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คู่มือการให้บริการ :
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
ต้นสังกัดที่รับผิดชอบ :

การเข้ารับบริการทางการพยาบาลของศูนย์บริบาลระยะยาว
( Long term care, LTC) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
๑. ชื่อกระบวนงาน
การเข้ารับบริการทางการพยาบาลของศูนย์บริบาลระยะยาว
( Long term care, LTC) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
๓. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการประชาชน
กลุ่มและจานวนผู้ใช้บริการ ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริบาลระยะยาว
ปริมาณผู้ป่วยนอนเฉลี่ย ๑๑ รายต่อเดือน ๑๓๐ ราย/ปี (๒๕๕๙)
ส่วนของคู่มือการให้บริการ
๔.ชื่องานบริการ/กระบวนงาน: การเข้ารับบริการทางการพยาบาลของศูนย์บริบาลระยะยาว
( Long term care, LTC) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
๕. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ: ญาติพาผู้ป่วยมาติดต่อเพื่อขอเข้ารับบริการ
๕.๑ ประเภทช่องทาง
๕.๒ วันที่เปิดให้บริการเพื่อขอเข้ารับบริการ (พบแพทย์):
๑. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก  วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ วันพฤหัสบดี
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 วันศุกร์  วันเสาร์  วันอาทิตย์
๒. กรณีที่เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม่ ให้แจ้งความประสงค์แก่
๕.๓ เวลาที่เปิดให้บริการเพื่อขอเข้ารับบริการ (พบแพทย์):
เจ้าหน้าทีป่ ระจาหอผู้ป่วย
บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
พักเที่ยง ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
๖. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ
เพื่อให้การดูแลทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท ที่ผ่านการรักษาโรคกรณีเฉียบพลัน ไม่มีความ
จาเป็นทางการแพทย์ที่จะต้องรับไว้รักษาในสถานพยาบาลเป็นกรณีผู้ป่วยในแบบปกติ แต่ญาติไม่พร้อมที่จะนาผู้ป่วย
กลับไปดูแลต่อที่บ้าน
ผู้รับบริการที่เข้ารับบริการมี ๒ ลักษณะ ได้แก่
- รับการดูแลทางการพยาบาลระยะยาว
- รับการดูแลทางการพยาบาล ชั่วคราว มีวันกาหนดกลับ เช่น ๒ สัปดาห์เป็นต้น
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๖. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ
เกณฑ์การรับเข้า
๑. ผู้รับบริการเป็นโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกในสมอง โรคระบบ
ประสาทไขสันหลัง โรคความจาเสื่อม โรคลมชัก เป็นต้น
๒. ผู้รับบริการมีสภาวะทางการแพทย์คงที่ ได้แก่
- ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker)
- ไม่ต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลา หรือสามารถให้ออกซิเจนได้ในกรณีพ่นยา
- สัญญาณชีพคงที่ คือ ผู้รับบริการไม่มีไข้ หัวใจเต้นสม่าเสมอ หายใจไม่เหนื่อยหอบ ความดันโลหิตอยู่
ในระดับปกติ และไม่มีการใช้เครื่องวัดติดตามสัญญาณชีพตลอดเวลา
- สิ้นสุดการรักษาโดยการให้ยาฉีดทางหลอดเลือดดา
๓. ไม่เป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายเชื้อ เช่น หิด งูสวัด วัณโรค
๔. ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้อื่น

๗. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
การ
ให้บริการ

๑. การทาเวชระเบียน ญาติให้ข้อมูล ชื่อ นามสกุล
ผู้ป่วย
อายุ เพศ ที่อยู่ ชื่อ บิดา
มารดา การศึกษา สิทธิการ
รักษาเบอร์โทรศัพท์ ชื่อที่
สามารถติดต่อได้สะดวก
พร้อมหลักฐานประกอบ
เช่น บัตรประชาชน

๑๐ นาที

๒. ๒.๑. กรณีผู้ป่วย
นอก: ญาติหรือ
ผู้ป่วยติดต่อ
เจ้าหน้าทีห่ น่วย
งานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก

๑๕ นาที

- พยาบาลคัดกรอง ซัก
ประวัติ ประเมินอาการ วัด
สัญญาณชีพ
- ส่งญาติติดต่อศูนย์บริบาล
ระยะยาวให้คาแนะนาแก่
ญาติ เกี่ยวกับการให้บริการ
- ส่งพบแพทย์ตามอาการ

๑๐ นาที
๑๐ นาที

หน่วยเวลา
(นาที/
ส่วนงาน/
ชั่วโมง/วัน/
หน่วยงาน
วันทาการ/
ที่รับผิดชอบ
เดือน/ปี)
นาที
งานเวชระเบียน

นาที

- พยาบาลผู้ป่วย
นอก
- พยาบาลศูนย์
บริบาลระยะยาว
- แพทย์

หมาย
เหตุ
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๗. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
การ
ให้บริการ

หน่วยเวลา
(นาที/
ชั่วโมง/วัน/
วันทาการ/
เดือน/ปี)

-

นาที

ส่วนงาน/
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

และสาขาของโรค
- ญาติให้ข้อมูลแก่แพทย์
เกี่ยวกับ อาการเจ็บป่วย
ปัจจุบัน, ประวัติการ
รักษาพยาบาล หรือผ่าตัด,
โรคร่วม/โรคประจาตัว, การ
รับประทานยาประจา
- แพทย์ประเมินอาการ
ผู้ป่วย ให้คาแนะนา และ
วางแผนการดูแลผู้ป่วย
ร่วมกับญาติ
๒.๒. กรณีผู้ป่วยอยู่
หอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม่

๓. เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ไปที่หอบริบาล
ระยะยาว (Long
term care)

- ญาติแจ้งความจานงแก่
พยาบาลประจาหอผู้ป่วย
- ส่งญาติติดต่อศูนย์บริบาล
ระยะยาวให้คาแนะนาแก่
ญาติ เกี่ยวกับการให้บริการ
- แพทย์ประเมินอาการ
ผู้ป่วย ให้คาแนะนา และ
วางแผนการดูแลผู้ป่วย
ร่วมกับญาติ
- ติดต่อทาเรื่องจาหน่าย
ออกจากหอผู้ป่วยใน
- ให้การดูแลระหว่าง
เคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด

๑๐ นาที

- พยาบาลผู้ป่วย
ใน
- พยาบาลศูนย์
บริบาลระยะยาว
- แพทย์

๑๐ นาที

๓๐ นาที
๕ – ๑๐
นาที

นาที

พยาบาลผู้ป่วย
นอกหรือพยาบาล
หอผู้ป่วยใน(กรณี
ผู้ป่วยมาจากหอ
ผู้ป่วยใน)
ระยะเวลาดาเนินการรวม :

45
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๗. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
การ
ให้บริการ

หน่วยเวลา
(นาที/
ชั่วโมง/วัน/
วันทาการ/
เดือน/ปี)

ส่วนงาน/
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ
นาที

๘. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
√ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย, ถ้าเป็นงานใหม่ข้ามข้อนี้ไป)
๙. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
๙.๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

๑ ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน
๑. บัตรประจาตัวประชาชน
(จาเป็นต้องนามาทุกครั้ง)
๒. หนังสือเดินทาง(โดยเฉพาะ
ผู้รับบริการชาวต่างประเทศ
(ต้องนามาทุกครั้ง)

ส่วนงาน/
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

๑

๑

หน่วยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/
ชุด)
ฉบับ

กระทรวง
ต่างประเทศ

๑

๑

ฉบับ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

๑

๑

หมายเหตุ

๙.๒ เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๑ กรณีมาจากโรงพยาบาลอื่น
เอกสารประวัติการรักษาจาก
โรงพยาบาลเดิม ที่ให้การรักษา

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลเดิมที่
ประสานติดต่อเพื่อ
การดูแลที่ศูนย์

หน่วยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/
ชุด)
ชุด

หมายเหตุ
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การเจ็บป่วยครั้งนี้ พร้อมผลการ บริบาลระยะยาว
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ถ้ามี)

๑๐. ค่าบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)
รายละเอียดค่าบริการ
ค่าทาบัตรโรงพยาบาล
ค่าบริการพบแพทย์ตรวจ อัตราบริการทางการพยาบาล และค่าบริการ
ค่าบริการ
- ค่าทาบัตรบริการผู้ป่วยนอก (สิทธิชาระเงิน) ๑๐ บาท
ค่าทาบัตรบริการผู้ป่วยนอก (สิทธิเบิกได้ และทาบัตรจ่ายตรง) ๕๐ บาท
- ค่าบริการพบแพทย์ตรวจรักษา (ค่าบริการผู้ป่วยนอก) ๕๐ บาท/ครั้ง
- อัตราค่าบริการของศูนย์บริบาลระยะยาว (เบิกไม่ได้) และกาหนดชาระเมื่อครบ
๑ เดือน หรือก่อนกลับบ้าน
อัตราค่าบริการ ๑๘,๐๐๐ – ๓๖,๐๐๐ บาท /เดือน
** ไม่รวมค่าของใช้ส่วนตัว
** ค่ามัดจาแรกเข้า ๑ เดือน
- ค่าทากายภาพบาบัด ๑๖๐ บาทต่อครั้งขึ้นไป (กรณีต้องการทากายภาพบาบัด)
- ค่ากิจกรรมบาบัด ๑๖๐ บาทต่อครั้งขึ้นไป (ถ้าต้องการฝึกกิจกรรมบาบัด)
หมายเหตุ

ช่องทางการชาระเงิน
- ในวันเวลาราชการ ชาระเงินที่ห้องบริการฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารอานวยการ
- วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ชาระเงินที่ห้องบริการฝ่ายการเงิน ชั้น ๑
อาคาร ๓

๑๑. ช่องทางรับชาระค่าบริการ
- ชาระด้วยตนเอง ที่ห้องบริการฝ่ายการเงิน ชาระได้ทั้งเงินสด และบัตรเครดิต
๑๒. ช่องทางการแสดงความคิดเห็นตามประกาศของโรงพยาบาล
๑. เว็บไซด์โรงพยาบาล กระทู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์:
(http://www.cmneuro.go.th/Webnew/Complaint.php)
๒. กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งบริเวณหน้าหอผู้ป่วยLTC และจุดให้บริการที่สาคัญภายในโรงพยาบาลฯ
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๓. จดหมาย/ไปรษณีย์ ส่งตรงถึง หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
เลขที่ ๒ ถนนสุเทพ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
๔. โทรศัพท์ ๐๕๓–๙๒๐-๒๐๐ ต่อ ๒๖๘ หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์ ๐๕๓–๙๒๐-๒๐๐ ต่อ 337 หัวหน้าศูนย์บริบาลระยะยาว
๕. โทรสาร ๐๕๓–๙๒๐-๒๐๒ ส่งถึงหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
๖. ติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ ชั้น ๑ อาคาร ๑
๑๓. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร :
ไม่มี
ขอรับเอกสาร :
14. หมายเหตุ
- แผ่นพับ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง
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