คลินิกนอกเวลาราชการสําหรับผูปวยไมฉุกเฉิน (ดาวเหลือง)
คลินิกดาวเหลือง
1. ตรวจผูปว ยนอกเวลาราชการ ที่มีอาการไมฉุกเฉิน รวมทัง้ ผูปวยที่มีสิทธิบัตรของโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา และผูปว ยประกันสังคม
2. ปฏิบัติงานที่หองตรวจผูป วยนอกเวชศาสตรครอบครัว อาคาร 2 ชั้น 1
3. เวลาปฏิบตั ิงาน
3.1 วันราชการ 1 ชวงเวลา ระหวาง 17.00 – 21.00 น.
3.2 วันหยุดราชการ (เสารและอาทิตย) และวันนักขัตฤกษ แบงเปน 3 ชวงเวลา คือ
9.00 - 13.00 น. ( แพทย 2 คน )
13.00 - 17.00 น. ( แพทย 1 คน )
17.00 - 21.00 น. ( แพทย 1 คน )
วิธีปฏิบัติงาน
1. กําหนดใหแพทยตรวจผูป วยเฉลี่ยประมาณ 8 คนตอชั่วโมง โดยไมจํากัดจํานวนผูปวยแตจํากัดที่
เวลา
2. การบริการผูปวยที่มีสิทธิบัตรของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา จะใหบริการผูปวยเด็ก
จนถึงผูปวยสูงอายุ และผูปว ยสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา โดย
2.1 ผูปวยเด็ก ใหการตรวจเฉพาะผูปวยเด็กที่ไมฉุกเฉิน ในกรณีที่มปี ญหาระหวางการ
ตรวจ และตองการคําปรึกษาใหปรึกษาแพทยเวรกุมารเวชศาสตร ทีห่ นวยเวชศาสตรฉุกเฉิน โทร. 1174,1182
2.2 ผูปวยสูตศิ าสตร-นรีเวชวิทยา ในกรณีที่ผูปวยมีอาการตกขาว คันชองคลอด โดยจะ
มีหองตรวจภายใน กลองจุลทรรศน เพื่อตรวจหาสาเหตุของโรค
3. ผูปวยที่ประเมินแลววามีความเสีย่ งทีม่ ารับการตรวจสุขภาพ ผูป ว ยเรื้อรังและซับซอน ผูปว ย
ที่มีปญหาทางสังคมจิตวิทยา หรือผูปวยทีไ่ มสามารถใหบริการในวันทีม่ าตรวจ ใหใชระบบนัด โดยนัดตรวจกับ
แพทยประจําบานของภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว ทีห่ นวยผูปว ยนอกเวชศาสตรครอบครัวในเวลาราชการ เพื่อ
รับการดูแลและรักษาอยางตอเนื่อง กรณีทไี่ มใชแพทยประจําบานของภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว และตองการ
นัดผูปวย ใหคุยกับแพทยเวชศาสตรครอบครัวกอน ไมมีการนัดตรวจผูปวยที่คลินิกดาวเหลือง
4. กรณีที่มีผปู วยหรือญาติของผูปวยมาขอรับยากลุมตอไปนี้เปนประจํา
4.1 Hypnotic drugs
4.2 Transquillizer ( Benzodiazepine )
4.3 Antipsychotic drugs
4.4 Anticough ทั้งชนิดน้าํ และชนิดเม็ด ซึ่งมีสว นประกอบของสารเสพติด หรือมีโอกาส
ติดยา เชน Phensedyl syrup, Ropect, Codeine, etc.
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ใหงดการใหยาที่คลินิกดาวเหลือง แตใหนดั ผูปวยมาพบแพทยที่ OPD จิตเวช หรือเวชศาสตรครอบครัวในเวลา
ราชการ
5. คุณภาพการบริการ ใหบริการที่รวดเร็วตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช CPG และสั่งยาตาม
บัญชียาหลักแหงชาติที่ผลิตภายในประเทศ ลงการวินิจฉัยใหครอบคลุมปญหาตางๆ อานงาย เพื่อความสะดวก
ในการลงโคดการวินิจฉัยโรค (ICD 10)
6. สั่งยาดวยลายมือที่อานงาย เซ็นชื่อพรอมรหัสแพทยที่ชัดเจน รวมทั้งการประทับตรายางชื่อและ
รหัสแพทย รายการยาที่ตองการยกเลิกในใบสั่งยาใหขีดฆาทิง้ และเซ็นชื่อกํากับ รายการยาที่ผูปว ยตองจายเงินดวย
ตนเอง (ผูปว ยสิทธิบัตรทอง) ใหเจาหนาทีป่ ระทับตรา พรอมใหผูปวยเซ็นชื่อวายินดีจายดวยตนเอง
7. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
8. ปญหาตางๆและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือขอเสนอแนะตางๆ กรุณาเขียนสงถึง
คุณสมเจตนา ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว สํานักงานภาควิชาฯ อาคาร 2 ชัน้ 2 โทร. 1406, 1486 เพื่อการ
ปรับปรุงระบบการบริการใหดีขึ้น
9. การลงเวรปฏิบัติงานใหติดตอคุณสมเจตนา ทันใจ หรือเจาหนาทีธ่ ุรการ สํานักงานภาควิชา
เวชศาสตรครอบครัว อาคาร 2 ชัน้ 2 โทร. 1406, 1486 ในวันที่ 1-3 ของเดือน ลวงหนากอนวันปฏิบัติงาน
1 เดือน ตัง้ แต 7.30-16.00 น. (ตัวอยางเชน การลงเวรปฏิบัติงานเดือนกันยายน สามารถติดตอขอลงชื่อไดตั้งแต
วันที่ 1-3 สิงหาคม)
10. ขั้นตอนการรับบริการของผูปวย ผูปว ยทุกคนที่มารับบริการ ใหติดตอพยาบาลที่โตะ ว.4
และดําเนินการตามขั้นตอนที่พยาบาลแนะนํา
11. หนวยงานที่เกี่ยวของ
- หองจายยา หองยาฉุกเฉิน อาคาร 2 ชั้น 1
- หองปฏิบัติการพยาธิวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1
12. กรณีที่แพทยไมสามารถมาปฏิบัติงานอยางฉุกเฉินตามตารางเวรที่กําหนด แพทย
จะตองรับผิดชอบแลกเวร/หรือจัดหาแพทยอื่นมาปฏิบัติงานแทน และแจงพยาบาลเวร โทร. 1181
ตั้งแต 17.00 น. เปนตนไป ทัง้ นี้ แพทยที่มาปฏิบัตงิ านแทนควรเปนแพทยที่มีรายชื่อใน ตารางเวรของเดือน
นั้นๆ หากเปนแพทยอื่นกรุณาแจงคุณวีรวรรณ โทร. 1486, 1406 ทราบทันทีในวัน ราชการ เพือ่ การขออนุมตั ิ
คณะฯปฏิบัติงานเพิ่มเติม และดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนไดตอไป
13. ขอใหแพทยมารับตารางเวรปฏิบัติงานประจําเดือนได ระหวางวันที่ 16-20 ของทุกเดือนที่
คุณสมเจตนา หรือเจาหนาทีธ่ ุรการ สํานักงานภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว อาคาร 2 ชัน้ 2 หากแพทยยงั ไมได
มารับตารางเวรตามชวงเวลาที่กาํ หนด ภาควิชาฯจะนําตารางเวรไปฝากไวที่สํานักงานภาควิชาทีแ่ พทยทานนั้น
สังกัด
…………./14
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14. จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยการสุมเวชระเบียนของคณะฯ ใหเนนความสําคัญ
ดังตอไปนี้
- ขอใหทาํ ความสมบูรณของเวชระเบียนในคลินิกดาวเหลืองใหดีขึ้นตามมาตรฐานทีแ่ พทยสภา
กําหนด
- ขอใหแพทยเซ็นชื่อ และรหัสใหชัดเจน
- การเขียนบันทึกขอมูลพยายามเขียนใหชัดเจน
- การวินิจฉัยโรคขอใหลงใหครบถวน รวมทั้ง Principle disease หรือ comorbid Conditions
ตางๆ
15. ใหแพทยที่ลงปฏิบัติงานมาปฏิบัตงิ านตรงตามเวลาที่กาํ หนด ไมควรสายเกิน 15 นาที โดยจะ
มีการเก็บขอมูลเวลาที่ลงปฏิบัติงาน หากสายเกิน 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิก์ ารลงปฏิบัติงาน
ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว
พฤษภาคม 2552

คลินิกนอกเวลาราชการสําหรับผูปวยไมฉุกเฉิน (คลินิกดาวเหลือง)
รับสมัครแพทยประจําบานของทุกภาควิชา ตรวจคลินิกนอกเวลาฯ
โดยจะไดรับคาตอบแทนชวงเวลาละ 1,600 บาท
แพทยตองปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจผูปว ยนอกเวลาราชการ ที่มีอาการไมฉุกเฉิน รวมทั้งผูปวยที่มีสทิ ธิบัตรของโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา และผูป วยประกันสังคม
2. ปฏิบัติงานที่หองตรวจโรค หนวยผูปวยนอกเวชศาสตรครอบครัว อาคาร 2 ชั้น 1
3. เวลาปฏิบัติงาน
3.1 วันราชการ 1 ชวงเวลา ระหวาง 17.00 – 21.00 น.
3.2 วันหยุดราชการ (เสารและอาทิตย) และวันนักขัตฤกษ แบงเปน 3 ชวงเวลา คือ
9.00 - 13.00 น. (แพทย 2 คน)
13.00 - 17.00 น. (แพทย 2 คน)
17.00 - 21.00 น. (แพทย 1 คน)
3.3 แพทย 1 คน ลงเวรได 2-3 เวร (วันหยุด และวันราชการ)

