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คู่มือส าหรับผู้สูงอายุที่มารับบริการแบบคลินิกกลางวัน  

คลินิกสราญใจวัยสูงอายุ 

 

1.ผู้รับบริการหลัก/ช่องทางการให้บริการ 

คลินิกสราญใจวัยสูงอายุ ตั้งอยู่ ณ.ชั้น 2  อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 

เป็นหน่วยงานให้บริการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ แบบคลินิกกลางวัน โดยให้บริการ

ส่งเสริมฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ สมอง และจิตวิญญาณให้กับผู้สูงอายุในหลากหลายรูปแบบ ของการ

บริการ ท่ีครอบคลุมด้วยบริการท่ีเป็นมิตร เสริมสร้างความสุขทางใจ และการป้องกันหรือชะลอ

ภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ กลุ่มผู้รับบริการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่ีสามารถปฏิบัติ

กิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตัวเอง   เป็นผู้สูงอายุกลุ่มปกติ หรือกลุ่มท่ีสมองเริ่มมีความบกพร่อง ด้าน

ความสามารถในการจ าเพียงเล็กน้อย (Mind Cognitive Impairment :MCI )  

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
  * ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ)์ 
 โทรศัพท์ 077-916630 หรือ 077-916631 
 
2.ขั้นตอนการเข้ารับบริการที่คลินิกสราญใจวัยสูงอายุ 
  

1. น าบัตรประชาชน ติดต่อ งานเวชระเบียน กรอกแบบฟอร์มประวัติผู้ป่วยใหม่ คัดกรอง/
วัดไข้ ชีพจร และการหายใจ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 

2. ยื่นเอกสาร ตรวจสอบสิทธิ งานเวชระเบียน 
 3. รับการซักประวัติ  จากพยาบาลท่ีคลินิกสราญใจ 
 4. คัดกรองความเส่ือมทางสมอง พบนักจิตวิทยา (ในครั้งแรกก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟู) 

 5 พบแพทย์ประจ าคลินิก เพ่ือวินิจฉัย มีค าสั่งรักษาให้เข้ารับการฟื้นฟูท่ีคลินิกกลางวัน 
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 6.เข้ารับกิจกรรมการฟื้นฟูท่ีคลินิกกลางวัน  ตามตารางกิจกรรมประจ าวัน (เป็นเวลา 2-4 

สัปดาห์) โดยทีมสหวิชาชีพ 

 7.รับการประเมิน ความเส่ือมทางสมอง พบนักจิตวิทยา (ครั้งท่ี 2 หลังสิ้นสุดการเข้าร่วม

กิจกรรมฟื้นฟู)  

 

  3.เอกสาร/แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการขอรับบริการ 

 

1.บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) 

 2.เอกสาร/ข้อมูลท่ีแสดงหลักฐานการเบิกจ่ายตามสิทธิ 

 
 

   4.ค่าธรรมเนียมการบริการ 

  

1. ค่าบริการการตรวจ ผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ (คลินิกกลางวัน) 50  บาท 
 2. ค่าบริการการตรวจทางจิตวิทยา         400 บาท 
 3. ค่าบริการการตรวจรักษาของจิตแพทย์ (เบิกได้ตามสิทธิ) 
 4. ค่าบริการกิจกรรมการฟื้นฟู (เบิกได้ตามสิทธิ) 
 
 

5. กิจกรรมบริการที่คลินิกสราญใจวัยสูงอายุ 
  

1 การประเมินต่างๆ เช่น 
  - ประเมินภาวะพุทธิปัญญา (MOCA) 
  - ประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL) 
                  -  การประเมินความเส่ียงต่อการพลัดตกหกล้ม (Morse fall Scale) 
                   - ประเมินความสุขความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ฯลฯ 
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          2.การบ าบัดในด้านต่างๆ (Intervention) 
            2.1 กิจกรรม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (Mental health problems prevention) 
                 -การกระตุ้นการรู้คิด (Cognitive stimulation): 6 หมวด (6Domains) 

- ความรู้จากทีมสหวิชาชีพ เช่น  ยาในผู้สูงอายุ  โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ  สติ
สร้างสุข สิทธิผู้สูงอายุและผู้พิการ   กายภาพในผู้สูงอายุ และเทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ 

            2.2  กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย เช่น การออกก าลังกายท้ังในร่ม และ

กลางแจ้ง การใช้ยางยืด การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก เช่นมณีเวช ฤาษีดัดตน สมุนไพร การ

นวดผ่อนคลาย นวดเท้า 

                   2.3 กิจกรรมการฝึกสมองชะลอความเสื่อม การฟื้นฟูการรู้คิดและความจ า เช่นเล่น

ไพ่ จิ๊กซอ เขียนแผนท่ี   จ าชื่อ  ทายสิ่งของ ใบ้ค า สุภาษิต ทายใบหน้า การระลึกถึงความทรงจ าใน

อดีต 

           2.4 กิจกรรมการเสริมสร้างความสุขทางใจ การผ่อนคลายความเครียด เช่นร้องเพลง 

ดนตรี ลีลาศ เกม ดูหนัง เล่านิทาน แสดงละคร  

            2.5 กิจกรรมการฟื้นฟู กิจวัตรประจ าวัน เช่นการท าอาหาร การสื่อสาร การท างาน

บ้าน การปลูกต้นไม้  การจ่ายเงิน 

 

 

6.ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 

  

กรณีผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่พึงพอใจบริการ สามารถแสดงความคิดเห็น 

หรือแนะน าบริการได้ดังนี้ 

 1. แจ้งทางวาจากับเจ้าหน้าท่ีทุกคนโดยตรง 

 2. เขียนลงในสมุดแสดงความคิดเห็น 

 3. บันทึกที่หน้าจอ monitor ก่อนประตูทางออกด้านหน้า 

4. แนะน าบริการ ติดต่อคลินิกสราญใจโดยตรง ชั้น 2 ด้วยแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นปลิว 

และ QR CODE 
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ภาคผนวก 

 

รายช่ือผู้จัดท าคู่มือส าหรับผู้สูงอายุที่มารับบริการแบบคลินิกสราญใจวัยสูงอายุ 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 

                                       กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

    

   1 นางโสภา  มุสิโก พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
2 นางเสาวภา  ปานเพชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้าคลินิกสราญใจวัยสูงอายุ 
3 นางสมสุข  สมมะลวน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รองหัวหน้าคลินิกสราญใจวัยสูงอายุ 
4 นางสุภาพ เตชวิทูรวงศ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5 นางสมพร   นิลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6 นางละออ   พูลชัย พยาบาลเทคนิคช านาญงาน พยาบาลเทคนิค 
7 นางสาวมีนา  ศรีทอง ผู้ช่วยพยาบาล ส.4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
8 นายสราวุธ  เจือกโว้น พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 


