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คูมือการใหบริการ :  วางแผนการจาํหนายผูปวย   
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิแหงชาตบิรมราชชนนี 
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย  
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน: วางแผนการจําหนายผูปวย   
2. หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาตบิรมราชชนนี 
3. ขอมูลผูใชงานบริการ 
กลุมและจํานวนผูใชบริการ: ผูปวยที่จบกระบวนการบําบัดรักษาในระยะบําบัดยา หรือฟนฟูสมรรถภาพ   

 

สวนของคูมือการใหบรกิาร 
4.ช่ืองานบริการ/กระบวนงาน: การใหบริการเวชระเบียน (หองบัตร) 
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ: 
5.1 ประเภทชองทาง: 
1. ติดตอดวยตนเองและหรือพรอมญาต ิณ สถาบัน
บาํบัดรกัษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
2. สถานที่ ที่ต้ัง : 60 ถนนพหลโยธิน  
ตําบลประชาธิปตย  อําเภอธัญบรุี  จ. ปทุมธานี 12130 
3. เว็บไซตและชองทางออนไลน  
    :www.thanyarak.go.th 
4. สายดวนยาเสพติด 1165 
5. โทรศัพท: 02 5310 080-8 

5.2 วันที่เปดใหบริการ: 
วันจันทร - วันศุกร 
หยุดวันเสาร – อาทิตย  และวันหยุด 
นักขัตฤกษ 

5.3 เวลาที่เปดใหบริการ: 
08.30-16.30 น. 
พักเที่ยง 12.00-13.00 น. 
หมายเหตุงานเวชระเบียน 
เปดรับบัตร 07.30 น. 
ปดรับบัตร  15.30 น. 
 

 หมายเหตุ :  

6. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการขอรับบริการ (ถามี) 
    1. เตรียมเอกสารเพ่ือยืนยันตัวตนที่ถูกตอง เชนบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน / ใบขับขี่ / บัตรหรือ
เอกสารที่หนวยงานราชการออกให มีรูปภาพและเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือสงตัว /สําเนาบัตรประจําตัว      
ผูพิการ 
    2. รับบริการตามวัน  เวลาที่หนวยงานกําหนด  
    3.  สามารถโทรสอบถาม ติดตอขอสงสัย หรือแจงความประสงคการรับบริการกับเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
โรงพยาบาลได  ทั้งนี้ไมมีบริการรับจองคิวทางโทรศัพท 
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7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา 
การ

ใหบริการ 

หนวยเวลา 
(นาที/

ช่ัวโมง/วัน/
วันทําการ/
เดือน/ป) 

สวนงาน/
หนวยงาน  

ที่รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

1 - พบแพทยวาง
แผนการจําหนาย 

- ผูปวยไดพบแพทยประเมินอาการ
ความพรอมทางดานรางกายและ
จิตใจ 
- ผูปวยไดวางแผนการจําหนายผาน 
VDO call รวมญาติและทีมบําบัด 

20 -30
นาท ี

30 นาที/
ราย 

- การพยาบาล
ผูปวยใน (หอ
ผูปวยบําบัด
ยา หรือหอ
ผูปวยฟนฟู) 

 

2 - เตรยีมความ
พรอมผูปวยและ
ญาติกอนจําหนาย
ผูปวย 

-ผูปวยและญาติไดรบัขอมูล
แผนการจําหนายครอบคลุมตาม
หลัก หลักการ D METHOD 
สําหรบัผูปวยยาเสพติด  ดังน้ี 
 : การสังเกตอาการผิดปกติทางจิต/
พฤติกรรมเส่ียง 
 : แนวทางการลดปจจัยเส่ียงเพ่ือ
ปองกันการเสพติดซํ้า 
 : การดูแลรกัษาพยาบาลตอเนื่อง 
หลังออกจากโรงพยาบาล 
 : ทบทวนทักษะการปองกันการ
กลับไปเสพซํ้า 
 : การทานยาตอเน่ืองและ
ผลขางเคียงของยา 
 : การติดตอขอความชวยเหลือหรือ
คําปรึกษา 1165 

30 นาท ี 30 นาที/
ราย 

- การพยาบาล
ผูปวยใน (หอ
ผูปวยบําบัด
ยา หรือหอ
ผูปวยฟนฟู) 

 

4 - พบทีม 
สหวิชาชีพในราย
ที่มีปญหาซับซอน 

ผูปวยที่มีความซับซอน สงตอกับ
ทีมสหวิชาชีพอื่น เชน นักสังคม
สงเคราะห นักจิตวิทยา คลินิก 
Methadone  
 

20 นาท ี 20 นาที/
ราย 

ทีมสหวิชาชีพ 
– นักสังคม
สงเคราะห 
นักจิตวิทยา 
คลินิก 
Methadone  
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4 - วางแผนติดตาม
การรักษาตอเนื่อง 

พบเจาหนาที่ทํานัดติดตามการ
รกัษา ที่งานติดตาม   
 

  กลุมงานการ
พยาบาล
ผูปวยใน และ
งานติดตาม
การรักษา 
 

 

5 - พบเภสัชกรรับ
ยากลับบาน 

- ผูปวยพบเภสัชกร แนะนําการ
รบัประทานยา และสังเกตอาการ
ขางเคียงจากยา                        
 

10 นาท ี 10 นาที/
ราย 

กลุมงานการ
พยาบาล
ผูปวยใน และ
หองยา 
 

 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม : 

 
90 นาท ี

 
8. งานบริการน้ี ผานการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตวัตน 
สวนงาน/
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

จํานวน 
เอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 
หมายเหตุ 

1 ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน  
1. บัตรประจาํตวัประชาชน 
2. บัตรประจาํตวัขาราชการหรือ
พนกังานองคการของรัฐ 
3. หนังสือเดินทาง 
4. บัตรอนุญาตขับข่ีรถยนต 
5. สําเนาทะเบียนบาน/ใบสูติบัตร 
6. สําเนาบัตรผูพิการ 
หมาเหตุ  
- ผูปวยที่เปนชาวไทยใชอยางใดอยาง
หน่ึง 
- ผูปวยที่เปนชาวตางชาติใชหนังสือ
เดินทาง 

เวชระเบยีน 1 - 1 พรอม
รับรอง
เอกสาร 
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2  สําเนาใบสําคญัการเปล่ียนช่ือ              

 (กรณีเปล่ียนชื่อ) 
เวชระเบยีน 1 1 2 พรอม

รับรอง
เอกสาร 

3. ใบสงตัว (ถามี) เวชระเบยีน 1 ๑ ๒ สําหรับ
หนวยงาน
ตรวจสอบ
สิทธิ 

9.2 เอกสารอ่ืนๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม(ถามี) 
10. คาธรรมเนียม/คาบริการ(ขอมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560) 
รายละเอียดคาบริการ :  
คาบริการ : - 
หมายเหตุ : - 
11. ชองทางการรองเรียน 
1. กลองรับความคิดเห็น 
2. เคานเตอรประชาสัมพันธ สบยช. 
3. เวบไซด www.thanyarak.go.th 
4. โทรศัพท 02 531 0080-8 
5. สายดวนยาเสพติด 1165 (โทรฟร)ี 
6. จดหมาย  โดยสงตรงที่สํานักงานผูอาํนวยการ   

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
เลขที่ 60  ต. ประชาธปิตย  อ. ธัญบุรี  จ. ปทุมธานี 12130 

12. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 
ช่ือเอกสาร :  
ขอรับเอกสาร :  
13. หมายเหตุ 

 


