษา 

10 นาท ี ศูนย์ประสาน
สิทธิการรักษา 
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ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

- ประสานสิทธิการรักษา
ระหว่างโรงพยาบาลต้น
สังกัด 

- ให้การรับรองสิทธิการ
รักษาในครั้งนี้ 

- ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา
เรื่องสิทธิการรักษาของ
ผู้ป่วยทุกราย 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 17 นาที 
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4.การให้บริการทันตกรรม 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ 

 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 หยุดพักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

ช่องทางการติดต่อ 

 โทร. 053-298082-4 ต่อ 170 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 

2. ข้อมูลประวัติการรักษาที่ผ่านมา ผลการตรวจทางรังสี และการตรวจพิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

3. ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอ่ืน (ถ้ามี) 

4. หนังสือเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (เบิกได้ตามสิทธิ) 

 ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ  50 บาท 

 ค่าบริการผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ ยกเว้นประเทศอาเซียน 200 บาท 

 ค่าบริการตามหัตถการต่างๆ ตามท่ีได้รับ 

 ค่ายา ตามรายการยาที่ได้รับ 

ช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียม 

 เงินสด 

 บัตรเครดิต (มีค่าธรรมเนียม)/บัตรเดบิท 

 ชำระเง ินผ ่าน QR Code หรือโอนเง ินออนไลน์ ช ื ่อบ ัญชี 

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี 515-

024298-5 เมื่อโอนแล้วให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน โทร. 053-298082-

4 ต่อ 136, 109 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 วัดไข้ - ประเมินการติดเชื้อไวรัส  
โควิด-19 

- ประเมินการ
แพร่กระจายเชื้อทางเดิน
หายใจ 

2 นาท ี คลินิก ARI 

2 ยื่นบัตรตรวจสอบ
ประวัติ 

- ยื่นบัตรประชาชน 
และบัตรนัด 
- ผู้ป่วยใหม่ทำประวัติการ

รักษา 
- รับคิว 

5 นาท ี งาน 
เวชระเบียน 

3 ตรวจสอบสิทธิ
การรักษา 

- ยื่นบัตรประชาชนและ
เวชระเบียน 

- ยื่นเอกสารใบส่งตัว (ถ้า
มี) 

2 นาท ี ศูนย์ประสาน
สิทธิการรักษา 

4 การประเมิน
สัญญาณชีพ 

- ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน 
วัดส่วนสูง 

5  นาท ี งานผู้ป่วยนอก 

5 การซักประวัติ  - ซักประวัติ 
- ประเมินอาการผู้ป่วย 

15 นาท ี ห้องฟัน 
 

6 ตรวจรักษา - ให้การรักษาทาง       
ทันตกรรม 

30 นาท ี ทันตแพทย์ 

7 นัดติดตามและ
ประเมินผล 

- นัดติดตามประเมินผล 2 นาท ี หน้าห้องตรวจ
แพทย์ 

8 ชำระเงิน  10 นาท ี ห้องการเงิน 
9 รับยา/กลับบ้าน  10 นาท ี ห้องยา 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 81 นาที 
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5.นวดแผนไทย 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ 

 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ช่องทางการติดต่อ 

 โทร. 053-298082-4 ต่อ 171 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 

2. ข้อมูลประวัติการรักษาที่ผ่านมา ผลการตรวจทางรังสี และการตรวจพิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

3. ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอ่ืน (ถ้ามี) 

4. หนังสือเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (เบิกได้ตามสิทธิ) 

 ค่าบริการผู้ป่วยนวดแผนไทย 250 บาท 

ช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียม 

 เงินสด 

 บัตรเครดิต (มีค่าธรรมเนียม)/บัตรเดบิท 

 ชำระเงินผ่าน QR Code หรือโอนเงินออนไลน์ ชื่อบัญชี โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย  

เลขที่บัญชี 515-024298-5 เมื่อโอนแล้วให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน โทร. 053-298082-4 ต่อ 136, 109 เวลา 8.30 

น. – 16.30 น. 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 วัดไข้ - ประเมินการติดเชื้อไวรัส  
โควิด-19 

- ประเมินการ
แพร่กระจายเชื้อทางเดิน
หายใจ 

2 นาท ี คลินิก ARI 

2 ยื่นบัตรตรวจสอบ
ประวัติ 

- ยื่นบัตรประชาชนและ
บัตรนัด 

- ผู้ป่วยใหม่ทำประวัติการ
รักษา 

- รับคิว 

5 นาท ี งาน 
เวชระเบียน 

3 ตรวจสอบสิทธิ
การรักษา 

- ยื่นบัตรประชาชนและ
เวชระเบียน 

2 นาท ี ศูนย์ประสาน
สิทธิการรักษา 

4 การประเมิน
สัญญาณชีพ 

- ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน 
วัดส่วนสูง 

5  นาท ี งานผู้ป่วยนอก 

5 การซักประวัติ  - ซักประวัติ 
- ประเมินอาการผู้ป่วย 

15 นาท ี งานผู้ป่วยนอก 
 

6 พบแพทย์
ประเมินอาการ
และตรวจร่างกาย 

- ประเมินอาการทางกาย 
- มีคำสั่งให้นวดเพ่ือการ

รักษา 
- สั่งยา 

15 นาท ี แพทย์ 

7 ชำระเงิน  10 นาท ี ห้องการเงิน 
8 นวดแผนไทย - ให้บริการนวดแผนไทย 90 นาท ี แพทย์แผน

ไทย 
9 นัดติดตามและ

ประเมินผล 
- นัดติดตามประเมินผล 2 นาท ี งานแพทย์

แผนไทย 
ระยะเวลาดำเนินการรวม 146 นาที 
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6.การบริการรับยาผู้ป่วยนอก 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ 

 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 หยุดพักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

ช่องทางการติดต่อ 

 โทร. 053-298082-4 ต่อ 120, 121 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 

2. หนังสือเดินทาง 

3. ใบสั่งยา 

4. เวชระเบียนผู้ป่วย 

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (เบิกได้ตามสิทธิ) 

 ค่ายา ตามรายการยาที่ได้รับ 

ช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียม 

 เงินสด 

 บัตรเครดิต (มีค่าธรรมเนียม)/บัตรเดบิท 

 ชำระเง ินผ่าน QR Code หรือโอนเงินออนไลน์ ช ื ่อบัญชี 

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี 515-

024298-5 เมื ่อโอนแล้วให ้โทรแจ้งเจ ้าหน้าที ่การเง ิน โทร.  053-

298082-4 ต่อ 136, 109 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 นำเอกสารมายื่น
ที่ห้องยา 

- นำเอกสารซองสีน้ำตาล
มายื่นที่ห้องยา 

- รอการเงินเรียกชื่อชำระ
เงิน 

2 นาท ี ห้องยา 

2 ชำระเงิน  5 นาท ี ห้องการเงิน 
3 รับยา - รับยาและคำแนะนำใน

การใช้ยา 
10 นาท ี ห้องยา 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 17 นาที 
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7.การบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ 

 วันพุธ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 หยุดพักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

ช่องทางการติดต่อ 

 ติดต่อเข้ารับบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์  โทร. 053-298082-4 ต่อ 126, 183 

 ติดต่อเรื่องยา/อาการไม่พึงประสงคจากการใช้ยา โทร. 053-298082-4 ต่อ 120, 121 

 ติดต่อขอเลขพัสดุที่จัดส่ง    โทร. 053-298082-4 ต่อ 106 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 

2. ข้อมูลประวัติการรักษาที่ผ่านมา ผลการตรวจทางรังสี และการตรวจพิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

3. ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอ่ืน (ถ้ามี) 

4. หนังสือเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (เบิกได้ตามสิทธิ) 

 ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ  50 บาท 

 ค่าบริการผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ ยกเว้นประเทศอาเซียน 200 บาท 

 ค่ายา ตามรายการยาที่ได้รับ 

ช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียม 

 ชำระเง ินผ ่ าน QR Code หร ือโอนเง ินออนไลน ์  ช ื ่ อบ ัญชี  

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย  เลขที ่บัญชี 515-

024298-5 เมื่อโอนแล้วให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน โทร.  053-298082-4 

ต่อ 136, 109 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 
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หลักเกณฑ์ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถเข้าร่วมบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ 

1) ผู้ป่วยกลุ่มโอปิออยด์ที่ได้รับเมทาโดนระยะยาว ผู้ป่วยที่ได้รับยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และผู้ป่วยที่ได้รับวัตถุ

ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2  

2) ผู้ป่วยที่ไม่ชำระค่ารักษาพยาบาลภายใน 3 วัน จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ในครั้ง

ถัดไป 

3) ผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาให้ออกจากโครงการรับบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์  

4) ผู้ป่วยที่ได้รับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 4 จะได้รับยาไม่เกิน 1 เดือน 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

(นาที/วัน) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ลงนามยินยอม - ลงนามยินยอมรับ
บริการจัดส่งยาทาง
ไปรษณีย์ 

- ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้ป่วย 

3 นาท ี หน้าห้อง
แพทย์/ 

หอผู้ป่วย 

2 Add Line ตรวจ
รักษา 

- ผู้ป่วย add line 
application สำหรับ
ตรวจรักษา 

3 นาท ี หน้าห้อง
แพทย์/ 

หอผู้ป่วย 
3 นัดหมายตรวจ

รักษา 
- ลงวันและเวลาพบ

แพทย์ 
- ซักประวัติเบื้องต้น 

5 นาท ี นักสังคม
สงเคราะห์ทาง

การแพทย์ 
4 ตรวจรักษา - แพทย์โทรศัพท์ผ่าน 

Line application  
- ตรวจรักษา 
- สั่งยา 

15 นาท ี แพทย์ 

5 นัดติดตามและ
ประเมินผล 

- นัดติดตามประเมินผล 2 นาท ี หน้าห้องแพทย์ 

6 ชำระเงิน  10  นาท ี ห้องการเงิน 
7 จัดยา - จัดทำเอกสารให้

คำแนะนำในการใช้ยา 
- จัดทำเอกสารที่อยู่

สำหรับส่งยาทาง
ไปรษณีย์ 

45  นาท ี ห้องยา 
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ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

(นาที/วัน) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

- ตรวจสอบเอกสาร
ชำระเงิน 

8 ส่งยาทาง
ไปรษณีย์ 

- นำพัสดุยาส่งทาง
บริษัทไปรษณีย์ไทย 
จำกัด ระบบ EMS 

1  วัน งานธุรการ/ 
งานยานยนต์ 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน 83 นาที 
หมายเหตุ หากชำระเงินหลังเวลา 12.00 น. จะจัดส่งพัสดุยาในวันถัดไป พัสดุถึงผู้รับบริการภายใน 3 วัน โดยขึ้นกับ

ระยะทางที่จัดส่ง (ไม่รวมวันหยุดราชการ) 
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8.การใหบ้ริการบำบัดรกัษาผู้ป่วยในแบบสมัครใจ 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ 

 เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง  

 (หมายเหตุ การประเมินเพื่อเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยใน เปิดในเวลาราชการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 

8.30 น. – 16.30 น.) 

ช่องทางการติดต่อ 

 แผนกผู้ป่วยนอก (จองเตียง) โทร. 053-298082-4 ต่อ 126, 215 

หอผู้ป่วยพิงครัตน์ โทร. 062-4422875 และ 053-298082-4  ต่อ 203, 204, 205 

 หอผู้ป่วยนวรัฐ  โทร. 098-2122291 และ 053-298082-4  ต่อ 212, 213 

 หอผู้ป่วยขวัญระมิงค์ โทร. 098-0982295 และ 053-298082-4  ต่อ 151, 152 

 หอผู้ป่วยพิมาน  โทร. 098-2602293 และ 053-298082-4  ต่อ 301, 302 

 หอผู้ป่วยนิมมาน  โทร. 082-1712294 และ 053-298082-4  ต่อ 173, 176 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 

2. ข้อมูลประวัติการรักษาที่ผ่านมา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจทางรังสี และการตรวจ

พิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

3. ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอ่ืน (ถ้ามี) 

4. หนังสือเดินทาง  

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (เบิกได้ตามสิทธิ) 

1) รายละเอียดค่ารักษาพยาบาลต่อเดือนสำหรับชาวไทย (ห้องสามัญ อาหารธรรมดา) 

รายการ ยาบ้า ฝิ่น/เฮโรอีน/
อ่ืนๆ 

สุรา 

ค่าห้องสามัญ อาหารธรรมดาวันละ 120 บาทx30วัน 3,600 3,600 3,600 
ค่าบริการทางการพยาบาล 
ช่วงถอนพิษยา 14 วัน วันละ 200 บาท 

2,800 2,800 2,800 

ค่าบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 600 600 600 
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
  -ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 90 90 90 
  -ตรวจวิเคราะห์เซลล์ในปัสสาวะ(U/A) 50 50 50 
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รายการ ยาบ้า ฝิ่น/เฮโรอีน/
อ่ืนๆ 

สุรา 

  -ตรวจ X-ray ปอด 170 170 170 
  -ตรวจปัสสาวะหาสารเมทแอมเฟตามีน 120 - - 
  -ตรวจปัสสาวะหาอนุพันธ์ของฝิ่น - 120 - 
  -ตรวจหาน้ำตาลในเลือด - - 40 
  -ตรวจหาไขมันในเลือด - - 120 
  -ตรวจการทำงานของตับ - - 350 
  -ตรวจหาความสมดุลของเกลือแร่ - - 120 
ตรวจวิเคราะห์การทำงานของไต    
  -ตรวจหาไนโตรเจน - - 50 
  -ตรวจหาคลีเอตินิน - - 50 
ค่าประกันเสื้อผ้า 500 500 500 
ค่าของใช้ส่วนตัว 220 220 220 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ตามแต่ญาติจะฝากให้)    

รวมทั้งสิ้น 8,150 8,150 8,760 
หมายเหตุ รายการทั้งหมดไม่รวมค่ายา (ค่ายาคิดตามที่ใช้จริงในวันที่ผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้าน ) 

2) รายละเอียดค่ารักษาพยาบาลต่อเดือนสำหรับชาวไทย (ห้องพิเศษ อาหารธรรมดา) 

รายการ ยาบ้า ฝิ่น/เฮโรอีน/
อ่ืนๆ 

สุรา 

ค่าห้องพิเศษ อาหารธรรมดาวันละ 520 บาทx30วัน 15,600 15,600 15,600 
ค่าบริการทางการพยาบาล 
ช่วงถอนพิษยา 14 วัน วันละ 200 บาท 

2,800 2,800 2,800 

ค่าบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 600 600 600 
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
  -ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 90 90 90 
  -ตรวจวิเคราะห์เซลล์ในปัสสาวะ(U/A) 50 50 50 
  -ตรวจ X-ray ปอด 170 170 170 
  -ตรวจปัสสาวะหาสารเมทแอมเฟตามีน 120 - - 
  -ตรวจปัสสาวะหาอนุพันธ์ของฝิ่น - 120 - 
  -ตรวจหาน้ำตาลในเลือด - - 40 
  -ตรวจหาไขมันในเลือด - - 120 
  -ตรวจการทำงานของตับ - - 350 
  -ตรวจหาความสมดุลของเกลือแร่ - - 120 
ตรวจวิเคราะห์การทำงานของไต    
  -ตรวจหาไนโตรเจน - - 50 
  -ตรวจหาคลีเอตินิน - - 50 
ค่าประกันเสื้อผ้า 500 500 500 
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รายการ ยาบ้า ฝิ่น/เฮโรอีน/
อ่ืนๆ 

สุรา 

ค่าของใช้ส่วนตัว 220 220 220 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว(ตามแต่ญาติจะฝากให้)    

รวมทั้งสิ้น 20,150 20,150 20,760 
หมายเหตุ รายการทั้งหมดไม่รวมค่ายา (ค่ายาคิดตามที่ใช้จริงในวันที่ผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้าน ) 

3) รายละเอียดค่ารักษาพยาบาลต่อเดือนสำหรับชาวไทย (ห้องพิเศษ อาหารพิเศษ)  

รายการ ยาบ้า ฝิ่น/เฮโรอีน/
อ่ืนๆ 

สุรา 

ค่าห้องพิเศษ อาหารพิเศษวันละ 600 บาทx30วัน 18,000 18,000 18,000 
ค่าบริการทางการพยาบาล 
ช่วงถอนพิษยา 14 วัน วันละ 200 บาท 

2,800 2,800 2,800 

ค่าบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 600 600 600 
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
  -ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 90 90 90 
  -ตรวจวิเคราะห์เซลล์ในปัสสาวะ(U/A) 50 50 50 
  -ตรวจ X-ray ปอด 170 170 170 
  -ตรวจปัสสาวะหาสารเมทแอมเฟตามีน 120 - - 
  -ตรวจปัสสาวะหาอนุพันธ์ของฝิ่น - 120 - 
  -ตรวจหาน้ำตาลในเลือด - - 40 
  -ตรวจหาไขมันในเลือด - - 120 
  -ตรวจการทำงานของตับ - - 350 
  -ตรวจหาความสมดุลของเกลือแร่ - - 120 
ตรวจวิเคราะห์การทำงานของไต    
  -ตรวจหาไนโตรเจน - - 50 
  -ตรวจหาคลีเอตินิน - - 50 
ค่าประกันเสื้อผ้า 500 500 500 
ค่าของใช้ส่วนตัว 220 220 220 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ตามแต่ญาติจะฝากให้)    

รวมทั้งสิ้น 22,550 22,550 23,160 
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการหอผู้ป่วยพิเศษนิมมาน  

1. ค่าห้องพิเศษเดี่ยว อัตราค่าบริการ (ค่าห้องพิเศษและอาหารพิเศษ) อัตราค่าบริการ 1,000 บาท ต่อวัน 
2. ค่าห้องพิเศษรวม อัตราค่าบริการ (ค่าห้องพิเศษและอาหารพิเศษ) อัตราค่าบริการ 600 บาท ต่อวัน    

       ** รายการทั้งหมดไม่รวมค่ายา (ค่ายาคิดตามที่ใช้จริงในวันที่ผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้าน) ** 
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4) รายละเอียดค่ารักษาพยาบาลต่อเดือนสำหรับชาวต่างชาติ (ห้องสามัญ อาหารธรรมดา) 

รายการ ยาบ้า ฝิ่น/เฮโรอีน/
อ่ืนๆ 

สุรา 

ค่าห้องสามัญ อาหารธรรมดา วันละ 400 บาทx30 วัน 12,000 12,000 12,000 
ค่าบริการทางการพยาบาล 
วันละ 400 บาทx 30 วัน 

12,000 12,000 12,000 

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
  -ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 90 90 90 
  -ตรวจวิเคราะห์เซลล์ในปัสสาวะ(U/A) 50 50 50 
  -ตรวจ X-ray ปอด 170 170 170 
  -ตรวจปัสสาวะหาสารเมทแอมเฟตามีน 120 - - 
  -ตรวจปัสสาวะหาอนุพันธ์ของฝิ่น - 120 - 
  -ตรวจหาน้ำตาลในเลือด - - 40 
  -ตรวจหาไขมันในเลือด - - 120 
  -ตรวจการทำงานของตับ - - 350 
  -ตรวจหาความสมดุลของเกลือแร่ - - 120 
ตรวจวิเคราะห์การทำงานของไต    
  -ตรวจหาไนโตรเจน - - 50 
  -ตรวจหาคลีเอตินิน - - 50 
ค่าประกันเสื้อผ้า 500 500 500 
ค่าของใช้ส่วนตัว 220 220 220 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ตามแต่ญาติจะฝากให้)    

รวมทั้งสิ้น 25,150 25,150 25,760 
หมายเหตุ รายการทั้งหมดไม่รวมค่ายา (ค่ายาคิดตามที่ใช้จริงในวันที่ผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้าน ) 

5) รายละเอียดค่ารักษาพยาบาลต่อเดือนสำหรับชาวต่างชาติ (ห้องและอาหารพิเศษ) 

รายการ ยาบ้า ฝิ่น/เฮโรอีน/
อ่ืนๆ 

สุรา 

ค่าห้องและอาหารพิเศษ วันละ 900 บาทx30วัน 27,000 27,000 27,000 
ค่าบริการทางการพยาบาล 
วันละ 600 บาทx30วัน 

18,000 18,000 18,000 

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
  -ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 90 90 90 
  -ตรวจวิเคราะห์เซลล์ในปัสสาวะ(U/A) 50 50 50 
  -ตรวจ X-ray ปอด 170 170 170 
  -ตรวจปัสสาวะหาสารเมทแอมเฟตามีน 120 - - 
  -ตรวจปัสสาวะหาอนุพันธ์ของฝิ่น - 120 - 
  -ตรวจหาน้ำตาลในเลือด - - 40 
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รายการ ยาบ้า ฝิ่น/เฮโรอีน/
อ่ืนๆ 

สุรา 

  -ตรวจหาไขมันในเลือด - - 120 
  -ตรวจการทำงานของตับ - - 350 
  -ตรวจหาความสมดุลของเกลือแร่ - - 120 
ตรวจวิเคราะห์การทำงานของไต    
  -ตรวจหาไนโตรเจน - - 50 
  -ตรวจหาคลีเอตินิน - - 50 
ค่าประกันเสื้อผ้า 500 500 500 
ค่าของใช้ส่วนตัว 220 220 220 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ตามแต่ญาติจะฝากให้)    

รวมทั้งสิ้น 46,150 46,150 46,760 
หมายเหตุ รายการทั้งหมดไม่รวมค่ายา (ค่ายาคิดตามที่ใช้จริงในวันที่ผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้าน ) 

ช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียม 

เงินสด 

 บัตรเครดิต (มีค่าธรรมเนียม)/บัตรเดบิท 

 ชำระเงินผ่าน QR Code หรือโอนเงินออนไลน์ ชื่อบัญชี โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย  

เลขที่บัญชี 515-024298-5 เมื่อโอนแล้วให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน โทร. 053-298082-4 ต่อ 136, 109 เวลา 8.30 

น. – 16.30 น. 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 

1) ไม่มีภาวะทางอายุรกรรมที่ต้องการการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง เช่น การดูดเสมหะ ภาวะเพ้อสับสนที่จำเป็นต้อง
วัดสัญญาณชีพ หรือ ประเมินอาการแสดงทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิด 

2) ทำตามคำสั่งที่เป็นคำพูดต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ขั้นตอน 
3) สามารถนั่งหรือทรงตัวได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
4) มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำได้ 24 ชั่วโมง 
5) สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
6) ไม่มีภาวะติดเชื้อที่ควบคุมไม่ได้ (ไวรัสโควิด-19 วัณโรค ปอดอักเสบ กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน) 
7) ไม่มีภาวะเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ (ตามดุลยพินิจของแพทย์) 
8) ไม่มีแผลกดทับ  
9) ไม่มีโรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (ตามดุลยพินิจของแพทย์) 
10) ไม่มีภาวะที่ใช้ออกซิเจนตลอดเวลา 
11) ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ 

ขั้นตอนและระยะเวลาจองคิวเข้ารับบริการผู้ป่วยใน 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน 
การบริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 จองคิวเข้ารับ
บริการเป็นผู้ป่วยใน 

- แพทย์พิจารณาเห็นสมควร
เข้ารักษาในโรงพยาบาลได้
ตามเกณฑ์ของโรงพยาบาล 

- ญาติจองคิวเข้ารับบริการ
เป็นผู้ป่วยใน 

- พยาบาลแจ้งรายละเอียด
การเตรียมตัวก่อนรับ
บริการเป็นผู้ป่วยใน 

30 นาท ี งานผู้ป่วยนอก 

วัดนัดประเมินการเข้ารับบริการผู้ป่วยใน 
1 วัดไข้ - ประเมินการติดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 
- ประเมินการแพร่กระจาย

เชื้อทางเดินหายใจ 

2 นาท ี คลินิก ARI 

2 ยื่นบัตรตรวจสอบ
ประวัติ 

- ยื่นบัตรประชาชนและบัตร
นัด 

- ผู้ป่วยใหม่ทำประวัติการ
รักษา 

- รับคิว 

5 นาท ี งานเวช
ระเบียน 
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ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน 
การบริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 ตรวจสอบสิทธิการ
รักษา 

- ยื่นบัตรประชาชนและ
เอกสาร บัตรผู้ป่วยนอก
(opd card) 

- ยื่นเอกสารใบส่งตัว (ถ้ามี) 

2 นาท ี ศูนย์ประสาน
สิทธิการรักษา 

4 การประเมิน
สัญญาณชีพ 

- ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน วัด
ส่วนสูง 

5  นาท ี งานผู้ป่วยนอก 

5 การซักประวัติ คัด
กรอง 

- ซักประวัติอาการ 
- คัดกรองภาวะซึมเศร้า 
- เจาะเลือด 
- ตรวจปัสสาวะ 
- X-ray 

45 นาท ี งานผู้ป่วยนอก 
งาน

ห้องปฏิบัติการ 

6 พบแพทย์ - ตรวจรักษาอาการทางกาย
และอาการทางจิต 

- สั่งยา 

15 นาท ี แพทย์ 

8 ชำระเงิน  10 นาท ี ห้องการเงิน 
9 เปลี่ยนเสื้อผ้า  5 นาท ี งานผู้ป่วยนอก 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 89 นาที 
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9.การให้บริการบำบัดรกัษาผู้ป่วยในแบบบังคับบำบัด 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ 

 เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง  

 (หมายเหตุ การประเมินเพื่อเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยใน เปิดในเวลาราชการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 

8.30 น. – 16.30 น.) 

ช่องทางการติดต่อ 

 หอผู้ป่วยขวัญระมิงค์ โทร. 098-0982295 และ 053-298082-4  ต่อ 151, 152 

 หอผู้ป่วยนพบุรี  โทร. 082-1712292 และ 053-298082-4  ต่อ 163, 166 

 หอผู้ป่วยราชพฤกษ์ โทร.062-4422523 และ  053-298082-4  ต่อ 160, 162 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 

2. คำสั่งจากคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด 

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (เบิกได้ตามคำสั่งจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด) 

 ไม่มี 

ช่องทางการฝากเงินให้ผู้ป่วย 

เงินสด 

 บัตรเครดิต (มีค่าธรรมเนียม)/บัตรเดบิท 

 โอนเงินผ่าน QR Code หรือโอนเงินออนไลน์ ชื่อบัญชี โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย  

เลขที่บัญชี 515-024298-5 เมื่อโอนแล้วให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน โทร. 053-298082-4 ต่อ 136, 109 เวลา 8.30 

น. – 16.30 น. 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในแบบบังคับบำบัด 

1) ต้องมีคำสั่งจากคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ให้เข้าบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
และสารเสพติดแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด 120 วัน 

2) ต้องผ่านขั้นตอนการถอนพิษยาเสพติดให้แล้วเสร็จ 
3) ถ้ามีอาการทางจิตต้องสามารถควบคุมได้ด้วยยา 
4) ไม่มีภาวะทางอายุรกรรมที่ต้องการการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง เช่น การดูดเสมหะ ภาวะเพ้อสับสนที่จำเป็นต้อง

วัดสัญญาณชีพ หรือ ประเมินอาการแสดงทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิด 
5) ทำตามคำสั่งที่เป็นคำพูดต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ขั้นตอน 
6) สามารถนั่งหรือทรงตัวได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
7) มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำได้ 24 ชั่วโมง 
8) สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
9) ไม่มีภาวะติดเชื้อที่ควบคุมไม่ได้ (ไวรัสโควิด-19 วัณโรค ปอดอักเสบ กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน) 
10) ไม่มีภาวะเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ (ตามดุลยพินิจของแพทย์) 
11) ไม่มีแผลกดทับ  
12) ไม่มีโรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (ตามดุลยพินิจของแพทย์) 
13) ไม่มีภาวะที่ใช้ออกซิเจนตลอดเวลา 
14) ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ 
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ขั้นตอนการเข้ารับบริการผู้ป่วยในแบบบังคับบำบัด 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน 
การบริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับใหม่ 
1 วัดไข้ - ประเมินการติดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 
- SWAB หาเชื้อไวรัสโควิด-

19 
- ประเมินการแพร่กระจาย

เชื้อทางเดินหายใจ 

15 นาท ี คลินิก ARI 

2 ยื่นบัตรตรวจสอบ
ประวัติ 

- ผู้ป่วยใหม่ทำประวัติการ
รักษา 

5 นาท ี งานเวช
ระเบียน 

3 ตรวจสอบสิทธิการ
รักษา 

- ตรวจสอบเอกสารการส่ง
ตัวจากคุมประพฤติ 

2 นาท ี ศูนย์ประสาน
สิทธิการรักษา 

4 การประเมิน
สัญญาณชีพ 

- ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน วัด
ส่วนสูง 

5  นาท ี งานผู้ป่วยนอก 

5 การซักประวัติ คัด
กรอง 

- ซักประวัติอาการ 
- คัดกรองภาวะซึมเศร้า/

อาการทางจิต 
- เจาะเลือด 
- ตรวจปัสสาวะ 
- X-ray 

45 นาท ี งานผู้ป่วยนอก 
งาน

ห้องปฏิบัติการ 

6 พบแพทย์ - ตรวจรักษาอาการทางกาย
และอาการทางจิต 

- สั่งยา 

15 นาท ี แพทย์ 

8 เปลี่ยนเสื้อผ้า  5 นาท ี งานผู้ป่วยนอก 
ระยะเวลาดำเนินการรวม 92 นาที 
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10.การบริการญาติเยี่ยมผู้ป่วย ในสถานการณ์ปกติ ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของ            
เชื้อไวรัสโควิด-19 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ 

 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.30 น. - 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.  

 หยุดพักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

ช่องทางการติดต่อ 

 ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก โทร. 053-298082-4  ต่อ 124 

          หอผู้ป่วยพิงครัตน์ โทร. 062-4422875 และ 053-298082-4  ต่อ 204, 205 

 หอผู้ป่วยนวรัฐ  โทร. 098-2122291 และ 053-298082-4  ต่อ 212, 213 

 หอผู้ป่วยขวัญระมิงค์ โทร. 098-0982295 และ 053-298082-4  ต่อ 151, 152 

 หอผู้ป่วยพิมาน  โทร. 098-2602293 และ 053-298082-4  ต่อ 301, 302 

 หอผู้ป่วยนิมมาน  โทร. 082-1712294 และ 053-298082-4  ต่อ 173, 176 

 หอผู้ป่วยนพบุรี  โทร. 082-1712292 และ 053-298082-4  ต่อ 163, 166 

 หอผู้ป่วยราชพฤกษ์ โทร.062-4422523 และ  053-298082-4  ต่อ 160, 162 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. บัตรประจำตัวประชาชนญาติ 

2. หนังสือเดินทางญาติ 

3. บัตรเยี่ยมผู้ป่วย 

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ  

 ไม่มี 

ช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียม 

 ไม่มี 

หลักเกณฑ์ในการขอรับบริการ 

1) ไม่อนุญาตให้ญาติที่มีอาการมึนเมาสุราหรือยาเสพติดเข้าเยี่ยมผู้ป่วย 

2) แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย 

3) ญาติเข้าเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 5 คน ระยะเวลาครั้งไม่เกิน 20 นาที 
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4) ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยเซ็นชื่อในเอกสารราชการใดๆ ทั้งสิ ้นในระหว่างการเยี่ยม หากมีความประสงค์ให้แจ้งแก่

เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

5) ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด 

6) ไม่อนุญาตให้รับฝากติดต่อญาติผู้ป่วยรายอื่น เช่น รับ-ส่ง จดหมาย โทรศัพท์ติดต่อญาติผู้ป่วยรายอื่น 

7) ผู้ป่วยระบบบังคับบำบัด (ตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด พ.ศ.2545) จะอนุญาตให้เยี่ยมหลัง

เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพไปแล้ว 15 วัน 

8) สิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำมาเยี่ยมหรือส่งพัสดุให้ผู้ป่วย มีดังนี้ 

8.1) บุหรี่ ยาเส้น 

8.2) ขีดไฟ ไฟแช็ค 

8.3) เงินสด 

8.4) อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเลคโทรนิคทุกชนิด 

8.5) เครื่องดื่มชูกำลัง ชา กาแฟ 

8.6) ลูกอม หมากฝรั่ง ช็อคโกแลต 

8.7) ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาสีฟัน แป้ง แชมพู ครีมนวดผม 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

(นาที/วัน) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 แลกบัตรผ่านเข้า-
ออกโรงพยาบาล 

- แจ้งหน่วยงานรักษา
ความปลอดภัย แลก
บัตรผ่านเข้า-ออก 
โรงพยาบาล 

2 นาท ี หน่วยรักษา
ความปลอดภัย 

2 ยื่นบัตรเยี่ยม 
 

- ยื่นบัตรเยี่ยมและบัตร
ประจำตัวประชาชน
ญาติ 

- แจ้งความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ป่วยและ
ญาติ  

2 นาท ี จุดบริการ 
ญาติเยี่ยม 

3 ตรวจสอบตัวตน
ของผู้มาเยี่ยม 

- ตรวจสอบบัตร
ประชาชน และ
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ป่วย 

2 นาท ี จุดบริการ 
ญาติเยี่ยม 
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ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

(นาที/วัน) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 รับทราบขั้นตอน 
ระเบียบ ข้อห้าม 
และระยะเวลา
การเยี่ยม 

- เจ้าหน้าที่อธิบาย
วิธีการ ขั้นตอน 
ระเบียบการเยี่ยม ข้อ
ห้าม และระยะเวลา
ในการเยี่ยมผู้ป่วย  

- อ่านระเบียบการเยี่ยม
ที่ติดไว้ที่โต๊ะญาติ
เยี่ยม 

5 นาท ี จุดบริการ 
ญาติเยี่ยม 

5 ญาติเก็บกระเป๋า
เงิน และปิด
โทรศัพท์มือถือ  

- ญาติเก็บกระเป๋าเงิน 
และปิด
โทรศัพท์มือถือไว้ในตู้
ที่จัดไว้ให้ 

5 นาท ี จุดบริการ 
ญาติเยี่ยม 

6 ลงทะเบียนใน
สมุดบันทึกการ
เยี่ยม 

- ลงทะเบียนในสมุด
บันทึกการเยี่ยม (ชื่อ
ผู้ป่วย ชื่อญาติ 
หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน 
จำนวนญาติที่มาเยี่ยม 
เวลาเยี่ยม เวลากลับ
ตึก และรวมเวลาที่
เยี่ยม) 

10 นาท ี จุดบริการ 
ญาติเยี่ยม 

7 รอพบผู้ป่วย - เจ้าหน้าที่จะ
ประสานงานหอผู้ป่วย
นำผู้ป่วยมาส่งที่จุด
บริการญาติเยี่ยม 

5 นาท ี จุดบริการ 
ญาติเยี่ยม 

8 เจ้าหน้าทีเ่ฝ้า
สังเกตพฤติกรรม 
การพูดคุย
ระหว่างผู้ป่วย
และญาติ  
 

- เจ้าหน้าทีเ่ฝ้าสังเกต
พฤติกรรม การพูดคุย
ระหว่างผู้ป่วยและ
ญาติ โดยเจ้าหน้าที่
เฝ้าระวังอยู่ในระยะที่
มองเห็นหน้า และได้
ยินเสียงพูดคุยกัน 
ของญาติและผู้ป่วย 

20 นาท ี จุดบริการ 
ญาติเยี่ยม 

9 ตรวจค้นสิ่งของที่
ญาตินำมาเยี่ยม 

- ตรวจค้นสิ่งของที่ญาติ
นำมาเยี่ยม 

20 นาท ี จุดบริการ 
ญาติเยี่ยม 
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ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

(นาที/วัน) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

- สิ่งของที่ไม่อนุญาตให้
ญาตินำกลับไป  

- เขียนชื่อที่สิ่งของเพ่ือ
ป้องกันการสูญหาย 
และเจ้าหน้าที่หอ
ผู้ป่วยนำของเยี่ยมไป
ให้ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย 

10 ผู้ป่วยกลับหอ
ผู้ป่วย/ญาติกลับ
บ้าน 

- เจ้าหน้าที่โทรศัพท์
แจ้งให้หอผู้ป่วยมารับ
ผู้ป่วยกลับ  

20 นาท ี จุดบริการ 
ญาติเยี่ยม 

11 ญาติกลับบ้าน - รับกระเป๋าเงินและ
โทรศัพท์มือถือ 
ตรวจสอบทรัพยส์ินที่
ฝากไว้ 

- กลับบ้าน 

5 นาท ี จุดบริการ 
ญาติเยี่ยม 

12 คืนบัตรผ่าน - คืนบัตรผ่านที่หน่วย
รักษาความปลอดภัย 

2 นาท ี หน่วยรักษา
ความปลอดภัย 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 98 นาที 
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11.การให้บริการญาติเย่ียมทางแอปพลิเคชั่นไลน์ 

ตั้งแต่ ปี2563 ถึงปัจจุบัน เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการเว้นระยะห่างทาง

สังคม (Social Distancing) และมีการงดเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ทำให้

ครอบครัวไม่สามารถมาเยี ่ยมผู ้ป่วยได้ เกิดความ้รู ้สึกคิดถึงบ้าน ไม่มีแรงจูงใจในการรักษา เป็น 

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จึงได้มีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารผ่าน  

Application Line บริการให้กับผู้ป่วยและญาติ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยและญาติยังสามารถพูดคุย เห็น

ภาพ ได้ทางไลน์ เพื่อเป็นการลดความแออัดในการมาโรงพยาบาล  ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -

19 เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ 

 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 7.00 น. – 19.00 น.  

ช่องทางการติดต่อ 

 หอผู้ป่วยพิงครัตน์ โทร. 062-4422875 และ 053-298082-4  ต่อ 204, 205 

 หอผู้ป่วยนวรัฐ  โทร. 098-2122291 และ 053-298082-4  ต่อ 212, 213 

 หอผู้ป่วยขวัญระมิงค์ โทร. 098-0982295 และ 053-298082-4  ต่อ 151, 152 

 หอผู้ป่วยพิมาน  โทร. 098-2602293 และ 053-298082-4  ต่อ 301, 302 

 หอผู้ป่วยนิมมาน  โทร. 082-1712294 และ 053-298082-4  ต่อ 173, 176 

 หอผู้ป่วยนพบุรี  โทร. 082-1712292 และ 053-298082-4  ต่อ 163, 166 

 หอผู้ป่วยราชพฤกษ์ โทร. 062-4422523 และ  053-298082-4  ต่อ 160, 162 

 

 

 

 

 

 

Line ติดต่อหอผู้ป่วยใน 
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ตึกพิงครัตน์ ตึกนวรัฐ ตึกนิมมาน 
 

   

ตึกขวัญระมิงค์ ตึกพิมาน ตึกนพบุรี 
 

 

 

 

 ตึกราชพฤกษ์  

 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. บัตรประจำตัวประชาชนญาติ 

2. หนังสือเดินทางญาติ 

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ  

 ไม่มี 

ช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียม 

 ไม่มี 

หลักเกณฑ์ในการเข้ารับบริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน์ 

1) สามารถใช้ได้เฉพาะญาติที่แจ้งรายชื่อไว้ ไม่พูดพาดพิงถึงบุคคลอื่น รับสาได้วันละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 5 นาที 

2) ไม่บันทึกเสียง ถ่ายภาพหน้าจอขณะพูดคุยกับผู้ป่วย 

3) ขอความร่วมมือญาติแต่งกายสุภาพ ใช้ภาษาสุภาพในการสื่อสารกับผู้ป่วย 

4) ขอความร่วมมือญาติสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ ให้กำลังใจผู้ป่วยในการบำบัดรักษา 

5) ในกรณีที่ญาติมีอาการเมาสุราหรือยาเสพติดจะไม่ได้รับการอนุญาตให้สื่อสารกับผู้ป่วย 

6) หากญาติต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผู้ป่วย โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

(นาที/วัน) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 แจ้งญาติและ
ผู้ป่วยถึงบริการ
เยี่ยมญาติ 

- เมื่อผู้ป่วยและญาติมา
ติดต่อขอรับบริการ
แบบผู้ป่วยใน 
พยาบาล และจุดญาติ
เยี่ยม แจ้งญาติและ 
ให้ ID Line  

2 นาท ี กลุ่มงานบริการ
ผู้ป่วยนอก 

2 ตรวจสอบตัวตน
ของญาติ  
 

- เมื่อมีญาติผู้ป่วยมาขอ
แอดไลน์ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรายชื่อและ
ความสัมพันธ์ ว่าตรง
กับท่ีผู้ป่วยได้ลงชื่อไว้
ในบัญชีรายชื่อญาติ  

2 นาท ี กลุ่มงานการ
พยาบาล 
ผู้ป่วยใน 

3 อธิบายระเบียบ 
ขั้นตอน ข้อห้าม 
วิธีการ และ
ระยะเวลาการ
เยี่ยมทาง
แอปพลิเคชั่นไลน์
แก่ญาติ  

- อธิบายระเบียบ 
ขั้นตอน ข้อห้าม 
วิธีการ และระยะเวลา
การเยี่ยมทาง
แอปพลิเคชั่นไลน์ แก่
ญาติ พร้อมทั้ง เขียน
ระเบียบไว้ในหน้า 
เพจไลน์  

2 นาท ี กลุ่มงานการ
พยาบาล 
ผู้ป่วยใน 

4 ลงทะเบียนข้อมูล
การใช้บริการ  

- ลงทะเบียนใช้บริการ
ได้โดยการสแกน QR 
Code หรือใช้รหัส ID 
Line (ตามหอผู้ป่วยที่
ผู้ป่วยเข้ารับการ
บำบัดรักษาอยู่)  

2 นาท ี กลุ่มงานการ
พยาบาล 
ผู้ป่วยใน 

5 เฝ้าสังเกต
พฤติกรรม การ
พูดคุยระหว่าง
ผู้ป่วยและญาติ  
 

- เฝ้าสังเกตพฤติกรรม 
การพูดคุยระหว่าง
ผู้ป่วยและญาติ โดย
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอยู่
ในระยะที่มองเห็น
หน้าจอ และได้ยิน
เสียงพูดคุยกัน ของ
ญาติและผู้ป่วย  

5 นาท ี กลุ่มงานการ
พยาบาล 
ผู้ป่วยใน 
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ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

(นาที/วัน) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6 ลงทะเบียนใน
สมุดบันทึกการใช้
แอปพลิเคชั่นไลน์  

- ลงทะเบียนเพ่ือเป็น
ข้อมูล โดยลงชื่อ 
ผู้ป่วย ชื่อญาติ 
ความสัมพันธ์ และ
ช่วงเวลาที่โทร  

1 นาท ี กลุ่มงานการ
พยาบาล 
ผู้ป่วยใน 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 14 นาที 
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12.การบริการนำส่งยาเดิมสำหรับผู้ป่วยใน 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ 

 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 18.30 น.  

 วันเสาร์ถึงอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น. 

 หยุดพักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

ช่องทางการติดต่อ 

 โทร. 053-298082-4 ต่อ 120, 121 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

1. ยาเดิมของผู้ป่วย 

2. ชื่อผู้ป่วย หอผู้ป่วย ติดหน้ากล่องพัสดุ 

หลักเกณฑ์ในการเข้ารับบริการ 

1) ผู้ป่วยที่มียาโรคประจำตัวที่ไม่มีในบัญชียาของโรงพยาบาล ให้นำยาเดิมมาโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการพักรักษา

ตัวอยู่ในโรงพยาบาล 

2) หากปริมาณยาไม่เพียงพอให้ญาติไปรับยาเดิมของผู้ป่วยแล้วนำมาให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยสามารถนำมาให้

ด้วยตนเอง หรือจัดส่งยาเดิมทางไปรษณีย์ 

3) การจัดส่งยาเดิมมาทางไปรษณีย์ ให้ปฏิบัติตามประเภทของยา ดังนี้ 

3.1) ยาเม็ด/ยาครีม ห่อยาด้วยพัสดุกันกระแทก เพ่ือรักษาคุณภาพของยาเม็ด/ยาครีม 

3.2) ยาน้ำ/ยาฉดี ห่อยาด้วยวัสดุกันกระแทก ซีลกันน้ำ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่แตกระหว่างการจัดส่ง  

3.3) ยาตู้เย็น เช่น ยาฉีดอินซูลิน ให้เลือกบริษัทขนส่งที่มีการรักษาอุณหภูมิของยาอยู่ในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส 

ตลอดระยะเวลาการขนส่ง เพ่ือรักษาคุณภาพของยาตู้เย็น  

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 นำยาเดิมมาที่หอ
ผู้ป่วยใน 

- ญาติส่งยามาที่หอผู้ป่วย
ใน พยาบาลบันทึก 
Medication 

5 นาท ี พยาบาล 
หอผู้ป่วยใน 
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ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

reconciliation ส่งมาที่
ห้องยาพร้อมกับยาเดิม 

2 แพทย์ทบทวน
คำสั่งยาเดิม 

- แพทย์ตรวจรักษา 
พิจารณาสั่งยา 

5 นาท ี แพทย์ 

3 ส่งยามาที่ห้องยา - นำยาเดิม ใบ 
Medication 
reconciliation และ
คำสั่งแพทย์มาที่ห้องยา 

- เภสัชกรตรวจสอบ 
- จัดยาให้แก่ผู้ป่วยใน 

10 นาท ี ห้องยา 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 20 นาที 
กรณีจำหน่ายผู้ป่วย 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 มารับยาเดิมของ
ผู้ป่วยที่เก็บไว้ที่
ห้องยา และ/หรือ 
ยาใหม่ที่แพทย์สั่ง
กลับบ้าน 

- เจ้าหน้าที่ห้องยา
ตรวจสอบ ชื่อ/สกุล/นับ
จำนวนเม็ดยาแต่ละชนิด
ที่เหลือส่งคืนผู้ป่วย 

15 นาท ี ห้องยา 

2 รับยากลับบ้าน - ผู้ป่วยและญาติรับฟัง
คำแนะนำในการใช้ยา 
การติดตามเฝ้าระวังการ
ใช้ยา อาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา 
วิธีการปฏิบัติตัว และรับ
ยากลับบ้าน 

10 นาท ี ห้องยา 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 25 นาที 
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โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 


