การดูแลรักษาผู้ป่วย
ขณะอยู่โรงพยาบาล

ข้อแนะนำ�สำ�หรับญาติผู้ป่วย
ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ข้อปฏิบัติของญาติ

1. เซ็นใบยินยอมการรักษาทุกครั้งก่อนเข้ารับการรักษา
2. ให้ข้อมูลประวัติส่วนตัวและอาการเจ็บป่วย
ของผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ต่อการรักษา
3. ให้แสดงหลักฐานสิทธิการรักษา เช่น สิทธิบัตร    
ต่างๆ พร้อมสำ�เนาหนังสือรับรองสิทธิ เป็นต้น
4. ไม่อนุญาตให้นำ�หรือเก็บของมีค่าไว้กับผู้ป่วย
หากเกิดการสูญหายโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบ
5. ไม่อนุญาตให้ญาติเฝ้าผู้ป่วย (ยกเว้นตึกพิเศษห้องเดี่ยว)
6. กรณีญาติต้องการฝากเงินไว้ให้ผู้ป่วยใช้ส่วนตัว
ให้ฝากไว้ที่หอผู้ป่วยและรับหลักฐานการฝากเงิน
ด้วยทุกครั้ง
7. ให้ญาติมาพบแพทย์เจ้าของไข้เพื่อร่วมวางแผน
การรักษาผู้ป่วยตามวัน เวลา ที่โรงพยาบาลนัด
8. ไม่สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะมาเยี่ยมผู้ป่วย
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1. ดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ออกกำ�ลังกายและการพักผ่อน
2. ได้รับประทานอาหารโรงพยาบาล จัดให้ 3 มื้อ
และอาหารเฉพาะโรค
3. บำ�บัดรักษาด้วยยา และสารนํ้า
4. บำ�บัดรักษาด้วยกลุ่มบำ�บัด
5. ให้การปรึกษารายบุคคล รายกลุ่มและครอบครัว
6. ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจเลือด     
ปัสสาวะ อุจจาระ เป็นต้น
7. การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา และทางจิตสังคม
8. การตรวจวินิจฉัยพิเศษกรณีจำ�เป็น เช่น ตรวจคลื่น  
สมอง ตรวจทางรังสีวิทยา เป็นต้น
9. การบำ�บัดรักษาด้วยวิธีพิเศษ เช่น รักษาด้วยไฟฟ้า    
เป็นต้น
ระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วย

1. ติดต่อเยี่ยมผู้ป่วยที่ศาลาเยี่ยมญาติในเวลาราชการ  
10.00 – 15.00 น. กรณีวันหยุดและนอกเวลา      
ราชการ ติดต่อเยี่ยมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่ป้อมยามหน้าโรงพยาบาล
2. เพื่อความสะดวกปลอดภัยไม่อนุญาตให้นำ�เด็ก
ตํ่ากว่า 6 ปี เข้าเยี่ยมผู้ป่วย
3. ห้ามนำ�สิ่งของที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เช่น อาวุธ  
สิ่งของมีคม บุหรี่ สิ่งเสพติด เข้าเยี่ยมผู้ป่วย
4. ไม่อนุญาตให้นำ�เอกสารสิทธิต่างๆ ให้ผู้ป่วยเซ็น
5. ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปผู้ป่วย
6. ไม่อนุญาตให้ญาตินำ�โทรศัพท์มือถือให้ผู้ป่วยยืม
7. ไม่อนุญาตให้เยี่ยม กรณีผู้ป่วยอยู่ในสภาวะไม่พร้อม

ข้อปฏิบัติ
ในการรับผู้ป่วยกลับบ้าน

1. นำ�บัตรประจำ�ตัวผู้ป่วย และใบนัดมาติดต่อสอบถาม
ที่ศาลาเยี่ยมญาติตามวันที่โรงพยาบาลกำ�หนดให้
2. เตรียมเสื้อ-ผ้า เพื่อให้ผู้ป่วยสวมใส่กลับบ้าน
3. เตรียมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกรณีไม่ใช้
สิทธิพิเศษ หรือกรณีหนังสือรับรองสิทธิไม่เรียบร้อย
4. ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
5. เพื่อความสะดวกของท่านให้มาติดต่อโรงพยาบาล
ในวันเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.)

หมายเลขโทรศัพท์/
สอบถามอาการผู้ป่วย

เบอร์โทรศัพท์สายตรงของหอผู้ป่วย
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จิตเวชชาย 6		
จิตเวชหญิง 1		
จิตเวชหญิง 2		
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Guidelines for Relatives
of Inpatients
Parsrimahabhodi Psychiatric Hospital,
Ubon Ratchathani
Department of  Mental Health
Ministry of Public Health

Guidelines for Relatives

1. Sign a consent form every time before the treatment
2. Provide medical history and symptoms of the patient
3. Provide any documents verifying privilege for
   medical treatment together with their photocopies.
4. Leaving valuables with the patient is not allowed
5. Relatives are not allowed to give care to the patient,
   except the patient is in a special single patient room.
6. If relatives would like to give the patient some  
   money, it must be deposited at the patient care
   building. A deposit receipt will be issued.
7. As appointed by the hospital, relatives will meet
   with the patient’s doctor in order to plan the
   treatment together.
8. Smoking and drinking are prohibited during visiting
   the patient.
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Taking care of patients
while in the hospital
1. Take care of personal hygiene, have exercises and
   get enough sleep
2. Take 3 hospital meals a day.  Or for those patients
   with a particular medical condition, they have to take
   special diets.
3. Treatment with pills and solution
4. Treatment with a group therapy
5. Consultation for individual patients, group and family
6. Laboratory diagnosis such as blood urine, and     
   stool analysis
7. Analysis of psychology and socialpsychology
8. Laboratory diagnosis when necessary such as
   electroencephalography and diagnostic x rays
9. Special treatments such as electroconvulsive therapy

Visiting Rules
1. Contact Visitor Information Offififice during the offfiice
   hoursDuring the weekends or during non-offifice
   hours, contact security offificers on duty in front of
   the hospital
2. For safety, Children under 6 years old are not
   allowed to visit the patient
3. Dangerous objects such as weapons, knives,
   cigarettes, addictive substances are not allowed
   during the visit.
4. Having the patient sign any document that has legal  
   consequences is prohibited.
5. Taking pictures of the patient is not allowed.
6. Having the patient use the phone is not allowed.
7. Visiting is not allowed when the patient is not in
   good condition.

Guidelines for Relatives to check the
patient out of the hospital

1. Present the patient’s card and appointment card to
   Visitor Information Offifice on the date designated by
   the hospital
2. Prepare clothes for the patient
3. Prepare to make payment for medical expenses in
   case of waiver of privilege or incomplete documents
   needed to confifirm the privilege
4. Follow the instructions given by the hospital staff
   so that the patient and relatives can proceed in a   
   proper manner.
5. For your convenience, please contact the hospital
   during the offifice hours: 08:00 – 16:00.

Telephone Numbers for making
enquiries about the patient
Direct Phone Numbers
of Inpatient Care Buildings

Male Psychiatry Building 1              045-352-561
Male Psychiatry Building 2              045-352-563
Male Psychiatry Building 3              045-352-564
Male Psychiatry Building 4              045-352-564
Male Psychiatry Building 5              045-352-565
Male Psychiatry Building 6              045-352-566
Female Psychiatry Building 1        045-352-551
Female Psychiatry Building 2        045-352-552
Female Psychiatry Building 3         045-352-553
Subhon Special Building                 045-352-570
Prida Depression Special Care Building      045-352-569
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dkof6c]z6hxj;p0tot16j3I’rtpk[ko

0=hcotoeles]a[pkfz6hxj;p
mujIa[w;hIadlko3I’rtpk[ko
3I’rtpk[kortlu,tsk3r v5[qo]kf-tmkou
dq,l50trk[9yf dt-;’lkmk]totl5d

1. f6c]l50t;ymtpklj;o[5d7qo safdkpc]tradzjvo 			
2. Ia[xtmkovkskomuj3I’rtpk[ko9af.sh 3 7k[
c]tvkskoltgrktrtpkf
3. xyjoxq;Iadlkfh;p1kc]tmkfohe
4. xyjoxq;Iadlkfh;pd6j,[e[af
5. .sh7exbdlk]kp[5d7qo ]kpd6j, c]t7v[7q; 			
6. d;f;yoyfwlmk’shv’xt8y[afdko g-ajo dkod;fg]nvf xaflk;t
v5f9k]t gxao8qho
7. dkod;f;yoyfwlmk’9yf8t;ymtpk c]tmk’ 9yf8tla’7q, 		
8. dkod;f;yoyfwlryglfd=]tou9egxao g-ajo dkod;f7njolt\v’
d;fmk’]a’lu;ymtpk gxao8qho
9. dkoxyjoxq;Iadlkfh;p;ymuryglf g-ajo dko Iadlkfh;pw22hk gxao8Qo

0=hxt8y[af.odkoIa[z6hxj;pg,nvgInvo
1. oe[afxt9e8q;z6hxj;p,k8yf8=jmujlk]k1jP,1k,pkf8k,;aomuj
3I’rtpk[kodesoqf
2. dP,g7njv’o5j’grnjv.shz6hxj;p.ljg,nvgInvo
3. dP,7jk.-h9jkp.odkoIadlkrtpk[kod=]tou[=j.- lyfmyryglf
s]n.[1aj’1nolyf[j=IP[Ihvp
4. xt8y[af8k,7ecotoe0v’g9qhksohkmuj3I’rtpk[ko grnjv.shz6hxj;p
c]tpkfxt8y[af8q;wfh4nd8hv’
5. grnjv7;k,ltf;d0v’mjko.sh,k8yf8=j3I’rtpk[ko .o,nh
c]tg;]kdko 08.00-16.00 3,’

\kpg]d3m]tla[
lv[4k,vkdkoz6hxj;p
g[u3m]tla[lkpdq’0v’s=z6hxj;p

0=hxt8y[af0v’pkf
1. g-ao.[pyopv,dkoIadlkm5dgmnjvdjvog0qhk Ia[dkoxq;
2. .sh0=h,6oxt;aflj;o8q;c]tvkdkog9a[xj;p0v’z6hxj;p
grnjvxt3spf8=jdkoxq;
3. .shltcf’lyfmydkoIadlk g-ajo lyfmy[af8jk’M rhv,legoqk
.[1aj’1nolyf gxao8qho
4. [=jvto5pkf.shgvqks]ngda[g7njv’,u7jkw;hoez6hxj;p 			
skdglp3I’rtpk[koly[=jIa[zyf-v[
5. [=jvto5pkf.shpkfg/qhkz6hxj;p (pdg;aho8bdryglfshv’fjP;)
6. d=]toupkf8hv’dko/kdg’uow;h.shz6hxj;p.-hlj;o8q;
.sh/kdw;hmujs=z6hxj;pc]tIa[s]ad4kodko/kdg’uom5dgmnjv
7. .shpkf,kr=hmjko\=g9qhk0v’w0hgrnjvIj;,;k’czodkoIadlkz6hxj;p
8k,;ao g;]kmuj3I’rtpk[kooaf
8. [=jl6[1k dyogs]qhkg,njv,k1k,z6hxj;p
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]t[P[dko1jP,1k,z6hxj;p
1. 8yf8=j1jP,1k,z6hxj;pmujlk]k1jP,pkf.og;]kdko 10.00-15.00 3,’
d=]tou,nhradc]tovdg;]kdko.sh 8yf8=j 1jP,1k,da[g9qhksohkmuj
Iadlk7;k,xvfwrmujxhv,pk,
2. grnjv7;k,ltf;dc]txvfwr9b’[=jvto5pkf.shoegfadohvp 		
vkp5sohvpd;jk 6 xu,k1k,z6hxj;p
3. shk,oelyj’0v’mujljP’8=jdkogdufvao8t]kp g-ajo vk;5f lyj’0v’,u7q,
1kl6[ lyj’gl[8yf g0qhk,k1k,z6hxj;p
4. [=jvto5pkf.shgvqkgvdtlkolyf8jk’M ,k.shz6hxj;pg-ao
5. [=jvto5pkf.sh4jkpI6[z6hxj;p 			
6. [=jvto5pkf.shpkfgvqk3m]tla[,n4n.shz6hxj;ppn,
7. [=jvto5pkf.sh1jP,1k,.od=]toumujz6hxj;p16j .oltrk;t[=jrhv,

9yf8tg;f-kp  1  
9yf8tg;f-kp  2   
9yf8tg;f-kp  3   
9yf8tg;f-kp  4   
9yf8tg;f-kp  5   
9yf8tg;f-kp  6   
9yf8tg;fpy’ 1
9yf8tg;fpy’ 2
9yf8tg;fpy’ 3
ryglfl5rqo
ryglfxufk
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