ข้อตกลงระดับการให้บริการ
ขัน้ ตอนการรับบริการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง สาหรับผูป้ ่วยนอก
งานที่ให้บริการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. งานกายภาพบาบัด ชัน้ 1 อาคารผูป้ ่วย 8 ชัน้
ทีอ่ ยู่: โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2
ถนนสุเทพ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-920200 ต่อ 285

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ
วันจันทร์ถงึ วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
พบแพทย์ 08.30 – 11.00 น.
งานกายภาพบาบัด 08.30 – 16.30 น.
พักเทีย่ ง 12.00 – 13.00 น.

2. งานกิจกรรมบาบัด ชัน้ 1 อาคารกิจกรรมบาบัด
ทีอ่ ยู่: โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2
ถนนสุเทพ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-920200 ต่อ 286

วันจันทร์ถงึ วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
พบแพทย์ 08.30 – 11.00 น.
งานกิจกรรมบาบัด 08.30 – 16.30 น.
พักเทีย่ ง 12.00 – 13.00 น.

ข้อกาหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2. บัตรประจาตัวผูป้ ่วยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
3. บัตรนัดงานกายภาพบาบัด/กิจกรรมบาบัด
4. กรณีใช้บตั รประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ถา่ ยสาเนาเอกสาร แนบพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด ทีม่ กี ารลงนามลง
รับรองสาเนาถูกต้องทุกใบ (ยื่นทีห่ อ้ งบัตรหรือศูนย์ประสานสิทธิ)
ค่าธรรมเนียม
ไม่มี

ระดับการให้บริการ
คุณภาพ
 ผลการสารวจความพึงพอใจผูม้ ารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยีย่ มไม่ ต่ากว่า ร้อยละ 80

ขัน้ ตอนการให้บริการ
ขัน้ ตอน
1. การติดต่อขอรับบริการ
ผูป้ ่วยรายใหม่ และผูป้ ่วยนัดติดตามผล

นาที

2. พบแพทย์/แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อรับการ
ตรวจวินิจฉัย และสังการรั
่
กษาโดยแพทย์/
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 แพทย์สงการรั
ั่
กษา เพื่อเข้ารับโปรแกรม
การฟื้นฟูสมรรถภาพ (ระบุจานวนครัง้ )
 ผูป้ ่วยทีไ่ ม่ตอ้ งได้รบั โปรแกรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ให้รบั การรักษาอื่นตาม
ความเหมาะสม

30

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
งานบริการผูป้ ่วยนอก ชัน้ 1 อาคารอานวยการ

3. การติดต่องานกายภาพบาบัด/กิจกรรมบาบัด
ผูป้ ่วยทีแ่ พทย์/แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูวนิ ิจฉัย
ว่าต้องได้รบั โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้นาใบส่งปรึกษา (สีเหลือง/สีฟ้า) ติดต่อ
ห้องกายภาพบาบัด/กิจกรรมบาบัดภายใน
วันเดียวกัน
 ประเมิน วินิจฉัย ให้การรักษา โดยนัก
กายภาพบาบัดและนักกิจกรรมบาบัด
 ออกบัตรนัด ระบุจานวนครัง้ ตามแพทย์
สัง่ และออกใบสังการรั
่
กษา

30

งานกายภาพบาบัด ชัน้ 1 อาคาร 8 ชัน้
งานกิจกรรมบาบัด ชัน้ 1 อาคารกิจกรรมบาบัด

4. การเข้ารับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 รับการรักษาตามกระบวนการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่งานกายภาพบาบัด/
กิจกรรมบาบัด
 เมื่อโปรแกรมการฟื้นฟูจนครบตามนัด
ให้ผปู้ ่วยเข้าพบแพทย์/แพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟู เพื่อประเมินอาการ และ
ความก้าวหน้า

60

งานกายภาพบาบัด ชัน้ 1 อาคาร 8 ชัน้
งานกิจกรรมบาบัด ชัน้ 1 อาคารกิจกรรมบาบัด
*หมายเหตุ หากขาดการรักษาติดต่อเกิน 3 ครัง้
ขอสิน้ สุดการรักษา และพบแพทย์ใหม่

5. การพบแพทย์/แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อ
ประเมินความก้าวหน้า
 รอพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ประเมิน
ความก้าวหน้า

30

งานบริการผูป้ ่วยนอก ชัน้ 1 อาคารอานวยการ

5.1 ผูป้ ่วยดีขนึ้ แต่ยงั ไม่บรรลุ เป้าหมาย
 ให้โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อ
5.2 ผูป้ ่วยบรรลุ เป้าหมาย
 สิน้ สุดโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
5.3 ผูป้ ่วยไม่มคี วามก้าวหน้าในการฟื้นฟูตาม
พยาธิสภาพของโรค
 สิน้ สุดโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นสามารถร้องเรียนได้ที่
1. ทางวาจา ทีศ่ ูนย์รบั เรื่องร้องเรียน ชัน้ อาการอำานวยคาร 1
2. โทรศัพท์ 053-920200 ต่อ ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน 862
3. Website รพ่รหใาทเชียงสะร่ .
3 .จดะราย ์่รณษีย์ /
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ
5. กล่องรับความคิดเห็น
6.โทรใาร 350-ใ่งรเงะัวะน้าศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน 283838

