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แนวทางการปฏิบัติงาน การพยาบาลผู้ป่วยนอก
ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับบริการ

พยาบาล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

คัดกรองอาการทางกาย/จิต และประเมินความรุนแรงของอาการเบื้องต้น/ให้ข้อมูลบริการ
ใช่

พยาบาล
พนักงานเหลือคนไข้

เข้าเกณฑ์ฉุกเฉิน?

ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
ไม่

เวชระเบียน

ยื่นเอกสารที่เวชระเบียน / ตรวจสอบสิทธิบัตร
ผู้ป่วยรายเก่า
รับยาเดิม

พยาบาล

ประเมินอาการครอบคลุม
ทุกมิติ, V/S ,BW, ตามรักษ์

NON URGENT

ลงทะเบียนและติดป้าย
semi urgent

รับยาเดิม

พบแพทย์
ใช่
Admit
ไม่ใช่

ให้คำแนะนำหลังพบแพทย์ / ระบบนัด
Admit

สหวิชาชีพ ให้การปรึกษา, ตรวจทางจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห์, พยาบาล
ให้การปรึกษา / ส่งปรึกษา HHC / refer รับยา ร.พ. ใกล้บ้าน/คลินิกต่าง ๆ
รับยาห้องยา
ใช่

พยาบาล
เภสัชกร

ห้องฉุกเฉิน
บริการจิตเวชฉุกเฉิน

ใช่

แพทย์
พยาบาล

นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์
พยาบาล
เจ้าหน้าที่ห้อง LAB
เภสัชกร
เภสัชกร

SEMI URGENT

ไม่

รับยาเดิมได้?

พยาบาล/
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สัมภาษณ์ประวัติ ตรวจสภาพจิต/
Vital Sign/ BW

พบแพทย์

ประเมินอาการครอบคลุม
ทุกมิติ, V/S, BW, ตามรักษ์
พยาบาล

ผู้ป่วยรายใหม่

ฉีดยา
ไม่

รับยากลับบ้าน

ห้องฉุกเฉิน

แนวทางการปฏิบัติงานการให้ บริการผู้ป่วยใน
ผู้รับผิดชอบ
เภสัชกร/พยาบาล
นักสังคมฯ
พยาบาล
นักจิตวิทยา
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้

ขั้นตอนการปฏิบัติ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง
เอกสารรับใหม่

ส่งผูป้ ่ วยเข้าตึก

ประเมินสภาพผูป้ ่ วย
ร่ วมมือหรื อไม่

No

การพยาบาลผูป้ ่ วย
ฉุกเฉิน

Yes
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเทคนิค

การพยาบาลผูป้ ่ วยรับใหม่
ประเมินอาการทางคลินิก

แพทย์ พยาบาล
ทีมจิตเวช

วางแผนการรักษาต่อเนื่อง

แพทย์ พยาบาล

ให้การรักษาพยาบาล 1-2 สัปดาห์

แพทย์ พยาบาล

อาการทางจิตดีข้ นึ
หรื อไม่

No

อาการทางจิตยังไม่ดี
ขึ้น

Yes

แพทย์ พยาบาล
ทีมจิตเวช

วางแผนจาหน่าย

พยาบาล / HHC
นักสังคมสงเคราะห์

มีญาติรับกลับ

No

ประสานกับ HHC หรื อ
นักสังคมสงเคราะห์

แบบฟอร์มขอรับการ
ปรึ กษา

Yes
แพทย์
พยาบาล

ปรึ กษาแพทย์

มีญาติรับกลับหรื อไม่
Yes

พยาบาล

จาหน่าย

No
เอกสาร
การจาหน่ายผูป้ ่ วย

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
ผูเ้ กี่ยวข้อง

เอกสาร

ผู้ป่วยจิตเวช

จนท.เวชระเบียน
พยาบาลคัดกรอง
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้

แฟ้มประวัติ

ประเมินอาการเบื้องต้น

≤5 นาที
พยาบาลคัดกรอง
พยาบาล ER
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้
เภสัชกร
≤15 นาที

พยาบาล

ไม่ใช่

เข้ าเกณฑ์ ฉุกเฉิน
หรื อไม่
ใช่

≤10 นาที

พยาบาล
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้

แพทย์

แฟ้มประวัติ

วัด V/S , CGS, ตรวจร่ างกาย,ตรวจอาวุธ,ระดับViolence/Suicide
แยกประเภทผูป้ ่ วย + ให้การพยาบาล + บันทึกอาการ
Emergent

พยาบาล
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้

ให้บริ การประเภท
ผูป้ ่ วยจิตเวชทัว่ ไป

แฟ้มประวัติ
ป้ายประเภทฉุกเฉิน

Urgent

แฟ้มประวัติ

รอตรวจที่ห้อง ER

Obs.ในห้อง ER

พบแพทย์ที่ห้องตรวจ
-แฟ้มประวัติ
-ป้ายประเภท
ฉุกเฉิน

เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงและให้การช่วยเหลือตามความเสี่ ยง
ไม่ใช่

เข้ าเกณฑ์ Admit.
หรื อไม่
ใช่

≤15 นาที
แพทย์

ให้คาแนะนา
ให้ใบนัดและรับยา

ใช่

มีข้อจากัดในการ

ให้การพยาบาลตามแผน
การรักษาแบบผูป้ ่ วยนอก

Admit. หรื อไม่
ไม่ใช่

≤15 นาที

พยาบาล
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้
งานยานพาหนะ
เภสัชกร
พยาบาล
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้
งานยานพาหนะ

ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาแบบผูป้ ่ วยใน
แจ้งหอผูป้ ่ วยที่เกี่ยวข้อง ฝ่ ายเภสัชกรรมและแจ้งงานยานพาหนะ
ส่งแฟ้มงานเวชระเบียน
ส่ งเข้ าหอผู้ป่วย

กลับบ้าน

แฟ้มประวัติ
ใบ Order
ใบ Adm.
แฟ้มประวัติ
HHC
แฟ้มประวัติ

แฟ้มผูป้ ่ วยใน

