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คูมือการใหบริการ :  การรับบริการธาราบําบัด  ในงานกายภาพบําบัด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : งานกายภาพบําบัด กลุมภารกิจวิชาการและการแพทย  

ตนสงักัดท่ีรับผิดชอบ : สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ช่ือกระบวนงาน : การรับบริการธาราบําบัด  ในงานกายภาพบําบัด 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : งานกายภาพบําบัด กลุมภารกิจวิชาการและการแพทย 

3. ขอมูลผูใชงานบริการ 

กลุมและจํานวนผูใชบริการ : ผูมารับบริการงานธาราบําบัด  
 

สวนของคูมอืการใหบริการ 

4. ช่ืองานบริการ/กระบวนงาน :  

การประกันเวลาการลงธาราบําบัดไมนอยกวา 45 นาที ในเกณฑท่ีผูมารับบริการอยูในสภาวะปกติ 

5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ :  

 5.1 ประเภทชองทาง :  

1. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทยแหงชาติ 

2. สถานท่ี ท่ีต้ัง 88/26 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง     

จ.นนทบุรี 

3. รูปแบบการใหบริการคลินิกในเวลา คลินิกนอก

เวลาราชการ 

4. เว็บไซตและชองทางออนไลน 

www.snmri.go.th 

5. โทรศัพท 02-5915455, 02-5914242        

ตอ 8950 

6. อีเมล snmrc.opd@gmail.com 

 

5.2 วันท่ีเปดใหบริการ : 

 วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ   วันพฤหัสบดี       

 วันศุกร    วันเสาร      วันอาทิตย 

    ไมเวนวันหยุดราชการ 

5.3 เวลาท่ีเปดใหบริการ : 

คลินิกในเวลา   08.30-16.30 น.  

คลินิกนอกเวลา วันจันทร-วันศุกร  16.00-20.00 น.  

                   วันเสาร              08.30-12.00 น.  

 หมายเหตุ : 

- ตองมารับการตรวจประเมินจากแพทยท่ีงาน

บริการผูปวยนอก ในเวลาราชการกอน 
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6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี) 

สามารถนัดผูรับบริการเขาคิวธาราบําบัดไดหลังจากแพทยท่ีงานบริการผูปวยนอกประเมินตามขอบงช้ีการลงธาราบําบัดไดครบถวน 

โดยดําเนินการนัดวันรับบริการลงธาราบําบัดเรียบรอยแลว และในวันนัดลงธาราบําบัด ผูรับบริการตองมากอนเวลานัด 15 นาที  

7. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ข้ันตอน 
รายละเอียดของ 

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา 

การ

ใหบริการ 

 

หนวย

เวลา 

 

สวนงาน/หนวยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. ยื่นใบนัดการรับ

บริการลงธาราบําบัด  

ผูมารับบริการติดตอ

เจาหนาท่ีท่ีหองธาราบําบัด 

เพื่อแสดงตน กอนเวลา 

นัดหมาย 15 นาที 

2 นาที งานธุรการ  

ธาราบําบัด 

ไดรับช้ีแจงตาม  

ส่ือแผนพับ เรื่อง 

ระเบียบการปฏิบัติตัว

กอนลงธาราบําบัดและ

ข้ันตอนการรับมา

บริการต้ังแตวันนัดแลว 

2. ประเมินสภาพรางกาย

กอนลงสระ 

ผูมารับบริการ ไดรับการ

ประเมินสัญญาณชีพ            

ประเมินอาการไข 

ประเมินบาดแผล 

5 นาที งานธุรการ  

งานธาราบําบัด 

 

   หากผูมารับบริการมี

สภาพรางกายไมพรอม

หรือสัญญาณชีพไมอยู

ในสภาวะปกติจะไมรับ

การรักษาในวันนัน้ 

หรืออาจพบแพทย 

3. เตรียมความพรอม

กอนลงธาราบําบัด 

ผูรับบริการไดรับ 

การคัดกรองตามแบบฟอรม

และตรวจรางกายจาก 

นักกายภาพบําบัดอีกครั้ง 

สําหรับครั้งแรกของฝก 

เพื่อความปลอดภัย 

กอนลงธาราบําบัด    

10 นาที นักกายภาพบําบัด 

4. ลงธาราบําบัด ผูรับบริการไดรับการฝกใน

ธาราบําบัด 

45 นาที สระธาราบําบัด ในเกณฑท่ีผูมารับ

บริการอยูในสภาวะ

ปกติ 

5. ประเมินสภาพรางการ

หลังลงสระ 

ผูมารับบริการ ไดรับการ

ประเมินสัญญาณชีพ             

3 นาที งานธุรการ  

งานธาราบําบัด 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม : 65 นาที 
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8. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

  ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  

     (หากผานการลดข้ันตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนีด้วย) 
 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

9.1 เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
สวนงาน/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

จํานวน 

เอกสาร

ฉบับจริง 

จํานวน 

เอกสาร

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 

หมายเหตุ 

1 ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน  

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. บัตรคนพิการตามกฎหมาย 

 

 

3. บัตรประกันสังคม 

 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย 

กระทรวงแรงงาน 

 

 
     

 

     

- -  

9.2 เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม (ถามี) 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

สวนงาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 

จํานวน

เอกสาร

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 

หมายเหตุ 

1. บัตรนัดลงธาราบําบัด งานธาราบําบัด 1  ฉบับ  

       

10. คาธรรมเนียม/คาบริการ (ขอมูล ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 ) 

รายละเอียดคาธรรมเนียม : คารักษาพยาบาล (ข้ึนอยูกับสิทธิการรักษาพยาบาล) 

คาธรรมเนียม : ฟรี 

 

11. ชองทางรับชําระคาบริการ/คารักษาพยาบาล 

1. งานการเงิน ชองหมายเลข9 ตึกอํานวยการช้ัน1 

2. - 
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12. ชองทางการรองเรียน 

1. www.snmri.go.th 

2. กลองรับความคิดเห็น 

3. snmrc.opd@gmail.com 
 

13. ตัวอยางแบบฟอรม และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ช่ือเอกสาร :  

ขอรับเอกสาร :  
 

14. หมายเหตุ 

ผูรับบริการตองเตรียมตัวใหพรอมตามคําแนะนําท่ีใหในวันท่ีมานัดวันรับบริการลงธาราบําบัดอยางเครงครัด  

เพื่อความสะดวกของทาน 

 

 


