คู่มือการให้บริการประชาชน

กระบวนงาน การให้บริการผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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30 กันยายน 2562
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คู่มือการให้บริการประชาชน
กระบวนงาน การให้บริการผู้ป่วยนอก
1. วัตถุประสงค์
ใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้มารับบริการในงานบริการผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ
2. ขอบเขต
คู่มือสำหรับผู้มารับบริการในงานบริการผู้ป่วยนอกนี้ ครอบคลุมถึงการให้บริการตั้งแต่การเตรียมตัว/การเตรียม
เอกสาร/ขั้นตอนการให้ บริการ/การคัดกรอง/การตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล/การให้บริการทางด่วน/การ
สั มภาษณ์ และการประเมิน ก่อนพบแพทย์ /การรับบริการตรวจวินิจฉัยรักษา/การบริการหลั งพบแพทย์/การรับ
คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง/การรับไว้รักษาในโรงพยาบาล/การฉีดยา/การรับยา
3. คำจำกัดความ
การให้บริการคัดกรอง หมายถึง การประเมินสภาพอาการผู้ป่วยเบื้องต้น ครอบคลุมผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้ป่วย
จิตเวชที่มี โรคทางกายร่ วมที่ไม่ได้อยู่ในระยะอาการรุนแรง หรือคัดกรอง/แยกผู้ป่ว ยจิตเวชที่มีโรคติดเชื้อต่าง ๆ
จัดลำดับประเภทเพื่อการตรวจรักษาพยาบาลตามความรุนแรง ความเร่งด่วน และตามลำดับในผู้ป่วยแต่ละประเภท
การให้บริการทางด่วน หมายถึง การให้บริการผู้ป่วยต่าง ๆที่อยู่ในเกณฑ์ ได้แก่ การให้บริการเฝ้าระวังอาการ
เปลี่ยนแปลงและต้องการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนโดยการตรวจรักษาพยาบาล ในผู้ป่วยที่มีภาวะ
วิกฤตทางกายและทางจิตเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย หรือผู้ป่วยในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยรถเข็น/พระภิกษุ /ผู้ป่วยสูงอายุ
70ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยสถานสงเคราะห์/ผู้ป่วยsemi urgent
การสัมภาษณ์และการประเมินก่อนพบแพทย์ หมายถึง การสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยใหม่/ การประเมินอาการ/
การประเมินความเสี่ยง/ การประเมินสภาพปัญหา การให้ความช่วยเหลือ/แนะนำเบื้องต้นตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ป่วยเก่า/ญาติ/ผู้นำส่ง ก่อนพบแพทย์
การบริการตรวจวินิจฉัยรักษา หมายถึง การให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้การรักษาโดยแพทย์ แก่ผู้ป่วย/ญาติ/ผู้
นำส่ง ตามลำดับคิวที่ได้รับ หรือตามความเร่งด่วน
การให้บริการหลังพบแพทย์ หมายถึง การการตรวจสอบแผนการรักษาของแพทย์ การให้การพยาบาลตาม
แผนการรักษาของแพทย์ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการยังหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนการรักษาของแพทย์ เช่น พบนักจิตวิทยา พบนักสังคมสงเคราะห์ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ คลินิกบำบัด
ต่าง ๆ ได้แก่ คลินิกยาเสพติด คลินิกคลายเครียด คลินิกให้คำปรึกษา การส่งต่อผู้ป่วยไปรับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
เป็นต้น
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การรั บ ไว้ รั ก ษาในโรงพยาบาล หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารรั บ ผู้ ป่ ว ยไว้ รั ก ษาแบบผู้ ป่ ว ยใน โดยการนอน
โรงพยาบาล มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการรักษาของแพทย์ ข้อมูลการใช้สิทธิ์ การทำเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง การ
ให้บริการเกี่ยวกับตึกผู้ป่วยใน การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดูแลช่วยเหลือ ขณะอยู่รักษา
ในโรงพยาบาล
การรับยา หมายถึง การรับยาตามแผนการรัก ษาของแพทย์ โดยเภสัชกรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา และ
สังเกตอาการ และอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น แนวทางการช่วยเหลือเมื่อมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
4. การบริการอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
การมารั บ บริ ก าร ผู้ รั บ บริ ก ารควรเตรี ย มเอกสารบั ต รประชาชน/ทะเบี ย นบ้ า น/เอกสารสิ ท ธิ์ ใ นการ
รักษาพยาบาล เช่น บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)/บัตรประกันสังคม/หนังสือส่งตัว/ใบนัด
การให้บริการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ให้บริการผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวชแบบผู้ป่วยนอก
ในเวลาราชการ รวมทั้งบริการคลินิกจิตเวชฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
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5. Flow chart กระบวนงาน
ผู้รับผิดชอบ
พยาบาล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ผู้รับบริการ
คัดกรองอาการทางกาย/จิต และประเมินความรุนแรงของอาการเบือ้ งต้น/ให้ข้อมูลบริการ
ใช่

พยาบาล
พนักงานเหลือคนไข้

ไม่

เวชระเบียน

พยาบาล
พยาบาล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
แพทย์
พยาบาล

ยื่นเอกสารทีเ่ วชระเบียน / ตรวจสอบสิทธิบัตร
ผู้ป่วยรายเก่า

ผู้ป่วยรายใหม่

ประเมินอาการครอบคลุมทุกมิติ/
Vital Sign

สัมภาษณ์ประวัติ ตรวจสภาพจิต/
Vital Sign

นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์
พยาบาล
เจ้าหน้าที่ห้อง LAB
เภสัชชกรกร
เภสั

ไม่

รับ
ยาเดิม

หน้าห้องตรวจ
(ตรงนัด/ไม่ตรงนัด)
ห้องฉุกเฉิน
บริการจิตเวชฉุกเฉิน

พบแพทย์
ใช่

รับยาเดิม
พยาบาล/
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จิตเวชฉุกเฉิน

อาการ

ใช่

Admit
ไม่ใช่

ให้คำแนะนำหลังพบแพทย์ / ระบบนัด
สหวิชาชีพ ให้การปรึกษา, ตรวจทางจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห์,
พยาบาลให้การปรึกษา / ส่งปรึกษา HHC / refer รับยา ร.พ. ใกล้บ้าน
รับยาห้องยา
ใช่

พยาบาล

ฉีดยา
ไม่

รับยากลับบ้าน

ห้องฉุกเฉิน

Admit
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ผู้รับบริการหลัก :
สถานที่ให้บริการ
งานบริการผู้ป่วยนอก ตึกอำนวยการ
ที่อยู:่ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
เลขที่ 2 หมู่ 4 ต. ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
60130
โทรศัพท์:056-219444 ต่อ 66408,66410

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
- เปิ ด ให้ บ ริก ารทุ ก วัน จั นทร์ -ศุ กร์ (ยกเว้นวัน หยุ ด
ราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* หมายเหตุ วันพุธให้บริการเฉพาะผู้ป่วยจิตเวช
ฉุกเฉิน
- เปิดบริการรับบัตรเวลา 08.30-14.00 น.
- ให้บริการตรวจรักษาเวลา 08.30-16.30 น.

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
ลำดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) คัดกรองเบื้องต้น/ให้ข้อมูลบริการ
5 นาที
- ผู้รับบริการ ให้ข้อมูลการเข้ารับบริการเบื้องต้น ณ จุด
คัดกรองโดยพยาบาล พร้ อมกับ รับ ข้อมูล การบริการของ
การบริการผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
- พยาบาลคั ด กรองประเมิ น ความรุ น แรงของอาการ
เบื้องต้น คัดแยกผู้ป่วยเป็น
1) ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
2) ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป โดยผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จะถูกคัด
แยกเป็นผู้ป่วยมาตรงนัด มาไม่ตรงนัด ผู้ป่วยบริการช่องทาง
ด่วน ผู้ป่วยเด็กที่นัดกระตุ้นพัฒนาการ
2) รับบัตร/ทำบัตรใหม่/ตรวจสอบสิทธิบัตร/รับบัตรคิว
5 นาที
- ผู้รับบริการยื่นเอกสาร (ตามเอกสาร/แบบฟอร์มที่ใช้
ในการขอรับบริการในหัวข้อที่ 3) ในช่องยื่นบัตรในห้องเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก พร้อมรับบัตรคิวในการรับบริการ
3) วัดสัญญาณชีพ/ประเมินอาการ/สัมภาษณ์ประวัติ
20 นาที
-ผู้รับบริการวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก
-เมื่อถึงลำดับของบัตรคิวพยาบาลเรียกชื่อเพื่อ ประเมิน
อาการ โดยการตรวจสอบสัญญาณชีพ ได้แก่ ความดันโลหิต

ผู้รับผิดชอบ
พยาบาลผู้ป่วยนอก

เวชระเบียน

พยาบาลผู้ป่วยนอก
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ลำดับ

4)

5)

6)

7)

ขั้นตอน
ระยะเวลา
และน้ำหนักตัว สัมภาษณ์ประวัติการเจ็บป่วย/การประเมิน
อาการทางจิต/การดูแลของผู้ป่วยและญาติที่นำส่ง
พบแพทย์
20 นาที
- แพทย์ สั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ ก ารเจ็ บ ป่ ว ยเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ประกอบการวินิจฉัย และให้การรักษา ตามลำดับบัตรคิว
- เมื่ อ ได้ รั บ การรั ก ษาเสร็ จ ผู้ ป่ ว ยถื อ แฟ้ ม ประวั ติ ให้
พยาบาลหน้าห้องตรวจเพื่อให้บริการหลังพบแพทย์ พร้อม
รับบัตรนัดตรวจในครั้งต่อไป
พยาบาลให้บริการหลังพบแพทย์
5 นาที
-ตรวจสอบแผนการรั ก ษาของแพทย์ และให้ ก าร
พยาบาลตามแผนการรั กษาของแพทย์ ให้ คำแนะนำการ
ปฏิบั ติตัวที่ ถูกต้อง ส่ งต่อผู้ ป่ วยไปรับ บริการยังหน่ วยงาน
อื่ น ๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตามแผนการรัก ษาของแพทย์ เช่ น พบ
นั ก จิ ต วิ ท ยา พ บ นั กสั ง คมสงเคราะห์ ส่ ง ตรวจท าง
ห้องปฏิบั ติการ ส่งคลินิ กบำบัดต่าง ๆ ได้แก่ คลินิกยาเสพ
ติด คลิ นิกคลายเครียด คลินิ กให้ คำปรึกษา เป็นต้น ส่ งตัว
กลับไปรับยาใกล้บ้าน หรือรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
-รับบัตรนัด
10 นาที
กรณีชำระเงิน
- ในกรณีที่ผู้ป่วยรับบริการต้องจ่ายค่ารักษา ให้ยื่นใบ 5 นาที
นัดที่ห้องชำระเงิน รอเรียกชื่อชำระเงิน หรือเซ็นชื่อรับทราบ
ค่าใช้จ่าย รับบัตรคิวรับยา และรอรับยาที่หน้าห้องยา
กรณีไม่ชำระเงิน
- ยื่นใบนัดที่ห้องชำระเงิน รับบัตรคิวรับยา และรอ
รับยาที่หน้าห้องยา
รับยา
- ผู้รับบริการรอเรียกชื่อตามบัตรคิวที่หน้าห้องยา เมื่อ
ถึงคิวเจ้าหน้าที่ห้องยาจะเรียกชื่อ ให้ผู้รับบริการตรวจสอบ

20 นาที

ผู้รับผิดชอบ

แพทย์

พยาบาลผู้ป่วยนอก

พยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานการเงิน

กลุ่มงานเภสัชกรรม
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ลำดับ

ขั้นตอน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ความถูกต้องของซองยาว่าตรงกับชื่อตัวเองหรือไม่ พร้อม
กับ รับ คำแนะนำเรื่องการใช้ยา การสังเกตอาการข้างเคียง
ของยา เมื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับยาจากเจ้าหน้าที่
ที่จ่ายยาแล้ว กลับบ้านได้
** กรณี มีย าฉี ดต้องรับ ยาฉี ดที่ห้ องยา แล้ ว นำยามาฉี ดที่ 15-30 นาที พยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
ห้ อ งฉี ด ยา ในบริ เวณห้ อ งจิ ต เวชฉุ ก เฉิ น พยาบาลสั งเกต
อาการหลังฉีดยา วัดความดันโลหิตหลังฉีดยา เมื่อประเมิน
ว่าผู้ป่วยปลอดภัยจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้
รวมระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น
1.30นาที
**หมายเหตุ กรณีมียาฉีด เวลาจะเพิ่มอีก 15-30 นาที
7.เอกสาร/แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับบริการ
ลำดับ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
จำนวน (ฉบับ)
1) ผู้ป่วยใหม่
- บัตรประจำตัวประชาชาชน/หรือสำเนาทะเบียนบ้าน/หรือเอกสารราชการ
1 ฉบับ
- เอกสารประกอบสิทธิการรักษาพยาบาล (ถ้ามี เช่น หนังสือส่งตัว เป็นต้น)
1 ฉบับ
ผู้ป่วยเก่า
- บั ต รนั ด /บั ต รประจำตั ว ผู้ ป่ ว ย/หรื อ บั ต รประจำตั ว ประชาชาชน/หรื อ สำเนา
1 ฉบับ
ทะเบียนบ้าน/หรือเอกสารราชการ
- เอกสารประกอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล (ถ้ามี เช่น หนังสือส่งตัว เป็นต้น )
1 ฉบับ
2) สิทธิการรักษา
1) กรณีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วน(บัตรทอง)สามารถใช้สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อ มีหนังสือส่ง
1 ฉบับ
ต่อจากรพ.ที่ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนบัตร ยกเว้นสิทธิ์ ผู้ป่วยพิการและสิทธิ์ทหารผ่านศึกชั้น
1-3 ได้รับการยกเว้นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากไม่มีหนังสือส่งต่อ
ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง
2) สิ ท ธิ์ ป ระกั น สั ง คม ใช้ สิ ท ธิ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ห นั ง สื อ ส่ ง ตั ว จากรพ.ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น อย่างละ 1 ฉบับ
ประกันสังคม และหนังสือรับรองสิทธิ์ สำเนาบัตรประชาชน
3) สิทธิ์ข้าราชการกรมบัญชีกลาง/ สิทธิ์ข้าราชการองค์กรส่วนท้องถิ่น(อบต. ) ใช้บัตร
ประชาชนของผู้ป่วยในการยืนยันสิทธิ์ หากไม่นำบัตรประชาชนมา ต้องชำระเงิน แล้ว
สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัด
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8.ค่าธรรมเนียมการบริการ
ลำดับ
รายละเอียดการบริการที่มีค่าธรรมเนียม
1)
2)
3)
4)

5)

ค่าบริการตามสิทธิบัตร (กรณีบัตรทอง) ประเภทรวมจ่าย
ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ
ค่าบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
ค่าบริการตรวจรักษา
- ค่าบริการทางจิตวิทยาอื่นๆ
- จิตบำบัด
- พฤติกรรมบำบัด
- IQ Test
- Psycho test
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ค่าใบรับรองแพทย์ทั่วไป

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
30 บาท
10 บาท
70 บาท
200 บาท
300 บาท
300 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
50 บาท

9.การประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการให้บริการ
ลำดับ
ผลสำเร็จของการบริการที่จะส่งมอบแก่ผู้รับบริการ
1) ผู้ให้บริการได้รับคำแนะนำข้อมูลด้านสุขภาพเมื่อมารับบริการ
2) ร้อยละของผู้ป่วยที่มาตรวจตามนัด
3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการผู้ป่วยนอก
4) จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการบริการผู้ป่วยนอก
5) ระยะเวลาในการให้บริการ 90 นาที โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยากลับบ้าน
10.ช่องทางการร้องเรียน/แนะนำบริการ
ลำดับ
ช่องทางการร้องเรียน/แนะนำบริการ
1) กล่องแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการตามจุดต่างๆในโรงพยาบาล
2) Web site โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ www.https://nph.go.th/
3) โทรศัพท์ 056-219444 (ในวัน/เวลาราชการ ตั้งแต่ 8.30 น. – 16.30 น.)
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ภาคผนวก
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รายชื่อผู้จัดทำ
1

นายแพทย์ธิติพันธ์

ธานีรัตน์

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายแพทย์วรวัฒน์
แพทย์หญิงมันฑนา
แพทย์หญิงพงศ์ลดา
นางธิดาเดือน
นายศราวุธ
นส.บุษยา
นางราตรี
นางสุจีรา
นางรัชนี
นางวาสนา
นายศิริพงษ์
นางจริญญา
นส.ปรียาภรณ์
นางนงลักษณ์

ไชยชาญ
กิตติพีรชล
ชื่นชูจิตร
ดอนจันทร์
ภู่บุญ
ศรีวรรณ์
ภู่บุญ
สุขศิรา
ไพรสวัสดิ์
ภู่ระหงษ์
บุญจันทร์
เปาะทองคำ
ทัพทวี
ศิรินนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์ชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
เภสัชกรชำนาญการ
นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานการเงินและบัญชี
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