
ระเบียบปฏิบัติ
สำ�หรับญาติผู้ป่วยที่รับไว้รักษา

Possible�Side
Policies�and�Guidelines�for�relatives�of�Inpatients�

โรงพยาบาลกำาหนดให้ญาติมาเยี่ยมผู้ป่วย 

ทุก 1 สัปดาห์ ในวันเวลาราชการ เพื่อร่วมในการ

วางแผนการดูแลร่วมกับทีมให้การรักษาของ

โรงพยาบาล

���
The hospital requests that relatives visit the patient 
once a week during the offifice hours in order to 
plan for the treatment together with the medical 
team.

���
หากท่านไม่สามารถมาตามนัดเดิมได้ กรุณาติดต่อ

ขอเลื่อนนัด (ก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย 7 วัน)ท่านจะได้

รับประโยชน์ดังกล่าว (เหมือนท่านมาตามนัด)

หมายเหตุ : หากท่านโทรกลับมาหลังจากวันนัดเดิม

โรงพยาบาลไม่สามารถเลื่อนนัดให้ท่านได้

If you cannot keep the appointment, please 
contact the hospital to postphone the appointment 
7 days before the appointment time. In this case, 
it will not be considered a failed appointment and 
you are still eligible for the benefifits stated above.
Note: If you call after the appointed date, 
the hospital cannot postphone the appointment.

���
เมื่อท่านจำาเป็นต้องเลื่อนนัด กรุณาแจ้งที่โทรศัพท์

หมายเลข 045-352509 หรือ 087-2395577

ในวันราชการ เวลา 09.00 – 12.00 น.

                และ 13.00 – 16.00 น. 

และแจ้งก่อนวันท่ีโรงพยาบาลนัดไว้เดิมอย่างน้อย 7 วัน

If you need to postphone the appointment, please 
contact 045-352509 or 087-2395577 during 
the offifice hours: 9:00 – 12:00 and 
                  13:00 – 16:00
The call must be made 7 days before the 
appointment time.

���
1.  ท่านจะได้รับการตรวจรักษาหลังผู้ป่วยที่มารักษา     

  ตามนัด แม้ว่าท่านจะไปถึงโรงพยาบาลก่อนก็ตาม

2.   ท่านอาจมีอาการทางจิตกำาเริบ ส่งผลให้สูญเสีย

     ค่าใช้จ่ายและเวลามากขึ้นหรืออาจเสียการงาน

3.   ทำาให้ระยะเวลาในการหายหรือทุเลาของโรค

     ยาวออกไป หายยากหรือไม่หาย

����
1.  You will receive the doctor’s examination and  
     treatment after those patients who come at  
  the appointed time even though you arrive 
    before them. 
2.  Your psychiatric symptoms might worsen         
     resulting more expenses and time which might  
     cause some damages.
3.  Your psychiatric condition will take more time to  
     cure or it never gets better.

���
1.  นัดพบแพทย์ ผู้ป่วยและญาติต้องมาให้จิตแพทย์    

    ตรวจและประเมินอาการ

2.   นัดรับยาเดิม ให้ญาติหรือผู้ป่วยมารับยาได้ ซึ่งท่าน 

    จะได้รับยาชนิดเดียวกับที่ได้ครั้งก่อน และไม่ต้อง 

    รอพบแพทย์

3.   นัดตรวจพิเศษ / บำาบัดในคลินิก ผู้ป่วยต้องมารับ 

    การตรวจพิเศษ / บำาบัดในคลินิก พิเศษตามท่ีนัดไว้

4.   นัดฟังผลการตรวจพิเศษ ให้ผู้ป่วยหรือญาติมาฟัง 

    ผลการตรวจแทนได้ ยกเว้น กรณีที่แพทย์นัดผู้ป่วย    

    มาฟังผลด้วยตนเอง ผู้ป่วยจำาเป็นต้องมาเอง

���
1.  Making an appointment to see a doctor.
     The patient and relatives must come to see a       
     psychiatrist for diagnosis and assessment. 
2.   Making an appointment to refifill the prescription. 
     Relatives or the patient can refifill the 
     prescription without the need to see the doctor.
3.   Making an appointment for a special diagnosis  
     or therapy at the clinic.
     The patient must receive a special diagnosis or  
     therapy as scheduled.
4.   Making an appointment to receive the result of   
     special diagnosis.
     The patient or relatives come for the result of  
     diagnosis, except in case where the doctor  
  insists the patient himself come in person for  
     the result, the patient must come to see the  
     doctor.

ญาติเป็นบุคคลสำาคัญในการให้ข้อมูลเพื่อประกอบ

การดูแลรักษาผู้ป่วย โดยทีมให้การดูแลผู้ป่วยต้องการ

ให้ผู้ป่วยมีอาการทุเลา ภายใน 1 เดือน และสามารถ

ที่จะกลับไปอยู่ในครอบครัวได้

���
Relatives are important persons who provide 
information necessary for treating the patient. 
The medical team is determined the patient is to 
recover within a month and can return to his or 
her family.

���
1.  ได้รับการบริการตรวจรักษาก่อนที่ผู้ที่มาไม่ตรงนัด

2.  ได้รับการรักษาอย่างสำ่าเสมอส่งผลให้ท่านมีอาการ 

  ดีขึ้นจนหายหรือทุเลาจากอาการเจ็บป่วย

3.  กรณีผู้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายและมีอาการ       

    ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดี จะได้รับการประเมิน 

    เพื่อพิจารณาออกใบรับรองผู้พิการ เพื่อขอรับ    

    สวัสดิการเพิ่มเติม

���
1.  the doctor’s examination and treatment before  
     those patients who do not keep the appointment
2.   Regular treatments that result in better 
     improvement or eradication of symptoms 
3.   Those patients with incurable illness and 
  cannot take care of themselves, the hospital  
  may issue a handicap certifificate to be used 
    for  applying for additional welfare.

���
จากผลการรักษาผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ 

โรงพยาบาลจะแจ้งญาติรับกลับ 1 ครั้ง ถ้าญาติ

ไม่สามารถรับกลับได้โรงพยาบาลจะนำาผู้ป่วยส่งโดยรถ

พยาบาล แต่ญาติต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในการนำาส่ง ดังนี้  

 - ระยะทางไปถึงบ้านไม่เกิน 30 กิโลเมตร ค่าใช้จ่าย   

    500 บาท

 - ระยะทางไปถึงบ้าน เกิน 30 กิโลเมตร ค่าใช้จ่าย  

    500 บาท และเพิ่มค่าใช้จ่ายระยะทางที่เกิน 

    30 กิโลเมตร กิโลเมตร ละ 4 บาท

If the hospital is certain that the patient can return 
home, it will notify the relatives to come and 
take the patient home. If the relatives cannot do 
that, the hospital will take the patient home and 
the relatives have to be responsible for the cost 
incurred as follows:  
-  within 30 kilometers, the cost will be 500 baht
-   more than 30 kilometers, the cost will be 500   
     baht plus 4 baht for each kilometer beyond the fi 
   fi  first 30 kilometers 

การเยี่ยมผู้ป่วย กรณีที่ท่านมาตามนัดไม่ได้

ต้องการเลื่อนนัดทำ�อย่างไร
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3. gIaf.shw]ptg;]k.odkog-qks]nm5g]qk0v’ rtpkfpnf
    vvdwx g-qkpkds]n[=jg-qk

1. oafr=hmjko\= z6hxj;pc]tpkf8hv’,k.sh9yf8tcrf 
    d;fc]txtg,uovkdko 
2. oafIa[1kgdqjk.shpkfs]nz6hxj;p,kIa[1kwfhg-u’mjko   
    lywfhIa[1k7nda[gmnjvc]h; c]t[=j8hv’4hkr=hmjko\= 
3. oafryglf / z6hxj;p8hv’,kIa[dkod;fryglf / xyjoxq;
    .o7t]uoydryglf8k,mujoafw;h 
4. oaf2a’zqodkod;fryglf .shz6hxj;ps]npkf,k2a’zqocmowfh  
    pqdg;ahod=]toumujmjko\=oafz6hxj;p,k2a’zqofh;p8qogv’ 

1. oafr=hmjko\= z6hxj;pc]tpkf8hv’,k.sh9yf8tcrf 
    d;fc]txtg,uovkdko 
2. oafIa[1kgdqjk.shpkfs]nz6hxj;p,kIa[1kwfhg-u’mjko   
    lywfhIa[1k7nda[gmnjvc]h; c]t[=j8hv’4hkr=hmjko\= 
3. oafryglf / z6hxj;p8hv’,kIa[dkod;fryglf / xyjoxq;
    .o7t]uoydryglf8k,mujoafw;h 
4. oaf2a’zqodkod;fryglf .shz6hxj;ps]npkf,k2a’zqocmowfh  
    pqdg;ahod=]toumujmjko\=oafz6hxj;p,k2a’zqofh;p8qogv’ 

pkfgxao[5d7qole7ao.odko.sh0=h,6ogrnjvxtdv[lj;o  
.odkoxyjoxq;z6hxj;p 3fpmu,z6h.shdkof6c]8hv’dko.sh  
z6hxj;p,uvkdkom5g]qkrkp.o 1 gfnvo c]tlk,kfda[7no
wx16jda[7v[7q;wfh

pkfgxao[5d7qole7ao.odko.sh0=h,6ogrnjvxtdv[lj;o  
.odkoxyjoxq;z6hxj;p 3fpmu,z6h.shdkof6c]8hv’dko.sh  
z6hxj;p,uvkdkom5g]qkrkp.o 1 gfnvo c]tlk,kfda[7no
wx16jda[7v[7q;wfh

9kdzqodkoIadlkskdz6hxj;plk,kfg,nvgInvowfh 3I’rtpk[ko
lyc9h’.shpkf,kIa[ 1 gmnjv 4hkpkf[=jlk,kf,kIa[g,nvwfh 
3I’rtpk[kolyoelqj’z6hxj;p3fp]qfrtpk[ko  
c8jpkf8hv’Ia[zyf-v[7jk.-h9jkp.odkooelqj’fa’ouh
- w]ptmk’wxIvfgInvo[=jdkp 30 dy3]c,af 7jk.-h9jkp 500 [kf
- w]ptmk’wxIvfgInvodkp 30 dy3]c,af 7jk.-h9jkp 500 [kf
   c]t8nj,7jk.-h9jkp w]tptmk’mujdkp 30 dy3]c,af 
   db3]c,af]t 4 [kf

9kdzqodkoIadlkskdz6hxj;plk,kfg,nvgInvowfh 3I’rtpk[ko
lyc9h’.shpkf,kIa[ 1 gmnjv 4hkpkf[=jlk,kf,kIa[g,nvwfh 
3I’rtpk[kolyoelqj’z6hxj;p3fp]qfrtpk[ko  
c8jpkf8hv’Ia[zyf-v[7jk.-h9jkp.odkooelqj’fa’ouh
- w]ptmk’wxIvfgInvo[=jdkp 30 dy3]c,af 7jk.-h9jkp 500 [kf
- w]ptmk’wxIvfgInvodkp 30 dy3]c,af 7jk.-h9jkp 500 [kf
   c]t8nj,7jk.-h9jkp w]tptmk’mujdkp 30 dy3]c,af 
   db3]c,af]t 4 [kf

1. wfhIa[dko[=]ydkod;fIadlkdjvoz6hmuj,k[=jdq’oaf  
2. wfhIa[dkoIadlk1jk’lt\jeltg\u gIaf.shmjko  
    ,uvkdkofuu0bho9qog-qk s]nw7cfj9kdvkdkog9a[xj;p  
3. d=]toumujz6hxj;pgxaortpkfmujxq;[=jg-qk c]t[=lk,kff6c]    
    g9qhk0v’wfh lywfhIa[dkoxtg,uogrnjvry9k]tokvvd 
    .[1ah’1noz6hrydkogrnjv0=Ia[lts;affydko8nj,
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