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คูมือการใหบริการ :  การใหบริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน (SMART ญาติเยี่ยม) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ภารกิจดานการพยาบาล (SMART ญาติเยี่ยม) 
ตนสังกัดท่ีรับผิดชอบ : โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม กรมการแพทย 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน : การใหบริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม กรมการแพทย 
3. ขอมูลผูใชงานบริการ 

กลุมและจำนวนผูใชบริการ: ผูปวยและญาติท่ีมาเขารับบริการบำบัดรักษาแบบผูปวยใน ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ
เชียงใหม 

สวนของคูมือการใหบริการ 
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน  :การใหบริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน 
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ : 
5.1 ประเภทชองทาง : 
1. ติดตอดวยตัวเองเพ่ือขอรับ QR Code หรือ ID Line 
ของแตละงานหอผูปวย ท่ีแผนกผูปวยนอก หรือ งาน 
ญาติเยี่ยม ของโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม  
2. ติดตอทางโทรศัพท แผนกหอผูปวยใน เบอรโทร  
053- 298082-5 ตอเบอรภายในแตละงานหอผูปวย 
 - หอผูปวยรุงอรุณ ตอ  151, 152 
 - หอผูปวยสายธาร ตอ  301, 302 
 - หอผูปวยตะวันฉาย ตอ  160, 162 
 - หอผูปวย ทอแสง ตอ 163 
 - หอผูปวย ชีวิตใหม 213, 
 - หอผูปวย เอ้ืออาทร ตอ 173,176 
3. ติดตอทาง เวปเพจของโรงพยาบาล  
 http://www.tch.go.th 
4.ติดตอทางจดหมายไดท่ี โรงพยาบาลธัญญารักษ
เชียงใหม ท่ีอยู  182 หมู  7 ต.ข้ีเหล็ก อ.แมริม จ.
เชียงใหม  50180 

5.2 วันท่ีเปดใหบริการ : 
แผนกผูปวยนอก : 
- วันจันทร ถึง วันศุกร (หยุดวันเสาร อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ) 
แผนกผูปวยใน  : 
- โทรศัพทสอบถามไดทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ 
 
5.3 เวลาท่ีเปดใหบริการ : 
 แผนกผูปวยนอก : เปดบริการ 
- ชวงเชา   เวลา    08.30 น. – 12.00 น. 
- ชวงบาย  เวลา    13.00 น. – 16.30 น. 
  หยุดพักรับประทานอาหารเวลา  เวลา  12.00 น. –  13.00 น. 
แผนกผูปวยใน  : โทรศัพทสอบถามและเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน 
ชวงเวลา  07.00 น. – 19.00 น. 
 

 หมายเหตุ :โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหมเปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ขนาด   350 เตียง   
ใหบริการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดทุกชนิดในระบบสมัครใจ และระบบบังคับบำบัดตาม 
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2545 ท้ังรูปแบบผูปวยนอก และผูปวยใน 
- การใหบริการแอปพลิเคชั่นไลนนี้ จะใหบริการเฉพาะในกลุมผูปวยในท่ีเขารับการบำบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพท่ี      
หอผูปวยตะวันฉาย สายธาร รุงอรุณ ทอแสง เอ้ืออาทร ชีวิตใหม และปนสุข  
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6. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการขอรับบริการ (ถามี) 
โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหมใหบริการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดทุกประเภท ซ่ึงมีผูเขา

รับการบำบัดรักษาท่ีเปนท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ มาจากภูมิภาคตางๆ โดยสวนใหญก็มาจากจังหวัดตางๆในพ้ืนท่ีภาคเหนือใน
กระบวนการบ าบัดรักษาสิ่งสำคัญอยางยิ่งคือการมีสวนรวมของครอบครัวในการใหกำลังใจ รวมวางแผนในการบำบัดรักษา และ
การดูแลหลังการรักษา  ทางโรงพยาบาลไดอนุญาตใหผูปวยและครอบครัวติดตอกันทางโทรศัพทและสามารถมาเยี่ยมผูปวยไดทุก
วัน แตเนื่องจากบางครอบครัวมีฐานะยากจน อยูไกล เสียคาใชจายในการเดินทางมาก ไมสะดวกในการเดินทางหรือไมสามารถ
หยุดงานได รวมท้ังในป2563 นี้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหตองมีการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 
และมีการงดเยี่ยมผูปวยเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อโควิด-19 ทำใหครอบครัวไมสามารถมาเยี่ยมผูปวยได เกิดความรูสึก
คิดถึงบาน ไมมีแรงจูงใจในการรักษา ประกอบกับ ดวยบริบทของการเปนสถานบำบัดรักษายาเสพติด จึงตองมีระเบียบปฏิบัติ ขอ
หามท่ีแตกตางจากโรงพยาบาลท่ัวไป เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีจะตามมา เชน การลักลอบนำสิ่งผิดระเบียบเขามาโรงพยาบาลท่ีจะ
นำไปสูการกระทำผิดตางๆ เชนการลักลอบใชสุรายาเสพติด เปนตน จึงมีขอจำกัดในการเขาเยี่ยมผูปวย หรือการรับโทรศัพท เชน 
จำกัดระยะเวลาการเยี่ยม ตรวจคนสิ่งของตางๆท่ีนำมาเยี่ยม จำกัดระยะเวลาการรับโทรศัพท  ซ่ึงผูปวยและญาติอาจไมไดรับ
ความสะดวกเพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหกับญาติท่ีสามารถจะติดตอสื่อสารกับผูปวยไดใกลชิดยิ่งข้ึน ไดพูดคุย ไดเห็นภาพ 
สรางความรูสึกท่ีดีท้ังผูปวยและญาติ และไมเสียคาใชจายใดๆ รวมท้ัง เปนการลดความแออัดในโรงพยาบาล  ปองกันการ
แพรกระจายเชื้อโควิด -19 เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยท้ังผูปวย ครอบครัว และเจาหนาท่ี โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม จึงไดมี
การพัฒนาและนำ เทคโนโลยีมาใชในการสื่อสารผาน  application Line ซ่ึงสามารถพูดคุย เห็นภาพ ไดทางไลน มาบริการใหกับ
ผูปวยและญาติ โดยมีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้  
           1.มีการประชุมทีมท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการ   

2.การจัดหาวัสดุอุปกรณ  เชน โทรศัพท ซิมการด 
3.จัดสถานท่ีในการติดตั้งโทรศัพทในท่ีมิดชิด  เจาหนาท่ีสามารถสังเกตการณไดตลอดเวลา  ในระยะท่ีสามารถไดยินเสียง 

และเห็นภาพการพูดคุย  โดยขณะพูดคุยหนาจอจะแสดงใหเห็นเฉพาะสวนหนาของผูปวย ไมเห็นบริบทโดยรอบ  ไมเห็นชุดผูปวย 
4. จัดทำระเบียบปฏิบัติในการโทร แบบ  เชนระยะเวลาท่ีสามารถโทรศัพท 07.00-19.00 น. ผูปวย1 ราย  พูดคุยสุภาพ  

รับสายไดเฉพาะญาติท่ีแจงรายชื่อไว  ไมอนุญาตใหแตะตองโทรศัพท  ไมพูดพาดพิงถึงบุคคลอ่ืน  รับสายไดวันละ 1 สาย ครั้งละ
ไมเกิน 5 นาที  เปนตน  

5. มีการแจงญาติถึงระเบียบการโทร เชน การไมบันทึกภาพขณะพูดคุย การไมเผยแพรภาพ การแตงกาย รวมถึง   
6.จัดทำ ID lineและ แจงใหกับญาติ ผานทางชองทางตางๆ ท้ังจุดเยี่ยมญาติ  ทางโทรศัพท 
7.ใหบริการใน 7 หอผูปวย ไดแกหอผูปวยตะวันฉาย สายธาร รุงอรุณ ทอแสง เอ้ืออาทร 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.ในกรณีท่ีญาติมีอาการเมามายสุรา หรือยาเสพติด จะไมไดรับการอนุญาตใหสื่อสารกับผูปวย 
5.ถาญาติตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับผูปวย โปรดสอบถามเจาหนาท่ี 
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7. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน 
รายละเอียดของ 

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา 

การใหบริการ 

หนวยเวลา 
(นาที/

ช่ัวโมง/วัน/
วันทำการ/
เดือน/ป) 

สวนงาน/
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. แจงญาติ และผูปวยถึง 
บริการเยี่ยมญาติผาน
แอปพลิเคชั่นไลน 

เม่ือผูปวยและญาติมา
ติดตอขอรับบริการ
แบบผูปวยใน พยาบาล 
และจุดญาติเยี่ยม แจง
ญาติและ ให ID Line  

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

รายละ  2 
นาที 

กลุมงาน
บริการผูปวย
นอก 

 

2. ตรวจสอบตัวตนของ
ญาติ 

เม่ือมีญาติผูปวยมาขอ
แอดไลน เจาหนาท่ี
ตรวจสอบรายชือ่และ
ความสัมพันธ วาตรง
กับท่ีผูปวยไดลงชื่อไวใน
บัญชีรายชื่อญาติ 

 แผนกผูปวยใน 
07.00 – 19.00 น. 

รายละ  2 
นาที 

กลุมงานการ
พยาบาล 
ผูปวยใน 

 

3. อธิบายระเบียบ ข้ันตอน 
ขอหาม วิธีการ และ
ระยะเวลาการเยี่ยมทาง
แอปพลิเคชั่นไลนแก
ญาติ 

อธิบายระเบียบ 
ข้ันตอน ขอหาม วิธีการ 
และระยะเวลาการ
เยี่ยมทางแอปพลิเคชั่น
ไลนแกญาติ พรอมท้ัง 
เขียนระเบียบไวในหนา 
เพจไลน 

 แผนกผูปวยใน 
07.00 – 19.00 น. 

รายละ  2 
นาที 

กลุมงานการ
พยาบาลผูปวย
ใน 

 

4 ลงทะเบียนขอมูลการ 
ใชบริการ 

ลงทะเบียนใชบริการได
โดยการสแกน  QR 
Codeหรือใชรหัส  ID 
Line (ตามหอผูปวยท่ี
ผูปวยเขารับการ 
บ าบัดรักษาอยู) 

แผนกผูปวยใน 
07.00 – 19.00 น. 

รายละ  2 
นาที 

กลุมงานการ
พยาบาลผูปวย
ใน 

 

5. เฝาสังเกตพฤติกรรม 
การพูดคุยระหวางผูปวย
และญาติ 

เฝาสังเกตพฤติกรรม 
การพูดคุยระหวาง
ผูปวยและญาติ โดย
เจาหนาท่ีเฝาระวังอยู

 แผนกผูปวยใน 
07.00 – 19.00 น.  

รายละ 5 
นาที 

กลุมงานการ
พยาบาลผูปวย
ใน 
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ในระยะท่ีมองเห็น
หนาจอ และไดยิน
เสียงพูดคุยกัน ของ
ญาติและผูปวย  

6. ลงทะเบียนในสมุด
บันทึกการใช
แอปพลิเคชั่นไลน 

ลงทะเบียนเพ่ือเปน
ขอมูล โดยลงชื่อ ผูปวย 
ชื่อญาติ ความสัมพันธ 
และชวงเวลาท่ีโทร 

  แผนกผูปวยใน 
07.00 – 19.00 น. 

รายละ1 นาที กลุมงานการ
พยาบาลผูปวย
ใน 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 14 นาที 
หมายเหตุ  : ภารกิจดานการพยาบาล ประสานกับกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะหความพึงพอใจของญาติจากการสแกน  QR Code 

ตามแบบสำรวจความพึงพอใจประสิทธิภาพการใหบริการและความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของหนวยงานรัฐของกระบวนงานท่ีมกีารจัดทำ

ขอตกลงระดบัการใหบริการ 

8. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
  ยังไมผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 

 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
สวนงาน

รับผิดชอบ 

จำนวน 
เอกสาร
ฉบับจริง 

จำนวน 
เอกสาร
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 
หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนา 

กลุมงานการ 
พยาบาลผูปวยใน 

1 1 ฉบับ  

2 สำเนา  passport และ หนังสือ 
เดินทาง  (กรณีเปนชาวตางชาติ) 

กลุมงานการ 
พยาบาลผูปวยใน 

1 1 ชุด  

9.2 เอกสารอ่ืนๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
สวนงาน

รับผิดชอบ 
 

จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 
หมายเหตุ 

 ไมมี      
       
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.ข้ีเหล็ก 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 (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถามี) 
ชื่อเอกสาร :  
ขอรับเอกสาร :  
 

14. หมายเหต ุ
 
 
 
 
 

แผนทีแ่สดงทีต้ั่งโรงพยาบาลธัญญารักษเ์ชียงใหม่ 


