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คูมือการใหบริการ :  พัฒนาระบบบริการผูปวยยาเสพติด ผูปวยในฟนฟูสมรรถภาพ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน  พัฒนาระบบบริการผูปวยยาเสพติด ผูปวยในฟนฟูสมรรถภาพ 
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ  สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
3. ขอมูลผูใชงานบริการ 
กลุมและจํานวนผูใชบริการ  ผูปวยรับบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
 

สวนของคูมือการใหบริการ 
4.  ชื่องานบริการ/กระบวนงาน:  พัฒนาระบบบริการผูปวยยาเสพติด ผูปวยในฟนฟูสมรรถภาพ 
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ: 
 5.1 ประเภทชองทาง:  
       1. ติดตอดวยตนเองพรอมญาต ิณ สถาบัน
บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรม
ราชชนนี     สถานที่ ที่ตั้ง : 60 ต. ประชาธิปตย 
อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130  
       2. เวบ็ไซตและชองทางออนไลน : 
www.thanyarak.go.th  
       3. สายดวนยาเสพติด 1165  
       4. โทรศัพท : 02 5310 080-8 
5.2 รูปแบบการใหบริการ: แบบผูปวยนอก 
 

5.2 วันที่เปดใหบริการ: 
  วันจันทร - วันศุกร 

            หยุดวันเสาร – วันอาทิตย  และวันหยุด 
            นักขัตฤกษ 

5.3 เวลาที่เปดใหบริการ: 
 08.30 – 16.30 น. 
 พักเที่ยง 12.00-13.00 น.      

หมายเหตุ  งานเวชระเบียน 
เปดรับบัตร 07.30 น. 
ปดรับบัตร 15.30 น. 

 หมายเหตุ :     

 

6. หลกัเกณฑ วิธีการ เงือ่นไขในการขอรับบริการ (ถามี) 
     - ผูปวยสมัครใจเขารบัการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ อยางนอย 1 เดอืน 
     - ผานข้ันตอนการบําบัดถอนพิษยาเสพติดมาแลว  
     - ผานแพทยพิจารณาสามารถยายฟนฟูสมรรถภาพได 
     - กรณีผูปวยเฮโรอีน ตองไมไดรับ Methadone ตอเน่ือง 
     - มีเส้ือผาสําหรับไปฟนฟู 
     - มีหลักฐานการยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ และมีรูปถาย เชน บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง บัตร
อนุญาตขับขี่รถยนต  
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7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 
ลําดับ ขั้นตอน รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา 

การใหบริการ 

หนวยเวลา 
(นาท/ีชั่วโมง/

วนั/วนัทํา
การ/เดือน/ป) 

สวนงาน/หนวยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

1. ผูปวยยายหอผูปวย
ฟนฟูสมรรถภาพ 

- เจาหนาที่หอผูปวยฟนฟู
สมรรถภาพมารับผูปวยท่ีหอ
ผูปวยบําบัดยา 
- ผูปวยพบพยาบาลหอผูปวย
ฟนฟูสมรรถภาพ ใหขอมูล
เกี่ยวกับบําบัดฟนฟู การ
ปฏิบัติตน กฎระเบียบ 
- ญาติรับทราบขอมูลการ
บําบัดฟนฟู การติดตอ
สอบถามขอมูล จากเจาหนาท่ี
ทางโทรศัพท 

30 นาที 30 นาที/
ราย 

หอผูปวยฟนฟู
สมรรถภาพ 

 

2. พบแพทยวาง
แผนการบําบัด 

- ผูปวยพบแพทยหอผูปวย
ฟนฟูสมรรถภาพ วาง
แผนการบําบัดรักษา 

๒๐ นาที ๒๐ นาที/
ราย 

หอผูปวยฟนฟู
สมรรถภาพ 

 

๓ วางแผนการ
บําบัดรักษา
รวมกับทีมบําบัด
ตาม Discharge 
planning 

- เม่ือผูปวยยอมรับการ
บําบัดรักษาฟนฟู ทีม
บําบัดพูดคุยรวมกับญาติ
ทาง โทรศัพทหรือ VDO 
call เพื่อวางแผนการ
บําบัดรักษา Discharge 
planning 

สัปดาห
แรก- 
สัปดาห
สุดทาย 
สัปดาหละ
ครั้ง 

๓๐ นาที/
ราย 

  

3. เขากลุมกิจกรรมตาม
โปรแกรมฟนฟู 

- ผูปวยเขารวมกจิกรรมตาม
โปรแกรมของฟนฟู   

ทุกวันตาม
ตาราง
กิจกรรม/๔ 
เดือน 

๑๒ ชม,/
วัน/ราย 

พยาบาล/ผูชวยเหลือ
ผูปวย 

 

4. ผูปวยเขากลุมให
คาํปรึกษา 

- ผูปวยพบผูใหคําปรึกษา/
นักจิตวทิยา  

๖๐ นาที ๖๐ นาที /
ราย/
สัปดาห 

-พยาบาล/ 
นักจิตวทิยา 

 

๕ ประเมินพฤตกิรรม
ผูปวยตามแบบ
ประเมิน 

-ผูปวยไดรับการประเมิน
พฤติกรรมตามแบบประเมิน 

๑๐ นาที ๑๐ นาที /
ราย/
สัปดาห 

- ทีมบําบัดหอผูปวย
ฟนฟูสมรรถภาพ 

 

๖. วางแผนการจําหนาย
รวมกับทีมสหวิชาชีพ 

- ผูปวยและญาติไดรบัขอมูล
การดูแลตนเองตอเนื่องเมื่อ
กลับไปอยูบาน 

๖๐ นาที ๖๐ นาที /
ราย 

- ทีมบําบัดหอผูปวย
ฟนฟูสมรรถภาพ 

 

                                                                                       ระยะเวลาดําเนินการรวม: ๔ เดือน 
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8. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
 
 ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
      

 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
 
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
สวนงาน/
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

จํานวน 
เอกสาร
ฉบบัจริง 

จํานวน 
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับเอกสาร 
(ฉบับ/ชุด) 

หมายเหตุ 

1 ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน  
1. บัตรประจาํตัวประชาชน 
2. บัตร/เอกสารที่ออกโดยหนวยงาภาครัฐ 
เชน - บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงาน
องคกรของรฐั 
     - หนังสอืเดินทาง 
     - บัตรอนุญาตขับขีร่ถยนต 
 

เวชระเบียน 1 - ๑  

2 ใบสงตัว (ถาม)ี 
 
 

เวชระเบียน 1 1 2  

9.2 เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
สวนงาน/หนวยงาน

ทีร่บัผดิชอบ 
 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร
สําเนา 

หนวยนบัเอกสาร 
(ฉบบั/ชดุ) 

หมายเหต ุ

       
       

10. คาบริการ (ขอมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม 256๓) 
คาบริการ :  ชําระเงินเอง : 5,950 บาท /สัปดาห  

 สิทธิ์ 30 บาท /เบิกจายตรง : ชําระคาสวนตางบริการทางการ
พยาบาล  1050 บาท/สัปดาห และคาสวนตางบริการทางการแพทย 
230 บาท/ครั้ง 

หมายเหตุ : สิทธิ์หมายถึง 
1. สิทธิ์ประกันสุขภาพเบิกจายจาก สปสช. / ชําระแคคาสวนตาง 
2. สิทธิ์ประกันสังคมเบิกจายจากรพ. ที่ประกันตน  
3. สิทธิ์ตนสังกัดเบิกจายจากตนสังกัด 
4. สิทธิ์ผูพิการ 
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5. ชําระเงินเอง (กรณีไมมีสิทธิ์การรักษาใดๆ) 
***กรณียานอกบัญชียาหลักแหงชาติใหชําระเงินเองทุกสิทธิ์การรักษา  ยกเวนสิทธ์ิการรักษาจากกรมบัญชีกลาง 
(เบิกจายตรง)  ใหแพทยลงนามในใบเบิกยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 
 

11. ชองทางรับชําระคาบริการ 
1. ชําระดวยเงินสดโดยตรงทีง่านการเงินและบัญชี  
2. สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ 
 

12. ชองทางการรองเรียน 
1. เคานเตอรลูกคาสัมพันธ ชั้น1 ตกึอํานวยการ 
2. ตูรับความคิดเห็นบริเวณหนาหองเวชระเบียน ช้ัน1 ตึกอํานวยการ 
3. Call Center 1165 
4. โทรศัพท 0-2998-9176 หรือ 0-2531-0080-8 ตอ 495,505 
5. ติดตอดวยตนเองที่สํานักสารนิเทศสื่อสังคมยาและสารเสพติด ชั้น 2 ตึกอํานวยการ 
6. เว็บไซต สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี(www.thanyarak.go.th) 
7. E-mail: 1165@thanyarak.go.th 
8. จดหมายถึง ผูอํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี ที่อยู เลขที่ 60 ถนน

พหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 


