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โรงพยำบำลประสำทเชยีงใหม ่

 

 

 

ศนูยบ์รบิำลระยะยำว ชัน้3 อำคำร 5 ชัน้ 

เบอรต์ดิตอ่ 053920200 ตอ่ 337 

 

 

 

เงือ่นไขกำรเขำ้รับบรกิำร 

1.ผูป่้วยโรคระบบประสำททีผ่ำ่นกำรรักษำโรค
กรณีเฉียบพลันและกำรฟ้ืนฟสูภำพเพือ่จ ำหน่ำย
ไดส้ ิน้สดุลง ไมม่คีวำมจ ำเป็นทำงกำรแพทยท์ี่
จะตอ้งรับไวรั้กษำในสถำนพยำบำลเป็นกรณี
ผูป่้วยในแบบปกต ิ

2.ผูป่้วยนอกทีญ่ำตนิ ำมำฝำกดแูลชัว่ครำว โดย
จะตอ้งมแีพทยเ์จำ้ของไข ้
ผูรั้บบรกิำรมสีภำวะทำงกำรแพทยค์งทีไ่ดแ้ก ่

3.ไมใ่ชเ้ครือ่งชว่ยหำยใจหรอืเครือ่งกระตุน้
ไฟฟ้ำหวัใจ 

4.ไมต่อ้งใชอ้อกซเิจนตลอดเวลำ 

5.สญัญำณชพีคงที ่

6.ไมต่อ้งตดิตำมอำกำรใดๆอยำ่งตอ่เนือ่ง 

7.ไมม่ยีำฉดีตอ่เนือ่ง 

8.ไมเ่ป็นโรคตดิตอ่ทีส่ำมำรถแพรก่ระจำยเชือ้        

9.ไมม่พีฤตกิรรมกำ้วรำ้วรนุแรงทีอ่ำจเป็น
อนัตรำยตอ่ตนเองและผูอ้ ืน่         

10.ในกรณีอยูห่อ้งพเิศษ ตอ้งมผีูด้แูลอยูด่ว้ย
ตลอดเวลำ 

 

11. กจิกรรมทีม่ใีหผู้ป่้วย 

   -กจิกรรมทำงกำรพยำบำล 

   -สอนญำต/ิผูด้แูลใหส้ำมำรถดแูลผูป่้วยไดเ้อง 

   -กำยภำพบ ำบดั/กจิกรรมบ ำบดั 

   -กจิกรรมสนัทนำกำร 

11. กรณีผูป่้วยมกีำรเปลีย่นแปลง 

 - นอกเวลำรำชกำร สง่ตรวจทีห่อ้งฉุกเฉนิ 

12. กำรจ ำหน่ำย 
    - จ ำหน่ำยออกจำกโรงพยำบำล 
    - จ ำหน่ำยเมือ่เกดิโรคเฉยีบพลัน ตอ้งรับไว ้
เป็นกรณีผูป่้วยใน/ไปรักษำ รพ.อืน่ 
 

 



 

 

ข ัน้ตอนการเขา้รบับรกิาร 

1.พำผูป่้วยมำพบแพทยห์รอืญำตพิบแพทย์
พรอ้มประวัตกิำรรักษำเพือ่ใหแ้พทยล์งควำมเห็น
ใหเ้ขำ้รับบรกิำรทีศ่นูยบ์รบิำลระยะยำว 

2.ญำตมิำตดิตอ่ขอรำยละเอยีดกำรเขำ้รับบรกิำร
ทีศ่นูยบ์รบิำลระยะยำวชัน้3 อำคำร 5 ชัน้ 

3.นัดวันเขำ้รับบรกิำร ท ำสญัญำรับบรกิำรและ
ฝำกเงนิทีง่ำนกำรเงนิ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร(เบกิไมไ่ด)้ 

ผูป่้วยชว่ยเหลอืตวัเองได ้

ประเภท
หอ้งพัก/
ระยะเวลำ 

หอ้ง
พเิศษ
ใหญ ่

หอ้ง
พเิศษ
ธรรมดำ 

หอ้งรวม 

1 วัน 

(24ชัว่โมง) 

1,200 900 700 

7 วัน 8,000 6,000 4,500 

30 วัน 32,000 25,000 18,000 

 

 

อตัราคา่บรกิาร(เบกิไมไ่ด)้ 

ผูป่้วยชว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้

ประเภท
หอ้งพัก/
ระยะเวลำ 

หอ้ง
พเิศษ
ใหญ ่

หอ้ง
พเิศษ
ธรรมดำ 

หอ้งรวม 

1 วัน 

(24ชัว่โมง) 

1,400 1,100 900 

7 วัน 9,000 7,500 6,000 

30 วัน 36,000 30,000 25,000 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1.อตัรำนีใ้หบ้รกิำรอำหำรตำมมือ้ผูป่้วย เสือ้ผำ้ 
ทีน่อน แตไ่มร่วมของใชส้ว่นตวัท ัง้หมด เชน่
สบู ่ยำสฟัีน แปรงสฟัีน ผำ้ออ้มอนำมยั เป็นตน้ 

2.คำ่ยำ คำ่กำยภำพ/กจิกรรมบ ำบดัเบกิไดต้ำม
สทิธ ิ 

 3.ไมน่ ำของมคีำ่หรอืเงนิสดจ ำนวนมำกไวก้บั
ผูป่้วย 

4.ในกรณีผูป่้วยมภีำวะฉุกเฉนิจะน ำผูป่้วยไปหอ้ง
ฉุกเฉนิระหวำ่งรอญำตมิำรับฟังขัน้ตอนกำรรักษำ
ตอ่ไป 
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