
โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
คูมือการใหบริการ 

 
 

คูมือการใหบรกิาร     การใหบรกิารนวดแผนไทย 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ  งานนวดแผนไทย  กลุมงานวิชาการพยาบาล   กลุมภารกิจดานการพยาบาล 
ตนสังกัดทีร่ับผิดชอบ โรงพยาบาลธญัญารักษเชียงใหม 

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 
1.ชื่อกระบวนงาน การใหบริการนวดแผนไทย ณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
2.หนวยงานทีร่ับผิดชอบ งานนวดแผนไทย  กลุมงานวิชาการพยาบาล  กลุมภารกิจดานการพยาบาล 

3.ขอมูลผูใชงานบริการ บุคคลภายนอก เจาหนาที่และผูปวยโรงพยาบาลธัญญารกัษเชียงใหม 
 

สวนของคูมือการใหบริการ 

4. ชื่องานบริการ/
กระบวนงาน   

ขั้นตอนการใหบริการนวดแผนไทย 

5.ชองทางและรูปแบบ
การใหบริการ 

ชองทาง :   ติดตอดวยตนเองไดท่ี  งานนวดแผนไทย กลุมงานวิชาการพยาบาล  
               กลุมภารกิจดานการพยาบาล  โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
               ท่ีอยู 182 หมู 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 
               โทรศัพท 0 5329 8082-5 ตอ 183, 184 
               http: // tch.go.th 
วันท่ีเปดใหบริการ :  วันจันทร ถึง วันศุกร 
           หยุดวันเสาร อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ 
เวลาท่ีเปดใหบริการ :  
           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 เงื่อนไขในการขอรบับริการ (ถามี) 
             โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ใหบริการนวดแผนไทย
เพ่ือการรักษา ฟนฟู ปองกัน และการสงเสริมสุขภาพ ดวยการนวดรางกาย ประคบสมุนไพร ภายใตมาตรฐานวิชาชีพแพทย       
แผนปจจุบัน ถูกตอง ปลอดภัย และสรางความพึงพอใจแกผูรบับริการ 

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ลําดับ ขั้นตอน รายละเอียด เวลาใหบริการ 
รวมเวลา
ใหบริการ 

สวนงานที่
รับผิดชอบ 

1 ย่ืนบัตรเกา/     
ทําบัตรใหม 

ผูปวยใหม   - กรอกประวัติพรอม
แนบบัตรประชาชน   

ผูปวยเกา   - ย่ืนบัตร 
 
 
 
 
 

-ชวงเชา   
08.30 - 12.00 น. 
-ชวงบาย  
13.00 - 16.00 น . 

- ผูปวยใหมใชเวลา  
   6 นาที/ราย 
- ผูปวยเกาใชเวลา 
   4 นาที/ราย 

งานเวชระเบียน 

 

 



๒ 

ลําดับ ขั้นตอน รายละเอียด เวลาใหบริการ 
รวมเวลา
ใหบริการ 

สวนงานที่
รับผิดชอบ 

2 ลงทะเบียน 1. สอบถามความตองการพรอม
เสนอแนะกิจกรรมท่ีมีใหบริการ 

2. ตรวจสอบสิทธิ และแจงสิทธิใน
การรักษา รวมถึงคาบริการ 
3. ลงทะเบียนผูมารับบริการ 
4. รับจองคิวผูรับบริการ (แจงท่ี
หองนวดแผนไทย) 
 

-ชวงเชา   
08.30 - 12.00 น. 
-ชวงบาย  
13.00 - 16.00 น . 

- ผูปวยใหมใชเวลา  
  10 นาที/ราย 
- ผูปวยเกาใชเวลา 
   5 นาที/ราย 

งานเวชระเบียน 
และ ศูนย

ประสานสิทธิ
การรักษา 

3 ซักประวัติ        
คัดกรอง  
วัดสัญญาณชีพ 

1. ตรวจรางกาย ซักประวัติ 
วินิจฉัยโรค/อาการของผูมารับ
บริการ 
2. ประเมินสภาพผูมารับบริการ    
วัดสัญญาณชีพ 

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

รายละ 2 นาที กลุมงาน 
การพยาบาล
ผูปวยนอก 

4 พบแพทยตรวจ 
รางกาย 

พบแพทยเพ่ือตรวจรางกายหากมี
ขอบงชี้หามนวด แพทยจะให
คําแนะนําอ่ืนท่ีเหมาะสมในการ
รักษา และหากไมมีขอหามนวด
ผูรับบริการสามารถรับบริการนวด
ไทยและประคบสมุนไพรได 

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

รายละ 20 นาที กลุมงาน 
การพยาบาล
ผูปวยนอก 

5 รับบริการนวดไทย 
ประคบสมุนไพร 

1. นวดไทย เปนการนวดแผนไทย
ท้ังการนวดรักษาโรคและการนวด
เพ่ือสุขภาพ โดยการนวดท้ังตัวดวย
ทาทางการนวดท่ีสามารถบรรเทา
ความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลาตางๆ 
ลดอาการเกร็งตัวของกลามเนื้อ 
เพ่ิ ม ระบบการไหล เวี ยน โล หิ ต 
น้ํ า เ ห ลื อ ง  ก ร ะ ตุ น ร ะ บ บ
ประสิทธิภาพของระบบทางเดิน
หายใจ ฟนฟูสมรรถภาพของระบบ
กลามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต
และระบบประสาท 

2. ประคบสมุนไพร มีประโยชน
ทางดานบรรเทาอาการปวดเม่ือย
ชวยลดอาการบวมอัก เสบของ
กลามเนื้ อ  เอ็น ขอตอ หลัง ลด
อาการเกร็งของกลามเนื้อ ชวยให
เนื้อเย่ือพังผืดยืดออก ลดอาการ
ติดขัดของขอตอ ลดอาการปวด อีก
ท้ังยังชวยในการเพ่ิมการไหลเวียน
ของโลหิต 

 
 

 

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

รายละ 90 นาที งานนวด      
แผนไทย 

กลุมงานวิชาการ
พยาบาล 

เอกสารควบคุม  :  ไมใหคัดลอกสําเนา  เปลี่ยนแปลงหรือแจกจาย  โดยไมไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบ 
 



๓ 

ลําดับ ขั้นตอน รายละเอียด เวลาใหบริการ 
รวมเวลา
ใหบริการ 

สวนงานที่
รับผิดชอบ 

6 ใหคําแนะนําหลัง
รับบริการนวด 

1. สอนสุขศึกษา 
2. แนะนํากายบริหารท่ีเหมาะสม 
3. แนะนําใหหลีกเลี่ยงอาหารท่ีอาจ
กอใหเกิดโรค 

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

รายละ 15 นาที งานนวด      
แผนไทย 

กลุมงานวิชาการ
พยาบาล 

7 ประเมินความ   
พึงพอใจ 

ผูรับบริการทําแบบประเมิน    
ความพึงพอใจ 

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

รายละ 10 นาที งานนวด      
แผนไทย 

กลุมงานวิชาการ
พยาบาล 

8 ชําระคาบริการ คิดราคาคารักษาพยาบาลและเรียก
เก็บคารักษาพยาบาล 

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

รายละ 10 นาที ฝายการเงิน 

8. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
             ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 

ที่ เอกสารยืนยันตัวตน 
สวนงาน 

ที่รับผิดชอบ 

จํานวน 
เอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 
หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนา 

งานเวชระเบียน 
1 - ฉบับ  

2 สําเนา passport และ 
หนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางชาติ) 

งานเวชระเบียน 
1 1 ชุด 

 

 
10. คาธรรมเนียม/คาบริการ  
 

รายละเอยีดคาธรรมเนียม คาบริการทางการแพทย  50 บาท/ครั้ง    
คายาและเวชภัณฑตามรายการท่ีแพทยสั่ง 

 (กรณีใชสิทธิ สปสช.จายคาบริการ  30 บาท)  สวนคาใชจายอ่ืนทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บจาก   
ตนสังกัด และกรณีผูปวยในเรียกเก็บคาบริการจาก สปสช.สวนกลาง (ตามระบบ – e-claim) 
กรณียานอกบัญชียาหลักแหงชาติใหชําระเงินเองทุกสิทธิการรักษา  ยกเวนสิทธิการรักษาจาก 
กรมบัญชีกลาง(จายตรง)ใหแพทยลงนามในใบเบิกยานอกบัญชีหลักแหงชาติ 

 
11. ชองทางรบัชําระคาธรรมเนียม 
   ชําระดวยเงินสด 
 กรณีใชสิทธิขาราชการ เบิกจายจากตนสังกัด 

 
 
 
 

 

เอกสารควบคุม  :  ไมใหคัดลอกสําเนา  เปลี่ยนแปลงหรือแจกจาย  โดยไมไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบ 
 



๔ 

12.ชองทางการรองเรยีน  

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

 

เอกสารควบคุม  :  ไมใหคัดลอกสําเนา  เปลี่ยนแปลงหรือแจกจาย  โดยไมไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบ 
 

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

