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คูมือการใหบริการ : พัฒนาระบบบริการผูปวยยาเสพติด ผูปวยในบําบัดยา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี  
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย 

 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับผูปวยเสพติดเขานอนในโรงพยาบาล 
2. หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาตบิรมราชชนนี  
3. ขอมูลผูใชงานบริการ 
กลุมและจํานวนผูใชบริการ : ผูปวยยาเสพติดที่รับบริการแบบผูปวยใน 

 

สวนของคูมือการใหบริการ 
4. ช่ืองานบริการ/กระบวนงาน: พัฒนาระบบบริการผูปวยยาเสพติด ผูปวยในบําบัดยา 
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ: 
 5.1 ประเภทชองทาง:  
1. ติดตอดวยตนเองพรอมญาติ ณ สถาบัน
บาํบัดรกัษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราช
ชนนี 
2. สถานที่ ที่ต้ัง : 60  
ต. ประชาธิปตย อ. ธัญบุรี 
จ. ปทุมธานี 12130 
3. เว็บไซตและชองทางออนไลน : 
www.thanyarak.go.th 
: สายดวนยาเสพติด 1165 
4.โทรศัพท: 02 5310 080-8 

5.2 วันที่เปดใหบริการ: 
  วันจันทรถึงวันศุกร  
(วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษเฉพาะกรณีฉุกเฉิน
และวิกฤติเทาน้ัน) 

5.3   เวลาที่เปดใหบริการ: 
   08.30-16.30 น.  
 
   พกัเที่ยง 12.00-13.00 น.     
หมายเหตุ เปดรับบตัร 07.30 น. 
             ปดรับบัตร  15.30 น.  
 
 

 หมายเหตุ :    
 

6. หลักเกณฑ วิธกีาร เง่ือนไขในการขอรับบริการ (ถามี) 
- ผูปวยยาและสารเสพติดที่ตองการเขารับการบําบดัแบบผูปวยในตองมาแจงความจํานงพรอมญาติ  
- มีประวัติการใชยาและสารเสพติด 
- ผลการตรวจทางหองปฏิบตัิการพบสารเสพติดในรางกาย 
- ผูที่มโีรคแทรกซอนทางกาย ใหรกัษาโรคแทรกซอนกอนเขารับการบําบัด 
- รปูแบบการใหบริการ :ใหบริการบําบัดรักษาและฟนฟูผูปวยยาและสารเสพติดทุกประเภทแบบผูปวยในระยะ

บาํบัดดวยยา  
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7. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา 
การ

ใหบริการ 

หนวยเวลา 
(นาที/
ช่ัวโมง/

วัน/วันทํา
การ/เดือน/

ป) 

สวนงาน/
หนวยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

1. ลงทะเบียนผูปวยใน 
จุดบริการที่ 3 

- ผูปวยยื่นประวัติที่ศูนย
Admit เพื่อลงทะเบียนการ
นอนในโรงพยาบาล 
- กรอกเอกสารการนอน
โรงพยาบาล 
- กรอกรายชื่อญาติที่
ตองการใหมาเย่ียม 
- แสดงบัตรประชาชนเพื่อ
ทําหนังสือรับรองสิทธ์ิการ
นอนโรงพยาบาล 

- 10 นาที - 10 นาที/
ราย 

ศูนย Admit  

2. ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ 
จุดบริการที่ 9 

ย่ืนใบสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการใหกับ
เจาหนาที่  

5 นาท ี 5 นาที/
ราย 

งานพยาธิ
วิทยา 

 

3. X-ray   ถายรูป 
จุดบริการที่ 11 

ย่ืนใบ  X-ray  ถายรูป
ใหกับเจาหนาที่หอง
เอกซเรย 

5 นาท ี 5 นาที/
ราย 

งานรังสี  

4. ชําระคาบริการ 
จุดบริการที่ 12 

ย่ืนใบส่ังยาใหเจาหนาที่
การเงิน 

5 นาท ี 5 นาที/
ราย 

งานการเงิน  

5. รับยา 
จุดบริการที่ 13 

ย่ืนใบเสร็จรับเงินใหกับ
เภสัชกรและรอรับยา 

5 นาท ี 5 นาที/
ราย 

ก.เภสัช  

6. ติดตอศูนย Admit 
จุดบริการที่ 3 

- สงมอบยาและเวชภัณฑ
ใหพยาบาลตรวจสอบความ
ถูกตอง 
- เ ป ล่ียนเ ส้ื อผ า เป นชุ ด
ผูปวยใน 
- รอเจาหนาที่และรถนําสง
เขาตึกพรอมญาติ 

5 นาท ี
 
 
5 นาท ี
 
5 นาท ี
 

25-30 
นาที/ราย 

การพยาบาล
ผูปวยนอก 
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หมายเหตุ 
   กอนเขาตึก  เจาหนาที่
จะตองตรวจคนรางกาย
และส่ิงของที่จะนําเขาตึก 
เพื่อปองกันความเส่ียงการ
ลักลอบนํายาเสพติดและส่ิง
ผิดระเบียบเขาตึก 

 
10 นาที 
 

 
7. 
 
 

ผูปวยเขา Admit 
หอผูปวยใน 

- ใหประวติัแรกรับ 
- รับฟงข้ันตอน ระยะเวลา
การบําบัด กฎระเบียบ 
คาใชจาย การปฏิบัติตน 
การติดตอสอบถามขอมูล
อาการผูปวย 

40 นาท ี  หอผูปวยใน
บําบัดยา 

 

8. รับการบําบัดรักษา
ในระยะบําบัดยา
เสพติด 

- พบแพทยรบัการรักษา
อาการไมสุขสบายจาก
ภาวะถอนพิษยาเสพติด 
ปรับยาตามอาการ  
- เขารวมกิจกรรมกลุมตาม
ความเหมาะสม  

1-2 สัปดาห
แรก 

 
 
 
 
 
 
 

หอผูปวยใน
บําบัดยา 

 

9. วางแผนการ
บําบัดรักษารวมกับ
ทีมบําบัดตาม 
Discharge 
planning 

- เมื่อผูปวยไมมีอาการถอน
พิษยาเสพติดแลว แพทยจะ
นัดวางแผนการบําบัดรักษา
รวมกับญาติทาง โทรศัพท
หรือ VDO call พิจารณา
ยายฟนฟูตามความสมัครใจ 

สัปดาห 3-4  หอผูปวยใน
บําบัดยา 

 

10 วางแผนยายฟนฟู
สมรรถภาพในกรณี
ผูปวยสมัครใจ 

- รับฟงขอ มูลฟ นฟู ขอ ดี 
ประโยชน 
- เขากิจกรรมกลุม 
ปรับเปล่ียนความคิดและ
พฤติกรรม (CBT) 
- ญาติ เ ต รียม เ ส้ื อผ า ให
ผูปวย 
 
 

สัปดาห 3-4  หอผูปวยใน
บําบัดยา 
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11. วางแผนการ
จําหนายรวมกับ
ทีมสหวิชาชีพ 

- ในรายที่ไมพรอมลงฟนฟู
สมรรถภาพ ผูปวยจะรับ
การวางแผนการจําหนาย
เตรี ยมคว ามพร อมของ
ผูปวยและครอบครัว เร่ือง
แนวทางการ ดูแล ผูป ว ย
ตอเนื่องเมื่อกลับไปอยูบาน
รวม กับแพทย  พยาบาล 
เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสง
คมสงเคราะห 

  - หอผูปวย
ในบําบัดยา 
- เภสัชกร 
-นักจิตวิทยา 
- นักสงคม
สงเคราะห 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม : ๑๔- ๓๐ วัน 
ขึ้นกับอาการ
ผูปวยและ
ประเภทสาร
เสพติดที่ใช 

 

8. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
  ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  
      

 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
สวนงาน/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

จํานวน 
เอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 

หมาย
เหต ุ

1 ประเภทเอกสารยืนยัน
ตัวตน  
1. บัตรประจําตัว
ประชาชน 
2. บัตรประจําตัว
ขาราชการหรือ
พนกังานองคการของรัฐ 
3. หนังสือเดินทาง 
4. บัตรอนุญาตขับข่ี
รถยนต 
5. บานสําเนาทะเบียน 

เวชระเบยีน 1 1 2  
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หมาเหตุ  
- ผูปวยที่เปนชาวไทย
ใชอยางใดอยางหนึ่ง 
- ผูปวยที่เปน
ชาวตางชาติใชหนงัสือ
เดินทาง 

2 
 

 ใบสําคัญการเปล่ียนชื่อ 
(กรณีเปล่ียนชื่อ) 

เวชระเบยีน 1 1 2  

10. คาธรรมเนียม/คาบริการ (ขอมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม 256๓) 
รายละเอียดคาบริการ : 1. คาบริการทางการแพทย 230 บาท/คร้ัง 

2. คาบริการทางการพยาบาล 450 บาท/คร้ัง 
3. คาหองสามัญและคาอาหาร 400 บาท/วัน 
4. คาตรวจทางหองปฏิบติัการจายตามจริงตามรายการที่ตรวจ 
5. คายาและเวชภัณฑจายตามจริง 

คาบริการ :  ชําระเงินเอง : 5,950 บาท /สัปดาห  
 สิทธ์ิ 30 บาท /เบิกจายตรง : ชําระคาสวนตางบริการทางการพยาบาล 
 1050 บาท/สัปดาห และคาสวนตางบริการทางการแพทย 230 บาท/ครั้ง 

หมายเหตุ :สิทธ์ิหมายถึง 
1. สิทธ์ิประกันสุขภาพเบิกจายจาก สปสช. / ชําระแคคาสวนตาง 
2. สิทธ์ิประกันสังคมเบิกจายจากรพ. ที่ประกันตน  หรือ 
    ชําระเงินเอง 
3. สิทธ์ิตนสังกัดเบิกจายจากตนสังกัด 
4. ผูพิการใชสิทธ์ิผูพกิาร 
5. ชําระเงินเอง (กรณีไมมีสิทธ์ิการรักษาใดๆ) 
***กรณียานอกบัญชยีาหลักแหงชาติใหชําระเงินเองทุกสิทธ์ิการรักษา ยกเวนสิทธิ์การรักษาจากกรมบัญชีกลาง
(เบิกจายตรง) ใหแพทยลงนามในใบเบิกยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 
11. ชองทางรับชาํระคาบริการ 
1. ชําระดวยเงินสดโดยตรงทีง่านการเงินและบัญชี สบยช. อาคารอํานวยการ หองเบอร 12 
2. เบิกจากตนสังกัด (กรณีใชสิทธ์ิตนสังกัด) 
3. สปสช. (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) 
 

12. ชองทางการรองเรียน 
1. กลองรับความคิดเห็น  
2. เคานเตอรประชาสัมพันธ สบยช. 
3. เวปไซด www.thanyarak.go.th 
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4. โทรศัพท 02 531 0080-8 
5. สายดวนยาเสพติด 1165 (โทรฟร)ี 

13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 
ช่ือเอกสาร : 13.1 ใบลงช่ือญาติเยี่ยม 

13.2 แบบฟอรมชําระคาบริการ 
13.3 ขอปฏิบัติของญาติ 
13.4 ขอแนะนําสําหรบัการเยี่ยมผูปวย 

ขอรับเอกสาร : ศูนย Admit จุดบริการที่ 3 งานการพยาบาลผูปวยนอก 
 

14. หมายเหตุ - 
 

 


