ระเบียบการรับปรึกษาผูปวยระหวางภาควิชา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อใหการบริการรับปรึกษาผูปวยระหวางภาควิชา ของภาควิชาจิตเวชศาสตร เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาจิตเวชศาสตรจึงขอวางระเบียบเกี่ยวกับการบริการรับ
ปรึกษาผูปวยระหวางภาควิชาจิตเวชศาสตรดังนี้
1. ขอบขายการบริการรับปรึกษา
ภาควิชาจิตเวชศาสตรมีบริการรับปรึกษาผูปวย ทั้งผูปวยใน ผูปวยนอก และผูปวยที่หนวย
เวชศาสตรฉุกเฉิน โดยรับปรึกษาในกรณีตา ง ๆ ดังนี้คือ
1. ผูปวยจิตเวช คือผูปวยทีมีอาการทางจิตเวช โดยไมมีโรคทางกายอื่น ๆ ที่เปนสาเหตุ
ของการเกิดอาการทางจิตนั้น ๆ
2. ผูปวยที่มีอาการทางจิตเวชเนือ่ งจากมีการเจ็บปวยหรือโรคทางกาย เชน ผูปวยที่มี
อาการทางจิต ที่เกิดจากความผิดปกติ ของการทํางานของสมอง (Organic brain
syndrome) หรือผูปวยที่มีปญ
 หาจากการปรับตัวกับการเจ็บปวยของตนเอง และมี
อาการทางจิตเวช
หรือการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่แพทยผูดแู ลตองการให
จิตแพทยชวยควบคุมหรือใหการชวยเหลือ
3. ผูปวยที่มีปญหาดานการวินจิ ฉัย หรือวางแผนการรักษาตอไป
4. ผูปวยที่ตองการสงทดสอบทางจิตวิทยา เชนการตรวจเชาวปญญา (IQ Test) หรือ
การตรวจทางจิตวิทยา (Psychological testing) อื่น ๆ
2. วิธีการสงปรึกษาผูป
 วย

2.1 ผูปวยนอก (OPD)
ใหแพทยผูดแู ลสงผูปวยไปยังแผนกผูปวยนอก ภาควิชาจิตเวชศาสตร ซึ่งมีเวลาทํา
การทุกวันราชการ ในเวลา 8.00-11.00 น. ผูปวยทีไ่ ดรับการสงตัวมานอกเวลาทําการดังกลาวจะ
ไดรับการนัดตรวจในวันถัดไปที่มีการเปดทําการของแผนกฯ ยกเวนกรณีที่ผูปว ยมีอาการรุนแรง
เชน เอะอะ กาวราวมาก หรือผูปวยมีปญหาการเจ็บปวยทางกายอื่น ๆ ที่เปนฉุกเฉิน ตามแพทยเวรจิต
เวชประจําวันนั้น มารับปรึกษาตอไป
2.2 ผูปวยในหอผูปวย
1. ในเวลาราชการ การสงปรึกษาผูปวยของภาควิชาตาง ๆ (รวมทั้งหอสังเกตอาการ
หนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน) ใหสงใบปรึกษาไปยังแผนกผูป วยนอก ภาควิชาจิตเวชศาสตร โดยระบุ
ความเรงดวนของปญหาตามที่มีกําหนดไวในใบปรึกษา ถาเปนกรณีเรงดวน แพทยผูรับปรึกษา
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โดยเร็วที่สุด ในกรณีทวั่ ไปแพทยผูรักษาจะไปรับปรึกษาผูปวยและเขียนแนะนําขัน้ ตนภายใน 24
ชั่วโมง และตอบใบปรึกษาภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากภาควิชาฯ ไดรบั ใบปรึกษา
2. นอกเวลาราชการ ใหโทรศัพทตามแพทยเวรจิตเวช ตามรายชื่อและหมายเลขที่ทาง
ภาควิชาฯ ไดแจงแกหนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน พรอมกับเขียนใบปรึกษาตามปกติและสงใบปรึกษาไป
ยังภาควิชาฯ ตามเวลาราชการในวันตอไป
2.3 ผูปวยที่หนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน
1. ในเวลาราชการใหตดิ ตอตามแพทยเวรจิตเวชที่แผนกตรวจผูปวยนอก ภาควิชาจิตเวช
ศาสตร (1235, 1245)
2. นอกเวลาราชการ ใหโทรศัพทตามแพทยเวรจิตเวชตามรายชื่อและหมายเลขที่ทาง
ภาควิชาฯ ไดแจงแกหนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน
หมายเหตุ ในการปรึกษานอกเวลาราชการ ใหตามแพทยประจําบานที่เปน first call กอน ถาตามไม
พบจึงตามแพทยประจําบานที่เปน second call
3. ขั้นตอนการสงปรึกษาและการรับปรึกษาผูป
 วย

3.1 ในการสงผูปวยปรึกษาภาควิชาจิตเวชศาสตร แพทยผูดแู ลผูปวยควรแจงใหผูปวย
ทราบกอนวาจะสงปรึกษาจิตแพทย พรอมทั้งใหเหตุผลในการสงปรึกษาแกผูปว ยเพือ่ เปน
การตระเตรียมผูปวยกอน
3.2 เมื่อแพทยผูรับปรึกษาไดรับใบปรึกษาแลว จะติดตอกับแพทยผูดูแลเพื่อสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมกอนไปตรวจผูปวย
3.3 เมื่อแพทยผูรับปรึกษาไดตรวจผูปว ยแลว จะเขียนสรุปความเห็นและขอแนะนําตาง ๆ
ในขั้นตนลงในแฟมบันทึกประวัติผูปวย และตอบใบปรึกษาเปนทางการตอไป โดยทั่วไป
แพทยผูรับปรึกษาจะติดตอกับแพทยผูดแู ลโดยตรงเพื่อสรุปความเห็นและอภิปราย
เกี่ยวกับแผนการดูแลรักษาผูป วยตอไปดวย
3.4 แพทยผูรับปรึกษาจะรวมติดตามอาการและใหคําปรึกษาในการดูแลผูปวยจนกวาจะ
เห็นวาไดแกปญ
 หาที่ปรึกษาแลว หรือเห็นวาแพทยผูรับปรึกษาไมมีบทบาทในการรวม
ดูแลผูปวยตอไปแลว จึงจะยุติการติดตามอาการ
3.5 ในกรณีผูปวยในหอผูปว ย เมื่อแพทยผูดูแลจะใหผปู วยกลับบาน กรุณาแจงใหแพทย
ผูรับปรึกษาทราบดวย เพื่อพิจารณาวาจําเปนตองรวมติดตามอาการหรือผูดูแลผูปวยใน
แผนกตรวจผูปวยนอกตอไปหรือไม
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หมายเหตุ สําหรับผูปวยในหนวยเวชศาสตรฉุกเฉินใหดูรายละเอียดใน “ระเบียบการปฏิบัติงานใน
หนวยเวชศาสตรฉุกเฉินภาควิชาจิตเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี”
ประกอบดวย
4. บุคลากรของภาควิชาที่ใหบริการรับปรึกษา

บุคลากรของภาควิชาที่ใหบริการรับปรึกษา ไดแก
4.1 แพทยประจําบานปที่ 1 เปนแพทยเวรจิตเวช first call ที่รับปรึกษานอกเวลาราชการ ทั้ง
ผูปวยที่หนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน และหอผูปวยใน และรับการตรวจผูปวยที่แผนกตรวจผูปวย
นอกจิตเวช
4.2 แพทยประจําบานปที่ 2,3 มีหนาที่ตาง ๆ คือ
• เปนแพทยเวรจิตเวช second call นอกเวลาราชการ
• เปนแพทยเวรจิตเวช ที่รับปรึกษาจากหนวยเวชศาสตรฉกุ เฉินในเวลาราชการ
• เปนแพทยผูรับปรึกษาผูปวยจากหอผูปวยในของภาควิชาตาง ๆ ภายใตการดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษาซึ่งเปนผูรับผิดชอบการรับปรึกษาผูปวย
• รับตรวจผูปวยนอก ที่แผนกตรวจผูปวยนอกจิตเวช
4.3 อาจารยทปี่ รึกษา มีหนาที่ตาง ๆ คือ
•
เปนที่ปรึกษาของแพทยประจําบานจิตเวชอาวุโสที่อยูเวร (second call)
•
เปนประธานใน daily emergency report ทุกวันราชการ ซึ่งนักศึกษาแพทยปที่ 6
และแพทยประจําบานจิตเวช ที่อยูเวรในคืนวันกอนจะรายงานผูปวยที่ตนไดใหการดูแล
รักษา เพื่อใหคาํ แนะนําและประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยเวรทั้งหมด
•
เปนแพทยผูรับผิดชอบรับปรึกษาผูปวยในหอผูปวยที่สงปรึกษาจิตเวชจากภาควิชาตาง
ๆ
•
รับตรวจผูปวยนอก ที่แผนกตรวจผูปวยจิตเวช
4.4 นักจิตวิทยา
•
รับทําการทดสอบทางจิตวิทยาตาง ๆ
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ระเบียบการปฏิบัตงิ านในหนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน และนอกเวลาราชการ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อใหการบริการรักษาผูปวยที่มีอาการทางจิตที่มารับการรักษาในหนวยเวช
ศาสตรฉุกเฉิน และนอกเวลาราชการ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาจิตเวช
ศาสตรจึงขอวางระเบียบเกี่ยวกับการประสานงานระหวางหนวยเวชศาสตรฉุกเฉินและภาควิชาอื่นๆ
กับภาควิชาจิตเวชศาสตรดังนี้
1. เนื่องจากอาการทางจิต อาจเกิดจากสาเหตุทั้งทางรางกายและจิตใจผูปวยจิตเวช
จึงควรหมายถึงผูปวยตอไปนี้
1.2 สามารถพิสูจนสาเหตุทางคลินิกหรือหองปฏิบัติการวาอาการทางจิต
นั้นมีสาเหตุทางดานจิตใจ (functional disorders)
1.3 ถาไมสามารถพิสูจนสาเหตุทางจิตใจได อยางนอยก็สามารถพิสูจนได
วาไมมีโรคทางกายที่จะทําใหเกิดอาการทางจิตนั้นๆ หรือไมมีอาการ
ทางจิตที่เกิดจากความผิดปกติของการทํางานของสมอง (organic brain
syndrome)
1.4 ในกรณีที่ผูปวยมีโรคทางกายอยูดว ย ตองพิสูจนไดวาโรคทางกายมิได
เปนสาเหตุโดยตรงของอาการทางจิต พบเสมอวาโรคทางสมองเปน
สาเหตุโดยตรงที่ทําใหผูปวยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงและมีประสาท
หลอนได
2. ผูปวยจิตเวชทีม่ ารับการตรวจรักษาที่หนวยเวชศาสตรฉกุ เฉิน ไดแก
2.6 ผูปวยจิตเวชทีย่ ังไมเคยรับการตรวจจากภาควิชาฯมากอนและมาถึง
โรงพยาบาลหลังจากที่แผนกตรวจโรคทั่วไปปดรับผูปวยแลว หรือ
นอกเวลาราชการ แตมอี าการเฉียบพลันจนตองมารับการรักษาจาก
หนวยเวชศาสตร ฉุกเฉิน
2.7 ผูปวยเกาของภาควิชาฯ ซึ่งมาถึงโรงพยาบาลหลังจากที่แผนกผูปว ย
นอก ภาควิชาจิตเวชศาสตรปดแลว และมีอาการเฉียบพลัน (เวลาทํา
การของแผนกตรวจผูปวยนอก ภาควิชาจิตเวชศาสตร คือ ทุกวัน
ราชการเวลา 8.30-12.00 น.)
2.8 ผูปวยเด็กที่มารับการตรวจรักษาที่หนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน
ซึ่งมี
อาการทางจิตและไดรับการตรวจโดยแพทยเวรของภาควิชากุมารเวช
ศาสตรแลว
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2.9 ผูปวยในขอ 2 นี้ ใหรวมผูปว ยของภาควิชาตางๆ ในหอสังเกตอาการ
ซึ่งมีอาการทางจิตเฉียบพลัน และไดรับการตรวจโดยแพทยเวรของหอ
สังเกตอาการแลว
สําหรับแพทยที่สงปรึกษาภาควิชาจิตเวชศาสตร จากแผนกตรวจโรคทั่วไปและ
ภาควิชาตางๆในเวลาราชการจะไดรับการตรวจรักษาตามขั้นตอนการตรวจรักษาผูปว ยนอกของ
ภาควิชาฯแตหาก ผูปวยมีความจําเปนตองไดรับการตรวจในวันนั้นและอาการไมวุนวายรุนแรงให
ผูปวยติดตอการตรวจที่แผนกผูปวยนอกของภาควิชาฯ
3. แพทยเวรหนวยเวชศาสตรฉกุ เฉินและหอสังเกตอาการควรจะตองสามารถให
การวินจิ ฉัยแยกโรคผูปวยทีม่ ีอาการทางจิตได และใหการรักษาเบื้องตนที่สําคัญ
ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของแพทยสภาไดพอสมควร ในกรณีของ
ผูปวยจิตเวชทีม่ ีปญหายุงยากซับซอน ใหแพทยเวรปรึกษาแพทยของภาควิชาจิต
เวชศาสตรที่มีหนาที่ทํางานประสานกับหนวยเวชศาสตรฉุกเฉินโดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของคุณวุฒิของผูปรึกษาและผูรับปรึกษา
4. บุคลากรของภาควิชาฯ ที่ทํางานประสานกับหนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน ไดแก
4.1 นักศึกษาแพทยปที่ 4 ที่กําลังศึกษาปฏิบัตงิ านที่ภาควิชาฯ ทําหนาที่
สังเกตการณตรวจรักษาผูปว ยที่มีอาการทางจิต ซึ่งเจาหนาที่กรองแยก
ผูปวย (screening counter) ไดแยกจากผูปวยฝายกายไว ภายใตการ
ควบคุมของแพทยประจําบานจิตเวชที่อยูเวรในวันนัน้ ในชวงเวลา
16.30-23.00 น. ของวันราชการ และตั้งแต 8.00-23.00 น. ใน
วันหยุดราชการ
แพทยประจําบานจิตเวช ทําหนาที่ตรวจรักษาผูปวยจิตเวชที่ปรึกษาโดย
แพทยเวรหนวยเวชศาสตรฉกุ เฉินในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาแพทย ปที่ 4 จิตเวชที่อยูเ วรรวมกัน ภายใตการควบคุมของแพทยประจําบานปที่อาวุโส
กวาขึ้นไปตามลําดับและอาจารยที่ปรึกษา
4.2 อาจารยที่ปรึกษา ทําหนาทีเ่ ปนที่ปรึกษาของแพทยประจําบานจิตเวชอาวุโสที่
อยูเวรและเปนประธานใน Noon report ทุกวันราชการ ซึ่งนักศึกษาแพทย ปที่
4 และแพทยประจําบานจิตเวชที่อยูเวรในคืนวันกอนจะรายงานผูปวยทีต่ นได
ใหการดูแลรักษาเพื่อใหคําแนะนําและประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย
ทั้งหมด

5

5. ขั้นตอนในการตรวจรักษาผูป
 วยที่มีอาการทางจิตในหนวยเวชศาสตรฉกุ เฉินและหอสังเกต

อาการแผนภูมกิ ารตรวจรักษา
ผูปวยที่อาการทางจิต

• แพทยเวรหนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน
• แพทยเวรหอสังเกตอาการ
• นักศึกษาแพทยปที่ 4 จิตเวช

ผูปวยฝายกาย

ผูปวยจิตเวช

• ใหการรักษา
• สงปรึกษาแพทยเฉพาะทางที่เหมาะสม

อาการนอย

• ใหการรักษาเบื้องตน
• แนะนําผูปวยรักษาตอทีแ
่ ผนกผูปวยนอกจิตเวช

รับไวเปนผูปวยใน

อาการมาก

สงตอ ร.พ.จิตเวช

• แพทยเวรจิตเวช
• แพทยประจําบาน

อาจารยที่ปรึกษา
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5.1 ผูปวยที่มีอาการทางจิตเฉียบพลันในหนวยเวชศาสตรฉุกเฉินและหอสังเกตอาการตองไดรับการ
ตรวจวินิจฉัยโรคโดยแพทยเวรหนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยเวรหอสังเกตอาการและนักศึกษา
แพทยปที่ 4 จิตเวช ถาพบวามีโรคฝายกายก็ใหการรักษาและสงปรึกษาตามความเหมาะสม
5.2 ถาใหการวินิจฉัยวาเปนผูปวยจิตเวชอันไดแก ผูปวยในขอ 1.1, 1.2, 1.3 ก็ใหการรักษาตามความ
เหมาะสมจนอาการทุเลา แลวแนะนําใหผปู วยไปติดตอรับการรักษาตอที่แผนกผูปวยนอกจิตเวช
ดวยตนเอง ผูป วยทีจ่ ะใหการแนะนําดังกลาวนี้ไดตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
5.2.1 ผูปวยที่ไมมีโรคทางกาย อาการทางจิตเฉียบพลันตองทุเลาลงจนผูปวยสามารถชวย
ตนเองและควบคุมตนเองไดดี
52.2 ผูปวยที่มีโรคทางกายอยูด วย อาการของโรคทางกายจะตองไดรับการรักษาจนผูปวยผูใน
ขั้นปลอดภัยไมเปนอันตรายตอชีวิตอยางเฉียบพลัน
เนื่องจากภาควิชาฯไมมีบุคลากรที่
ชํานาญและเครื่อง มือที่จะชวยชีวิตผูปว ย (resuscitation) ไมควรสงผูปวยที่หมดสติ
(unconscious) และผูปวยที่มีโรคทางกายรุนแรงจนตองนอนเปลเข็นขึ้นไปที่แผนกผูปวย
นอกจิตเวช
5.3 ผูปวยจิตเวชทีไ่ มมีโรคทางกาย และไมสามารถใหการรักษาเบื้องตนใหอาการทุเลาลงไดโดยเร็ว
หรืออาการยังไมเปนที่นาไววางใจ จําเปนตองรับตัวไวในโรงพยาบาล ใหแพทยเวรจิตเวชทีด่ ูแล
รักษาสงตอไปยังโรงพยาบาลจิตเวชหรือโรงพยาบาลที่มีหอผูปวย ในกรณีดังตอไปนี้
5.3.1 เตียงจิตเวชของโรงพยาบาลไมวาง
5.1.2 ผูปวยมีอาการรุนแรงหอผูปวยในทางจิตเวชของภาควิชาฯไมสามารถใหการดูแลที่
เหมาะสมได
5.4 การปรึกษาแพทยเวรจิตเวชใหไปรวมตรวจรักษาผูปวยทีห่ นวยเวชศาสตรฉุกเฉินและหอสังเกต
อาการ จะกระทําในกรณีดังนี้
5.4.1 ผูปวยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง แพทยเวรไมอาจตัดสินใจใหการ รักษาได
5.4.2 ผูปวยจิตเวชทีอ่ าการเฉียบพลันสงบลงแลว แตอาการยังไมเปนทีน่ าไววางใจ กรณีนี้
รวมทั้งผูปวยที่พยายามฆาตัวตายและไดรับการชวยเหลือจนพนขีดอันตรายจากวิธีการ
ที่ผูปวยใชฆาตัวตาย แตยัง มีความเสี่ยงตอการฆาตัวตายสูง
5.4.3 ผูปวยจิตเวชทีม่ ีโรคทางกายและอาการของโรคทางกายยังไมเปนที่นาไววางใจ
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5.5 วิธีการปรึกษา ใหโทรศัพทตามแพทยเวรจิตเวชตามรายชื่อและหมายเลขที่ทางภาควิชาฯ ไดแจง
แกหนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน หรือหอผูปวยอื่นที่มิใช จิตเวชหรือภาควิชานั้นๆในกรณีที่ ผูปวยราย
นั้นเปนผูปว ยในที่กําลังพักรักษาตัวอยูในหอสังเกตอาการหรือหอผูปวยรายนั้น เปนการดวนนอก
เวลาราชการ ใหติดตอหนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน เพื่อขอหมายเลขโทรศัพทติดตอแพทยเวรจิตเวช และ
ใหสงใบปรึกษาไปยังแผนกผูปวยนอกจิตเวชอีกครั้งเมื่อเขาเวลาราชการ
5.6 แพทยเวรจิตเวชที่ไดรับการปรึกษา จะใหการตรวจรักษาผูปว ยรวมไปกับแพทยเจาของไขที่
หนวยเวชศาสตรฉุกเฉินหรือหอสังเกตอาการในทํานองเดียวกับที่ไดกลาวแลวใน ขอ 5.2 สงตอ
ผูปวยทํานองเดียวกับขอ 5.3
รับผูปวยไวเปนผูป วยใน ในกรณีที่ผูปวยมีอาการรุนแรง ไม
สามารถรักษาแบบผูปวยนอกไดแตไมมากจนเกินความสามารถเจาหนาที่ของหอผูปวยในจะดูแลได
5.7 เตียงรับผูปวยในจิตเวชประกอบดวย เตียงทั้งหมด 12 เตียง นอกจากนี้ หอสังเกตอาการยังรับ
ผูปวยจิตเวชไดครึ่งเตียงโดย แบงใชกับภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา
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ระเบียบปฏิบตั ิการรับปรึกษาผูป วย (Consultation)
ผูรับผิดชอบการรับปรึกษาผูป วย ประกอบดวย
- อาจารยแพทย
1
คน
- แพทยประจําบาน
2
คน
- พยาบาล
1
คน
ขั้นตอนการรับปรึกษาผูปวย
1. ใบ Consult จากหอผูปวยตาง ๆ สงมายัง OPD จิตเวช ในชวงเวลาราชการไมเกิน 15.30 น.
2. เจาหนาทีพ
่ ยาบาลลงทะเบียนผูปวย Consult และจัดทําแฟมจิตเวช
3. เจาหนาทีพ
่ ยาบาล แจงแพทยประจําบานผูรับผิดชอบใหทราบทันที และแพทยประจําบาน
ตอบกลับการรับทราบวา มีผูปวยใหมภายใน 30 นาที
4. แพทยประจําบานรับผูปวยใหมและใหการรักษาผูปวย ภายใน 24 ชัว่ โมง หลังไดรับใบ
consult
5. มีการประชุม Consultation Service Round ในวันจันทรและวันพุธ เวลา 8.00-12.00 น. โดย
มีการรายงานผูปวยใหมทุกราย รวมกันสรุปการวินิจฉัย และวางแผนการรักษา พรอมทั้ง
ติดตามการรักษาผูปวยเกาทุกราย
6. มีการประชุม Consultation Planning Conference สัปดาหละ 1 ครั้ง ในวันศุกร เวลา 8.00 –
12.00 น. ประกอบดวย
- อาจารยแพทยในทีม Consult ทั้งหมด
- แพทยประจําบาน
- พยาบาล
- นักจิตวิทยา
เฉพาะกรณีทมี่ ีผูปวยเกี่ยวของ
- นักสังคมสงเคราะห

Consultation Planning Conference ประกอบดวย
- การรายงานผูป
 วยใหมในสัปดาหที่ผานมาทุกราย รวมกันสรุปการวินจิ ฉัยและวางแผนการ
รักษา
- ติดตามผลการรักษาผูปวยเกาทุกราย
- อาจารยแพทย ตรวจสอบความเรียบรอย การบันทึกแฟมจิตเวชของแพทยประจําบาน
9

- พยาบาลเปนผูบ
 ันทึก Consultation Plan ในใบบันทึกผูปว ยแตละราย โดยมีสรุปแผนการ

รักษา และผลการรักษาเปนระยะ ๆ
7. แพทยประจําบาน เขียนตอบใบ Consult สงคืนหอผูปวยภายใน 72 ชัว่ โมง หลังไดรับใบ Consult
8. แพทยประจําบานบันทึกการเปลี่ยนแปลง อาการของผูปวยทุกรายในแฟมจิตเวช สัปดาหละ 2 ครั้ง
9. ผูปวยที่กลับบาน และ off service แพทยประจําบาน รับผิดชอบสรุปผลการรักษาและเขียนการรักษา

ในแฟมจิตเวชทุกราย
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หลักเกณฑการรับใบปรึกษาผูปวย (Consult)
1. ใบ Consult จากหอผูปวยตาง ๆ สงมายัง OPD จิตเวช ในชวงเวลาราชการ ไมเกิน 15.30 น.

ถาเกินเวลา 15.30 น. สงใบคืนหอผูปวย กรณีผูปวยมีปญหาเรงดวน แจงใหเจาหนาทีห่ อ
ผูปวยตามแพทยเวรจิตเวชได
2. ผูรับใบ Consult ลงบันทึกวัน, เวลา และชื่อผูรับใบ ไวที่สว นบนของใบ Consult
3. ผูชวยพยาบาลประจําโตะรับใหม มีหนาที่
- ลงทะเบียนผูปว ย Consult และจัดทําแฟมจิตเวช บันทึกเวลา/วันที่ รับใบ Consult ในใบ
Consult และสมุดทะเบียน
- แจงแพทยประจําบานโดย
→ แจงทันทีเมื่อไดรับใบ Consult และใหแพทยประจําบานตอบกลับมารับทราบภายใน
30 นาที
→ ถาไมติดตอกลับ ตามซ้ํา พรอมลงบันทึกเวลา
→ บันทึกการรับทราบของแพทยไวทหี่ นาแฟม
-

* งดจาย case ใหนักศึกษาแพทย ในกรณีที่เปนเจาหนาที่, ญาติสายตรง ถานอกเหนือจากนี้
ใหแพทยผูรับผิดชอบในชวงนั้น เปนผูตดั สินใจ
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แนวทางการปฏิบัตงิ านแพทยประจําบาน ประจําวอรดจิตเวช
Chief Resident (Ward)
1. บริหารหอผูปวยใน ใหการรักษาผูปวยจิตเวชใน อยางมีประสิทธิภาพ
2. ดูแลและทราบความเปลี่ยนแปลงของผูปวยทุกราย
3. ดูแลและใหคําปรึกษาแกแพทยประจําบานปที่ 1 – 2 ในการดูแลผูปวยทุกราย
4. เปนผูนํากลุมใน Group therapy
5. ทําจิตบําบัด 1 – 2 รายอยาง intrusive
6. สอนและประเมินนักศึกษาแพทยปที่ 4
Resident 1,2
1. ขึ้นปฏิบัติงาน (Ward Round) เพื่อเตรียม Kadex round
2. รับผิดชอบการดูแลผูปวยในแบบ Holistic
3. ดูแลและสอนนักศึกษาแพทยป 4 ระหวาง word round ในวันจันทร พุธ ศุกร (7.008.00 น.)
4. รับผิดชอบ ECT รวมกับ Chief Ward
5. รับผิดชอบแบบประเมินตางๆ เกี่ยวกับผูปว ย
* หากไมสามารถปฏิบัตไิ ด จะเชิญชี้แจงเหตุผลในทีป่ ระชุมอาจารยแพทย
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แนวทางการปฏิบัตงิ านของแพทยประจําบาน ประจําหอผูปวยในจิตเวช
เพื่อใหการบริการรักษาผูปวยที่มีอาการทางจิตที่มารับการรักษาในหอผูป วยในจิตเวชใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาจิตเวชศาสตร จึงขอวางแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผูปวยที่จะรับการรักษาในวอรดจิตเวช มีขอ บงชี้ ดังนี้

มีความผิดปกติทางจิตเวช เปนปญหาของโรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรง อาจเกิดอันตรายตอ
ตนเอง หรือผูอื่น
รับไวรักษาเพือ่ สืบคนหา การวินิจฉัยที่ชัดเจน หรือแสวงแนวทางการรักษาที่ดีขึ้นแกผูปวย
รับตอจากหนวยอื่น ในกรณีมีปญหาทางจิตเวชที่ยังคงตองดูแลตอไป
2. หอผูปวยในจิตเวช มีแนวนโยบายเปน Acute ward จึงไมควรรับผูปวยที่เรื้อรังหรือตองรับการรักษา

ระยะยาว
3. แพทยประจําบานประจํา ward มีหนาที่ในการจัดการบริหารงานในวอรด ใหเปนไปตามตารางเวลา
งานประจําวอรด (ตารางที่ 1 ) โดยอยูภายใตการดูแลของ ward staff
4. แพทยประจําบาน พึงตองเขียนรายงานรับผูปวย ใหการดูแลรักษา เขียน Progress note รายงานสรุป
เมื่อผูปวยถูกจําหนายจากวอรดจิตเวช และใหการนัดพบแพทยที่จะทําการติดตามการรักษาในแผนก ผูปวย
นอกตอไป
5. แพทยประจําบานมีฐานะเปนที่ปรึกษาของนักศึกษาแพทยที่รวมปฏิบตั ิงานบนวอรด โดยรวม ward
round ในชวงเวลา 7.00-8.00 น. และเขา noon report เวลา 8.00-9.00 น. ในวันเวลาราชการ
6. เกี่ยวกับปฏิบัตกิ าร ECT ใหแพทยประจําบาน เปนผูรวบรวมรายชื่อผูปวยจาก OPD และ ward ที่จะ
รับการรักษาดวย ECT ในอาทิตยถัดไปเพื่อสงหนวยวิสัญญี ภายในวันศุกรกอนบายโมง
ในกรณี case emergency ตองสงรายชื่อกอนทํา 1 วัน กอนเวลาบายโมง
การใหการรักษา ECT จะเริ่มเวลา 9.00 น.ทุกวันจันทร พุธ ศุกร ที่หองผาตัด ชั้น 4 ศูนยการแพทย
สิริกิติ์
7. ในกรณีที่แพทยประจําบานไมอยูประจําวอรด ควรแจงหมายเลขที่ติดตอกลับได แก nurse station
เพื่อสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
8. ในกรณีที่ผูปวยมีอาการรุนแรง หรือตองใหรับการดูแลเฉพาะ แพทยประจําบานทีป
่ ระจําอยูที่ ward
ควรสงเวรใหแพทยอยูเวรนอกเวลาทราบรวมทั้งแจงถึงแนวทางการปฏิบัติตลอดจนใหเบอรโทรศัพทฉุกเฉิน
ที่ติดตามได
9. ในกรณีผูปวยที่มีอาจารยอูแลเฉพาะแพทยประจําบาน
ควรปรึกษาอาจารยเจาของเกี่ยวกับแนว
ทางการรักษากรณีไมมีจะอยูภายใตการดูแลของทีมแพทยประจํา ward
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10. แพทยประจําบานชวยรับผิดชอบการจัดตารางของนักศึกษาแพทย

และจายผูปวยในแกนักศึกษาใน

การดูแลนักศึกษา
11. กรณี มีขอขัดของหรือปญหาเกิดขึ้น แพทยประจําบานควรรายงานให ward staff ทราบเพื่อเปน
ขั้นตอนในการแกปญหาตอไป
12. แพทยประจําบาน มีหนาที่เขาประชุม ward staff meeting
กระบวนการหลักของทีมรับปรึกษาผูป วยในที่มีปญหาทางจิตเวช

ผูปวยใน
จากหอ
ผูปวยตาง

OPD จิตเวช

- จัดทําแฟมจิตเวช
- แจงแพทยประจําบาน
โดย RN/PN

-

ทีม Consult
ประเมินผูปวย
สรุปการวินิจฉัย
วางแผนการักษาตาม CPG, CGI โดย
o อาจารยแพทย
o แพทยประจําบาน
o พยาบาล

3 NK2

D/C
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แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผูป วยสําหรับแพทย
จัดทําโดย แพทยสภา
การบันทึกเวชระเบียนผูปว ย มีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความตอเนื่องในการดูแลรักษา
ผูปวย เกิดการสื่อสารที่ดีระหวางทีมผูปวยและประกันคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย
การบันทึกขอมูลทางคลินิกของผูปวย เปนความรับผิดชอบของแพทยผูดูแลรักษาผูปวยซึ่ง
จะตองทําการบันทึกขอมูลนีด้ วยตนเอง หรือกํากับตรวจสอบใหมีการบันทึกที่ถูกตอง
แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผูป วยสําหรับแพทย มีดังนี้
๑. ผูปวยนอก ขอมูลผูปวยทีพ่ ึงปราถนาในเวชระเบียนไดแก
๑.๑ อาการสําคัญและประวัติการเจ็บปวยที่สําคัญ
๑.๒ ประวัติการแพยา สารเคมี หรือสารอื่นๆ
๑.๓ บันทึกสัญญาณชีพ (vital sign)
๑.๔ ผลการตรวจรางกายผูปวยที่ผิดปกติ หรือที่มีความสําคัญตอการวินจิ ฉัย หรือ
การรักษาแกผูปวย
๑.๕ ปญหาของผูปวย หรือการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค
๑.๖ การสั่งการรักษาพยาบาล รวมตลอดถึงชีวิตของยาและจํานวน
๑.๗ ในกรณีมกี ารทําหัตถการ ควรมี
 บันทึกเหตุผลความจําเปนของการหัตถการ
 ใบยินยอมของผูปวย หรือผูแทน ภายหลังที่ไดรับทราบและเขาใจถึง
ขั้นตอน ผลดี และอาการแทรกซอนที่อาจจะเกิดจากการทําหัตถการ
๑.๘ คําแนะนําอื่นๆ ที่ใหแกผูปวย
๒. ผูปวยแรกรับไวรักษาในสถานพยาบาล ขอมูลผูปวยพึงปราถนาในเวชระเบียนขณะ
แรกรับผูปวย ไดแก
๒.๑ อาการสําคัญ และประวัติการเจ็บปวยที่สําคัญ
๒.๒ ประวัติการแพยา สารเคมี หรือสารอื่นๆ
๒.๓ ประวัติการเจ็บปวยในอดีตที่สําคัญ ซึ่งอาจจะสัมพันธเกี่ยวของกับการ
เจ็บปวยในครั้งนี้
๒.๔ บันทึกสัญญาณชีพ (vital signs)
๒.๕ ผลการตรวจรางกายทุกระบบที่สําคัญ
๒.๖ ปญหาของผูปวย หรือการวินจิ ฉัยโรค หรือการแยกโรค
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๒.๗ เหตุผลความจําเปนในการรับไวรักษาในสถานพยาบาล และแผนการดูแล
ผูปวยตอไป
๓. ผูปวยระหวางนอนพักในสถานพยาบาล ขอมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ไดแก
๓.๑ บันทึกเมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของผูปวยที่สําคัญ ระหวางพักรักษาตัว
ในสถานพยาบาล
๓.๒ บันทึกอาการทางคลินิก และเหตุผลเมื่อมีการสั่งการรักษาพยาบาล หรือ
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการรักษาพยาบาล
๓.๓ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวยพิเศษตางๆ
๓.๔ ในกรณีที่มีการทําหัตถการ ควรมี
• บันทึกเหตุผล ความจําเปนของหัตถการ
• ใบยินยอมของผูปวยหรือผูแทน ภายหลังไดรับทราบ และเขาใจ
ถึงขั้นตอน ผลดี และอาการแทรกซอนที่อาจเกิดจาการทํา
หัตถการ
๔. เมื่อจําหนายผูปวยจากสถานพยาบาล ขอมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ไดแก
๔.๑ การวินิจฉัยโดยขั้นสุดทาย หรือการแยกโรค
๔.๒ สรุปผลการตรวจพบ และเหตุการณสาํ คัญ ระหวางการนอนโรงพยาบาล
ตลอดจนการรักษาพยาบาลที่ผูปวยไดรับ
๔.๓ สรุปผลการผาตัดและหัตถการที่สําคัญ
๔.๔ ผลลัพธจากการรักษา
๔.๕ สถานภาพผูปวยเมื่อจําหนายจากสถานพยาบาล
๔.๖ คําแนะนําที่ใหแกผูปวยหรือญาติ
๕. การสั่งการรักษาและการบันทึกอาการทางคลินิก ควรบันทึกดวยลายมือที่ลักษณะชัดเจน
พอที่ผูอื่นจะอานเขาใจได หรือใชการพิมพ และแพทยผูรักษาผูปวยตองลงนามการเพียงกํากับทาย
คําสั่ง หรือบันทึกทุกครั้ง ในกรณีที่ลายชื่อไมชัดเจนควรมีสัญลักษณ ซึ่งทีมผูรักษาสามารถเขาใจงาย
ประกอบดวย
๖. การรักษาพยาบาลดวยคําพุดหรือทางโทรศัพท จะทําไดเฉพาะในกรณีที่มีความจําเปน
รีบดวน เพื่อความปลอดภัยของผูปวย หรือกรณีการรักษาที่ไมกอใหผลรายตอผูปวย
ทุกครั้งที่มีการรักษาพยาบาลดวยคําพูดหรือทางโทรศัพท แพทยผูสั่งการตองลงนามกํากับ
ทายคําสั่ง

16

โดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถดําเนินการได และอยางชาทีส่ ุดไมควรเกิน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังการสั่ง
การรักษาดังกลาว
๗. แพทยผูรกั ษาพยาบาลพึงทําการบันทึกขอมูลทางคลินิกตางๆ ดังกลาวใหเสร็จสิ้นโดย
รวดเร็วภายหลังเหตุการณนนั้ ๆ
บันทึกเวชระเบียน ควรมีความสมบูรณอยางชาภายใน ๑๕ วัน หลังจากผูปวยถูกจําหนาย
จากการรักษาพยาบาล
หมายเหตุ
เพื่อประโยชนในการรักษาพยาบาลผูปวยใหตอเนื่องควรเก็บรักษาบันทึกเวชระเบียนไว
อยางนอยที่สุด ๕ ป จากวันที่ผูปวยมาติดตอรับการรักษาครั้งสุดทายและกอนที่สถานพยาบาลจะ
ทําลายเวชระเบียนดังกลาว ควรจะไดมีการประกาศเพื่อใหผูปวยทีย่ ังประสงคจําใชประโยชนจาก
ขอมูลในเวชระเบียนดังกลาว สามารถคัดคานการทําลายหรือการคัดลอก คัดสําเนาขอมูลเฉพาะสวน
ของตน เพื่อใชประโยชนตอ ไป
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