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ภาคผนวก
- รายชื่อผูจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงาน/คูมือการใหบริการประชาชน
กระบวนงานที่ 1 ชื่อกระบวนงาน การใหบริการผูปวยที่มารับบริการแกไขการพูด
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานตางๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไป
ตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให
การทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนงานที่มีอยูเพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่อกําหนดเปนแนวทางการดําเนินงานบริการแกผูมารับบริการแกไขการพูด ใหมีความครบถวน
สมบูรณ ถูกตองและเปนไปตาม หลักเกณฑ ระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาล

2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอน การรับบริการตั้งแตแพทยเจาของไขมีคําสั่งใหผูปวยเขารับการ
แกไขการพูด ตลอดจนนักแกไขการพูดประเมินแลววา ผูปวยสามารถสื่อสารไดใกลเคียงวัยหรือสื่อสารไดอยาง
เต็มศักยภาพที่สุดตามความสามารถของผูปวย จึงจะสิ้นสุดการใหบริการแกไขการพูด
ขอบเขตขั้นตอนการใหบริการงานแกไขการพูดมี 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอน
หนวยงานผูรับผิดชอบ
จุดที่ 1 ยื่นบัตรนัดตรวจสอบสิทธิ์ ชําระคาใชจาย
เวชระเบียน/สิทธิประโยชนและประกันสุขภาพ
จุดที่ 2 คัดกรองการติดเชื้อ (จุดรับบริการ)
พนักงานชวยเหลือคนไข
จุดที่ 3 ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง
พนักงานชวยเหลือคนไข
จุดที่ 4 พบนักแกไขการพูด
นักแกไขการพูด
จุดที่ 5 รับบัตรนัดครั้งถัดไป
เจาหนาที่ธุรการ

3. คําจํากัดความ
การรับบริการแกไขการพูด หมายถึง การบริการตรวจวินิจฉัย ประเมินสภาพความผิดปกติ บําบัดรักษา
แกไข และฟนฟูสมรรถภาพดานความผิดปกติทางการสื่อความหมาย เชน พูดไมได พูดไมชัด เสียงผิดปกติ พูด
ผิดปกติจากสาเหตุปากแหวงเพดานโหว ประสาทหูพิการ สติปญญาบกพรอง สมองพิการ เปนตนตลอดจน
แกไขความบกพรองที่เกิดขึ้นกับระบบการพูด ระบบภาษา การทํางานของอวัยวะในชองปาก
รวมทั้ง ให
คําปรึกษา แนะนํา แกผูปกครอง ญาติ ผูดูแลหรือผูที่เกี่ยวของ ใหมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับความผิดปกติ
ของการสื่อความหมายของผูปวย และเรียนรูวิธีการบําบัดรักษาที่ถูกตอง

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
แพทยเจาของไข ทําหนาที่ ตรวจประเมินสภาพรางกาย ตรวจประเมินสภาพจิตของผูปวย ตลอดจน
วางแผนการบําบัดรักษารวมกับผูปกครอง ใหการรักษา ใหคําแนะนําเกี่ยวกับโรค รวมถึงมีคําสั่งการ
บําบัดรักษาแกผูปวย
นักแกไขการพูด ทําหนาที่ ใหบริการตรวจวินิจฉัย บําบัดแกไข พัฒนาภาษาและการพูดของผูปวย
ตามประเภทของความผิดปกติของการสื่อความหมายอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และใหความรู
เกี่ยวกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย

5. Work Flow กระบวนงาน
ขั้นตอนการรับบริการงานแกไขการพูด
ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)
จุดที่ 1 ยื่นบัตรนัดตรวจสอบสิทธิ์
ชําระคาใชจาย
จุดที่ 2 คัดกรองการติดเชื้อ

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา (นาที)

ผูรับผิดชอบ*
(ตําแหนง/กลุม/ฝาย)

5-10

เจาหนาที่เวชระเบียน
สิทธิประโยชนและ
ประกันสุขภาพ

3

พนักงานชวยเหลือ
คนไข

จุดที่ 3 ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง

1-2

พนักงานชวยเหลือ
คนไข

จุดที่ 4 พบนักแกไขการพูด

30

นักแกไขการพูด

จุดที่ 5 รับบัตรนัดครั้งถัดไป

5

เจาหนาที่ธุรการ

(จุดรับบริการ)

ขั้นตอนการใหบริการผูปวยอายุนอยกวา 6 ป
มาพบแพทย
(Pt. อายุ < 6ป)

ประเมินตามเกณฑ
การรับเขาผูปวย (ฝกพูด)

ไมผาน

ผาน

OPD
OPD

IPD2

พบแพทย
แนะนําเบื้องตน

พยาบาลวิชาชีพ
ประเมินตามเกณฑ

พบแพทยตามนัด
เพื่อประเมินซ้ํา

ผาน

ไมผาน

ผาน

ประเมินซ้ํากอน D/C

ไมผาน

ผาน

สงฝกพูด
ฝกอื่นๆ

ไมผาน

ขั้นตอนการใหบริการผูปวยอายุมากกวากวา 6 ป
มาพบแพทย
(Pt. อายุ > 6ป)

ประเมินตามเกณฑ
การรับเขาผูปวย (ฝกพูด)

ผาน
OPD

ไมผาน

OPD

IPD3/4

พบแพทย
แนะนําเบื้องตน

แพทย
ประเมินตามเกณฑ

พบแพทยตามนัด
เพื่อประเมินซ้ํา

ผาน

ไมผาน

ไมผาน

ผาน

ประเมินซ้ํากอน D/C

ผาน

สงฝกพูด
ฝกอื่นๆ

ไมผาน

ขั้นตอนการใหบริการ Emergency Case
จะไดรับบริการแกไขการพูดอยางรวดเร็วภายในเวลา 3 เดือน โดยตองเปนไปตามเกณฑดังนี้
1. Delayed Speech and Language Development (เทานั้น) อายุต่ํากวา 3 ป และผานเกณฑ
ขางตน
2. Articulation disorders (ไมมีโรคอื่นๆรวม) ที่อายุ 4 ปขึ้นไป หรือมีปญหาการพูดอื่นๆ เชน
พูดติดอาง

เกณฑการจําหนายผูปวย
1. ผูปวยสามารถสื่อสารโตตอบ เลาเรื่องอยางเปนลําดับไดดวยตนเอง
2. ผูปวยสามารถตอบเหตุผลไดดวยตนเอง
3. ในกลุมผูปวย L2L ที่อายุมากกวา 6 ป สามารถสื่อสารบอกความตองการเพื่อตอบรับ/ปฏิเสธ ตอบ
คําถาม อะไร ใคร ที่ไหนได
4. ไมสะดวกมารับบริการตอ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ผูปวยมาพบแพทย แพทยเห็นวา จําเปนตองไดรับการแกไขการพูด
6.2 ผูปวยทุกรายจะตองผานการประเมินตามเกณฑที่จะไดรับการบริการงานแกไขการพูด โดยแพทย
เจาของไข หรือพยาบาลประจําหอผูปวยในที่ดูแลผูปวย
แบบประเมินผูปวยเขารับการฝกพูด
ทําได
ทําไมได
1. เด็กสามารถคําสั่ง 1 ขั้นตอนดวยตนเอง
− สวัสดี
− บายบาย
− เด็กเขาใจคําสั่ง รูจักคําศัพทงายๆ อยางนอย 2 คํา
เชน ชี้ตา ชี้สัตวที่อยูในสมุดภาพ เปนตน
− เด็กหันหาหรือตอบสนองเมื่อถูกเรียกชื่อ 2 ใน 3 ครั้ง
2. เด็กสามารถนั่งเลนกับที่ นั่งทํากิจกรรมไดตอเนื่องอยางนอย 1
นาที หรือ ใสลูกกลมสวมหลักไดอยางนอย 3 ลูกตอกันดวย
ตนเอง หรือทํากิจกรรมที่คลายกัน ผานการชี้นําหรือเลียนแบบ
เพื่อดูสมาธิในการทํากิจกรรม
หมายเหตุ เด็กตองสามารถทําไดทุกขอ จึงผานเกณฑ

6.3 ผูปวยไดรับวันนัด ในวันเวลาที่กําหนดตามบัตรนัด
6.4 ผูปวยมารับบริการแกไขการพูดตามนัด
 ยื่นบัตรนัดพรอมเอกสารตามสิทธิ์ ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา ที่อาคารผูปวยนอก
− ผูปวยยื่นบัตรนัดการแกไขการพูดในตะกรารับเอกสารหนางานประกันและ
ตรวจสิทธิ์ พรอมหยิบบัตรคิวเพื่อเรียกตรวจสิทธ
− ตรวจสอบสิทธิการรักษา ผานระบบออนไลน โดยใชเลขบัตรประชาชนผูปวย
13 หลัก
− แจงผูปวยเรื่องการใชสิทธิการรักษาและถายเอกสารกรณีที่ตองใชเอกสาร
ประกอบเพื่อสงงานจัดเก็บรายได (หองการเงิน)
− อนุมัติสิทธิการรักษา
− ผูปวยรับบัตรนัดคืนจากเจาหนาที่เมื่อผานการตรวจสิทธิ์แลว
 ยื่นบัตรนัดที่จุดรับบริการ (บริเวณอาคารผูปวยใน ชั้น 1) ชั่งน้ําหนัก-วัดสวนสูง คัดกรอง
การติดเชื้อ โดยพนักงานชวยเหลือคนไข จากนั้นนั่งรอเรียกรับบริการ
 ผูฝกเรียกชื่อ สกุล ของผูปวยเพื่อเขารับบริการ ลางมือทุกครั้งกอนเขารับบริการ จากนั้น
ใหบริการเปนรายบุคคล ครั้งละ 30 นาที ระยะเวลานัดติดตามอาการอยูระหวาง 4-5
เดือน
 เมื่อรับบริการเสร็จ นําใบนัดเดิมที่ผูฝกบันทึกวันนัดใหมให มายื่นแกเจาหนาที่ออกบัตร
นัด รอรับบัตรนัดครั้งตอไป

7. ขอกําหนดการใหบริการ
7.1 เอกสาร/หลักฐานที่ผูรับบริการตองใชในการขอรับบริการ
• กรณีมารับบริการครั้งแรก
- สําเนาสูติบัตร หรือบัตรประชาชนของผูปวย
- สําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง
- สําเนาใบสงตัวตามสิทธิการรักษา เชน ประกันสุขภาพ, บัตรประกันสุขภาพ ท.
74, ตนสังกัดราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• กรณีมารับบริการตามนัด
- บัตรนัดแกไขการพูด
- บัตรประจําตัวผูปวย

- บัตรรับรองสิทธิการรักษา(บัตรประจําตัวคนพิการ บัตรประกันสุขภาพทั่วหนา)
- ใบสงตัว (ถามี)
7.2 คาธรรมเนียม
- กรณีผูปวยใชสิทธิการรักษาอื่นๆ เชน ประกันสุขภาพ, บัตรประกันสุขภาพ ท.74, ตนสังกัด
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไมเสียคาใชจาย
- กรณีผูปวยเงินสดมีคาใชจาย ประมาณ 200 บาท/ครั้ง (เปนคาบริการโรงพยาบาล 50 บาท
และคาบริการแกไขการพูด 150 บาท)

8. ตัวชี้วัดควบคุมคุณภาพของกระบวนงาน
- รอยละของเด็กออทิสติก อายุต่ํากวา 6 ป มีภาษาและการพูดดีขึ้นใน 6 เดือน

9. ระบบติดตามประเมินผล
- การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการผานกลองแสดงความคิดเห็น ณ จุดรับบริการ
- แบบรายงานอุบัติการณความเสี่ยง

10. เอกสารอางอิง
- Service Profile งานแกไขการพูด กลุมงานการศึกษาพิเศษและฟนฟูสมรรถภาพ
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ
-

11. แบบฟอรมที่ใช
- แบบบันทึกเวชระเบียน การประเมินแรกรับการแกไขการพูด
- แบบบันทึกเวชระเบียน การแกไขการพูด
12. ชองทางรับฟงขอเสนอแนะ/ของรองเรียนตอการใหบริการ
- กลองรับความคิดเห็น ที่แผนกผูปวยนอก อาคารผูปวยนอกและอํานวยการชั้น 1 หรือกลอง
รับความคิดเห็นที่จุดรับบริการ อาคารผูปวยใน ชั้น 1
- โทรศัพท 02-3843381-3 ตอ 72201
- Website: www.ycap.go.th
- การแจงขอมูล พูดคุยแบบพบหนา

ภาคผนวก

รายชื่อผูจัดทํา
1. นางสาวสินีนารถ สิริสมพิพัฒน นักแกไขการพูด
2. นางสาวฐิตนิ ันท ดํารงพงศไพบูลย นักแกไขการพูด

