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คู่มือการให้บริการ :  การจัดคิวพบแพทย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
ต้นสังกัดที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์ 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน  การจัดคิวพบแพทย์ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ 
กลุ่มและจํานวนผู้ใช้บริการ  ผู้ป่วยรับบริการทุกราย ยกเว้นผู้ป่วยทันตกรรม   

จํานวนผู้รับบริการ   2,000   ราย/เดือน  
 

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4.  ช่ืองานบริการ/กระบวนงาน :  การจัดคิวพบแพทย์ 
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ : 
 5.1 ประเภทช่องทาง :  
       1. ติดต่อด้วยตนเองพร้อมญาติ ณ สถาบัน
บําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรม
ราชชนนี     สถานท่ี ท่ีต้ัง : 60 ต. ประชาธิปัตย์ 
อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130  
       2. เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ : 
www.pmnidat.go.th  
       3. สายด่วนยาเสพติด 1165  
       4. โทรศัพท์ : 02 5310 080-8 
5.2 รูปแบบการให้บริการ: แบบผู้ป่วยนอก 
 

5.2 วันท่ีเปิดให้บริการ : 
�  วันจันทร์ - วันศุกร์ 

            หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์  และวันหยุด 
            นักขัตฤกษ์ 

5.3 เวลาที่เปิดให้บริการ : 
� 08.30 – 16.30 น. 
� พักเท่ียง 12.00-13.00 น.      

หมายเหตุ  งานเวชระเบียน 
เปิดรับบัตร 07.30 น. 
ปิดรับบัตร 15.30 น. 

 หมายเหตุ :     
 

6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขในการขอรับบริการ (ถ้ามี) 
     -ผู้ป่วยใช้สารเสพติดทุกประเภท 
     -ผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติด 
     -ผู้ป่วยโรคท่ัวไป  ยกเว้นผู้ป่วยทันตกรรม 
     -ผู้ป่วยสมัครใจเข้ารับการบําบัด 
     -มีหลักฐานการยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และมีรูปถ่าย เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง บัตร
อนุญาตขับข่ีรถยนต์  
     -ผู้ป่วยอายุตํ่ากว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย 
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7. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ท่ี ข้ันตอน รายละเอียดของ 

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา 

การให้บริการ 
หน่วยเวลา 

(นาที/ช่ัวโมง/
วัน/วันทํา

การ/เดือน/ปี) 

ส่วนงาน/หน่วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. ยื่นประวัต ิ
จุดบริการ 2 
(หน้าห้องตรวจ) 

-  ติดคิวไว้ที่ประวัติผู้ป่วย
ตามแพทย์เจ้าของไข้เมื่อ
ผู้ป่วยนําประวัติวางจุด
บริการ2 
 -เรียกรับบัตรคิวเพื่อรอพบ
แพทย์เมื่อ ผลตรวจทางห้อง
ปฏิบัติออก     
 - แนะนําบริการระหว่างรอ
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ                         
 -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วย
ทราบว่าจะมีเจ้าหน้าท่ี
ประจําห้องตรวจเรียกคิวพบ
แพทย์ เป็นระยะ พร้อมท้ัง
ให้ข้อมูลหากเกิดเหตุขัดข้อง   
-กรณีมาไมต่รงนัดจะจัดคิว
ให้หลังเวลา11.00น.                    
  

ช่วงเช้า  
08.00-12.00น. 
ช่วงบ่าย 
13.00-15.30น. 

40 นาที งานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (พยาบาล
จุดบริการ 2 ) 

กรณีมตีรวจ
ทาง
ห้องปฏิบัติการ
โรคทางกายจะ
ใช้เวลารอผล
ประมาณ 60
นาที 

2. ห้องตรวจ -ตรวจรักษา 
-ส่ังการรักษา/ปริ้นใบส่ังยา 

ช่วงเช้า  
08.00-12.00น. 
ช่วงบ่าย 
13.00-15.30น. 

15 นาที แพทย์ผู้ตรวจ  

3. จุดบริการ 3 
 (หลังพบแพทย)์ 

-เรียกช่ือตามคิว 
-ออกบัตรนัด/ให้คําแนะนํา
หลังพบแพทย์ 
-รับใบส่ังยา 

ช่วงเช้า  
08.00-12.00น. 
ช่วงบ่าย 
13.00-15.30น. 

3 นาที งานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (พยาบาล
จุดบริการ 3 ) 

 

4. ยื่นใบส่ังยา 
 ห้องจ่ายยา (ห้อง
เบอร์ 15) 

-ยื่นใบส่ังยา 
- คิดราคายา 
-จัดยา 

ช่วงเช้า  
08.00-12.00น. 
ช่วงบ่าย 
13.00-15.30น. 

7.5 นาที กลุ่มงานเภสัชกรรม  

5. ชําระเงิน นําใบส่ังยาชําระเงินค่ายา/ค่า
ตรวจรักษา/ค่าตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ช่วงเช้า  
08.00-12.00น. 
ช่วงบ่าย 
13.00-15.30น. 

3 นาที งานการเงินและบัญชี  

6 รับยา -รับยา/ให้คําแนะนําการ
รับประทานก่อนกลับบ้าน 

ช่วงเช้า  
08.00-12.00น. 
ช่วงบ่าย 
13.00-15.30น. 

3 นาที กลุ่มงานเภสัชกรรม  

                                                                             ระยะเวลาดําเนินการรวม(ข้ันตอนที่ 1 - 6) : 71.5 นาที 
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8. งานบริการน้ี ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
 

� ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
      

 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

จํานวน 
เอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสาร
สําเนา 

หน่วยนับเอกสาร 
(ฉบับ/ชุด) 

หมายเหตุ 

1 ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน  
1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. บัตร/เอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาภาครัฐ 
เช่น - บัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงาน
องค์กรของรัฐ 
     - หนังสือเดินทาง 
     - บัตรอนุญาตขับข่ีรถยนต ์
 

เวชระเบียน 1 1 2  

2 ใบส่งตัว (ถ้าม)ี 
 
 

เวชระเบียน 1 1 2  

3 ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ 
(กรณีเปล่ียนช่ือ) 

เวชระเบียน 1 1 2  

9.2 เอกสารอ่ืนๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
ส่วนงาน/หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร
สําเนา 

หน่วยนบัเอกสาร 
(ฉบับ/ชุด) 

หมายเหตุ 

1 -      
10. ค่าบริการ (ข้อมูลตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เลขท่ี กค 0416.2/ ว 393  ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 บัญชีที่  1
หมวดท่ี 6 และบัญชีที่ 2 หมวดท่ี 7) 
รายละเอียดค่าบริการ : 1.ค่าบริการ 50 บาท 

2.ค่าตรวจสารเสพติด(Screening Test ) 
-Amphetamine                                 100              บาท 
-Benzodiazepine(Qualitative)              100              บาท 
-Marijuana วิธี immunoassay               145              บาท 
-Morphine                                        100              บาท 
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 -Methadone (Qualitative)                      145           บาท 
 -Cocaine      (Qualitative)                      145           บาท 
 -Cotinine      (Qualitative)                     145            บาท 
 -Ketamine    (Qualitative)                      145            บาท 
-Tramadol    (Qualitative)                      145             บาท 
-Breath Alcohol                                     50             บาท 
Breath Carbon monoxide                        50              บาท 
3.ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยสุราและโรคทั่วไป 
-BUN                                                   40             บาท 
-Creatinine                                           40             บาท 
-Electrolyte                                         100            บาท     
-Liver Function Test                              290            บาท 
-Lipid Profile                                        200            บาท 
-Glucose                                               40            บาท 
-Magnesium                                           50            บาท 
-HbA1C                                               150            บาท 
-Uric acid                                              60            บาท 
-Urine Examination-Urine Analysis            60            บาท 
-Stool Examination-Routine direct smear  70            บาท 
-Complete Blood Count                         90            บาท 
 
 
 
 
 
  
    

  
 

หมายเหตุ :  
 

11. ช่องทางรับชําระค่าบริการ 
1. ชําระด้วยเงินสดโดยตรงที่งานการเงินและบัญชี  
2. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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12. ช่องทางการร้องเรียน 
1. เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ ช้ัน1 ตึกอํานวยการ 
2. ตู้รับความคิดเห็นบริเวณหน้าห้องเวชระเบียน ช้ัน1 ตึกอํานวยการ 
3. Call Center 1165 
4. โทรศัพท์ 0-2998-9176 หรือ 0-2531-0080-8 ต่อ 495,505 
5. ติดต่อด้วยตนเองท่ีสํานักสารนิเทศส่ือสังคมยาและสารเสพติด ช้ัน 2 ตึกอํานวยการ 
6. เว็บไซต์ สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี(www.pmnidat.go.th) 
7. E-mail: 1165@pmnidat.go.th 
8. จดหมายถึง ผู้อํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ท่ีอยู่ เลขที่ 60 ถนน

พหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
 

13. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
ช่ือเอกสาร : บัตรนัดตรวจโรค 
ขอรับเอกสาร : จุดบริการ 3 (หลังพบแพทย์) 
 

14. หมายเหตุ : บัตรนัดผู้ป่วย 
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  บัตรนัดตรวจโรค สถาบันบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
60 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบรุี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.02-5310080-4 ต่อ 323  
 
 

 
HN  590000999   ชื่อ นายกอ  สดใส   เพศ ชาย   อายุ 40 ปี      กรุณาย่ืนใบนัดที่  ห้องบัตร 
วันที่นัด  อังคาร  5  เมษายน  2562  08.30 น.   แพทย์ผู้นัด พญ.วรรณี  ใจดี   คลินิก คลินิกสุรา      
ผู้เขียนบัตรนัด นางอรวรรณ  มารวย   สิทธิการรักษา หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เลขท่ีปชช.109999999999        
Diagnosis  Alcohol Dependence  
ส่ิงที่ต้องปฏิบัติก่อนพบแพทย์  การตรวจพิเศษคร้ังต่อไป  หมายเหตุ                  
-งดด่ืมสุรา    - Breath alcohol 

             - LFT 

  

 

 

เพื่อการรักษาที่ต่อเน่ือง กรุณามาตรวจให้ตรงตามวันท่ีระบุในใบนัดตรวจโรค 

ถ้าไม่สามารถมาตามนัดได้ กรุณาโทรติดต่อคลินิกท่ีนัดให้ทราบล่วงหน้า ระหว่างเวลา 13.30 -15.00 น . 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

 


