
ข้อตกลงระดบัการให้บริการ 
 

 
งานท่ีให้บริการ ขัน้ตอนการรบับรกิารทางเวชศาสตรฟ้ื์นฟูโรคหลอดเลือดสมอง ส าหรบัผูป้่วยนอก 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มงานเวชศาสตรฟ้ื์นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
 

 
ขอบเขตการให้บริการ 

 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. งานกายภาพบ าบดั ชัน้ 1 อาคารผูป้่วย 8 ชัน้ 

ทีอ่ยู่: โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที ่2 
ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท:์ 053-920200 ต่อ 285 

 
2. งานกิจกรรมบ าบดั ชัน้ 1 อาคารกิจกรรมบ าบดั 

ทีอ่ยู่: โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที ่2 
ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท:์ 053-920200 ต่อ 286 

 วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
พบแพทย์ 08.30 – 11.00 น. 
งานกายภาพบ าบดั 08.30 – 16.30 น. 
พกัเทีย่ง 12.00 – 13.00 น. 
 
วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
พบแพทย์ 08.30 – 11.00 น. 
งานกิจกรรมบ าบดั 08.30 – 16.30 น. 
พกัเทีย่ง 12.00 – 13.00 น. 

   
 
ข้อก าหนดการให้บริการ 

 

เอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องใช้ 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน 
2. บตัรประจ าตวัผูป้่วยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
3. บตัรนัดงานกายภาพบ าบดั/กิจกรรมบ าบดั 
4. กรณีใช้บตัรประกันสุขภาพถว้นหน้า ใหถ้า่ยส าเนาเอกสาร แนบพรอ้มส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบส่งตวัจากโรงพยาบาลตน้สงักัด ทีม่กีารลงนามลง
รบัรองส าเนาถูกตอ้งทุกใบ (ยื่นทีห่อ้งบตัรหรอืศูนยป์ระสานสทิธ)ิ 

  
 
 
 
 
  

ค่าธรรมเนียม 
ไม่ม ี

 
 
ระดบัการให้บริการ 

 
 

คุณภาพ 
 ผลการส ารวจความพงึพอใจผูม้ารบับรกิารไดค้ะแนนความพงึพอใจดเียีย่มไม่ต ่ากว่า รอ้ยละ 80 



ขัน้ตอนการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน นาท ี หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
1. การตดิต่อขอรบับรกิาร 

ผูป้่วยรายใหม่ และผูป้่วยนัดตดิตามผล 
 งานบรกิารผูป้่วยนอก ชัน้ 1 อาคารอ านวยการ 

2. พบแพทย/์แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู เพื่อรบัการ
ตรวจวนิิจฉัย และสัง่การรกัษาโดยแพทย/์
แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู 
 แพทยส์ัง่การรกัษา เพื่อเขา้รบัโปรแกรม

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (ระบุจ านวนครัง้) 
 ผูป้่วยทีไ่ม่ตอ้งไดร้บัโปรแกรมการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ ให้รบัการรกัษาอื่นตาม
ความเหมาะสม 
 

30  

3. การตดิต่องานกายภาพบ าบดั/กิจกรรมบ าบดั 
ผูป้่วยทีแ่พทย/์แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูวนิิจฉัย
ว่าตอ้งไดร้บัโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ใหน้ าใบส่งปรึกษา (สเีหลือง/สฟ้ีา) ตดิต่อ
หอ้งกายภาพบ าบดั/กิจกรรมบ าบดัภายใน
วนัเดียวกนั 
 ประเมนิ วนิิจฉัย ใหก้ารรกัษา โดยนัก

กายภาพบ าบดัและนักกิจกรรมบ าบดั 
 ออกบตัรนัด ระบุจ านวนครัง้ตามแพทย์

สัง่ และออกใบสัง่การรกัษา 
 

30 
 

งานกายภาพบ าบดั ชัน้ 1 อาคาร 8  ชัน้ 
งานกิจกรรมบ าบดั ชัน้ 1 อาคารกิจกรรมบ าบดั 

4. การเขา้รบัโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 รบัการรกัษาตามกระบวนการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพที่งานกายภาพบ าบดั/
กิจกรรมบ าบดั 

 เมื่อโปรแกรมการฟ้ืนฟูจนครบตามนัด 
ใหผู้ป้่วยเขา้พบแพทย/์แพทยเ์วชศาสตร์
ฟ้ืนฟู เพื่อประเมนิอาการ และ
ความก้าวหน้า 
 

60 งานกายภาพบ าบดั ชัน้ 1 อาคาร 8  ชัน้ 
งานกิจกรรมบ าบดั ชัน้ 1 อาคารกิจกรรมบ าบดั 
*หมายเหตุ หากขาดการรกัษาตดิต่อเกิน  3 ครัง้ 

ขอสิน้สุดการรกัษา และพบแพทยใ์หม่ 

5. การพบแพทย/์แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู เพื่อ
ประเมนิความก้าวหน้า 
 รอพบแพทยเ์พื่อตรวจวนิิจฉัย ประเมนิ

ความก้าวหน้า 

30 
 

งานบรกิารผูป้่วยนอก ชัน้ 1 อาคารอ านวยการ 



5.1 ผูป้่วยดขีึน้แต่ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ใหโ้ปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อ 

5.2 ผูป้่วยบรรลุเป้าหมาย 
 สิน้สุดโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

5.3 ผูป้่วยไม่มคีวามก้าวหน้าในการฟ้ืนฟูตาม
พยาธสิภาพของโรค 

 สิน้สุดโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
 

 
การรบัเรื่องร้องเรียน 

 

ถา้การใหบ้รกิารไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวข้า้งตน้สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่ 
1. ทางวาจา ทีศู่นยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ชัน้ 1 อาการอำานวยคาร     
2. โทรศัพท ์053-920200 ต่อ 862 ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน  
3. Website รพ .่รหใาทเชียงสะร่        
3 .จดะราย  /์่รณษีย์      
4. แบบสอบถามความพงึพอใจ 
5. กล่องรบัความคดิเหน็ 
6.โทรใาร 350- 283838 ใ่งรเงะวัะน้าศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน  

 


