“คู่มือการให้บริการประชาชน”

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
งานบริการผู้ป่วยนอก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

งานบริการผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล

วันที่จัดทา กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คำจำกัดควำม
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
5. กระบวนงำน
6. ขั้นตอนกำรรับบริกำร
6.1 เกณฑ์กำรนัดเข้ำคลินิก
6.2 ตำรำงกำรจัดบริกำรคลินิก
6.3 กำรรับบริกำรคลินิกกระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก
6.4 กำรรับบริกำรคลินิกจิตเวชเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
6.5 กำรรักษำตัวแบบผู้ป่วยใน
6.6 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์
7. ข้อกำหนดกำรใช้บริกำร
7.1 เกณฑ์กำรคัดกรองเข้ำตรวจคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
7.2 เอกสำร/หลักฐำนที่ผู้รับบริกำรต้องใช้ในกำรขอรับบริกำร
7.3 ค่ำธรรมเนียม (ระบุค่าบริการที่ต้องชาระเบื้องต้น)
8. ตัวชี้วัดควบคุมคุณภำพของกระบวนงำน
9. ระบบติดตำมประเมินผล
10. เอกสำรอ้ำงอิง
11. แบบฟอร์มที่ใช้
12. ช่องทำงกำรรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนต่อกำรให้บริกำร
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ภาคผนวก
พระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
- ใบกรอกประวัติสำหรับผู้ป่วยใหม่

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทำงสำหรับผู้รับบริกำร คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่มำรับบริกำร ณ งำนบริกำร
ผู้ป่วยนอกสถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์ เข้ำถึงบริกำรต่ำงๆได้ถูกต้องรวดเร็ว เกิดควำมพึงพอใจใน
ภำพรวม โดยมีเนื้อหำสำระประกอบด้วย ขั้นตอนกำรบริกำร เอกสำรสำคัญที่ต้องนำมำ วิธีกำรเตรียม
ตัวก่อนเข้ำรับบริกำรและเวลำในกำรทำกำรของจุดบริกำรต่ำงๆ
2. ขอบเขต
ครอบคลุมกำรให้บริกำรคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ตั้งแต่อำยุ 1.6ปีถึง15ปี ที่มำใช้บริกำร
แบบผู้ป่วยนอก ณ สถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์ เริ่มตั้งแต่กำรประเมินคัดกรอง ทำเวชระเบียน
ตรวจสอบสิทธิ์ ซักประวัติ เข้ำตรวจ กำรให้บริกำรพิเศษเช่น กระตุ้นพัฒนำกำร พฤติกรรมบำบัด
รับใบนัดรับยำกลับบ้ำน
3.คาจากัดความ
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น หมำยถึงกำรให้บริกำรเฉพำะเด็กและวัยรุ่น ตั้งแต่อำยุ 1.6 ปี
ถึง 15 ปี โดยแบ่งช่วงอำยุ ดังนี้
คลินิกกระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก (smile child clinic) อำยุระหว่ำง 1.6-5ปี
คลินิกจิตเวชเด็กวัยเรียน (smart kids clinic) อำยุระหว่ำง 6-12 ปี
คลินิกจิตเวชเด็กวัยรุ่น (smart teen clinic) อำยุระหว่ำง 13-15 ปี
ระบบการนัดหมายล่วงหน้า หมำยถึง ผู้รับบริกำรคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นต้องผ่ำนระบบ
กำรนัดล่วงหน้ำ ด้วยกำรโทรศัพท์หรือกำรมำนัดหมำยด้วยตัวเอง ณ.จุดนัดงำนบริกำรผู้ป่วยนอกเพื่อ
ลงทะเบียนและระบุวันเวลำพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การประเมินคัดกรอง หมำยถึง กำรประเมินอำกำรทำงกำยและทำงจิตใจเบื้องต้นเพื่อส่งต่อ
ผู้ป่วยให้รับบริกำรตำมปัญหำ ควำมต้องกำร ตำมขั้นตอนบริกำร รวมถึงกำรให้ข้อมูล กำรแนะนำ
แก่ผู้ใช้บริกำร
การทาเวชระเบียน หมำยถึงกำรทำทะเบียนข้อมูลผู้รับบริกำรประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้
ประวัติกำรแพ้ยำ
สิทธิกำรรักษำ
อำกำรสำคัญที่มำ
การตรวจสอบสิทธิ์ หมำยถึงกำรตรวจสอบสิทธิในกำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลที่มำพบแพทย์
แต่ล ะครั้ ง จำกส่ ว นไหนบ้ ำง สิ ทธิ์ป ระกันสุ ขภำพถ้ว นหน้ ำ (30 บำท) ผู้ พิกำร สิ ทธิ์ เบิกจ่ ำยตรง
กรมบัญชีกลำง จ่ำยค่ำรักษำเอง
การซักประวัติ หมำยถึงกำรให้ข้อมูลส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับ อำกำรสำคัญที่มำ ประวัติกำรเกิด
พัฒนำกำรตำมวัย ประวัติและผลกำรเรียน

การเข้าพบจิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่น หมำยถึง กำรเข้ำตรวจประเมิน วินิจฉัย และให้กำร
บำบัดรักษำตำมปัญหำควำมต้องกำร
การให้ บ ริ ก ารพิ เ ศษโดยที ม สหวิ ช าชี พ หมำยถึ ง เช่ น กำรให้ บ ริ ก ำรโดยที ม สหวิ ช ำชี พ
ที่ ป ระกอบด้ ว ย จิ ต แพทย์ เ ด็ ก และวั ย รุ่ น พยำบำลจิ ต เวชเด็ ก และวั ย รุ่ น นั ก จิ ต วิ ท ยำคลิ นิ ก
นักสังคมสงเครำะห์ นักกิจกรรมบำบัด โดยให้บริกำรตำมปัญหำควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร เช่น
กำรกระตุ้นพัฒนำกำร พฤติกรรมบำบัด
การรับใบนัด หมำยถึงกำรนัดหมำยในกำรให้บริกำรครั้งต่อไปพร้อมทั้งกำรรับข้อมูลกำร
ปฏิบั ติตน เรื่องกำรรั บประทำนยำต่อเนื่อง กำรสังเกตผลข้ำงเคียงจำกยำ กำรสั งเกตอำกำรเตือน
ที่ตอ้ งมำพบแพทย์ก่อนนัด กำรพบแพทย์ตำมนัด
รับยากลับบ้าน หมำยถึง กำรรับยำจำกห้องยำ ในผู้รับบริกำรรำยใหม่จะได้รับคำแนะนำ
เรื่องกำรรับประทำนยำจำกเภสัชกรทุกรำย
4. บทบำทหน้ำที่ทีมสหวิชำชีพในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ทีมสหวิชาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ตรวจประเมินและบำบัดรักษำ
พยำบำลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
-ประเมินและกระตุ้นพัฒนำกำร
(วันจันทร์)
-ให้คำปรึกษำรำยบุคคล
-ให้ข้อมูลโรงเรียนเรียนรู้
-โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ
นักสังคมสงเครำะห์(วันอังคำร)
-ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
-สิทธิผู้พิกำร
-ให้คำปรึกษำครอบครัวเบื้องต้น
-ตรวจประเมินพัฒนำกำร
นักกิจกรรมบำบัด (วันพฤหัสบดี) -กำรให้คำปรึกษำผู้ปกครอง
-กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
-ประเมินและทดสอบทำงจิตวิทยำ
นักจิตวิทยำคลินิก(วันศุกร์)
-ทำจิตบำบัด
-พฤติกรรมบำบัด
**หมำยเหตุ วิชำชีพอื่นให้ปรึกษำสถำนบำบัดอื่นๆตำมควำมเหมำะสมต่อไปเช่น นักอรรถบำบัด

5. กระบวนงานบริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น งานบริการผู้ป่วยนอก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ขั้นตอน

ผังไหลคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ (smile child clinic)

เวลา

ผู้รับผิดชอบ

5 นำที

พยำบำลวิชำชีพ
ผู้ช่วยพยำบำล

ผู้รับบริการ
(อายุ1.6-5.11ปี)
ระบบนัดล่วงหน้า
1.โทรศัพท์ 02-4416100
ต่อจุดนัด 58121
2. ติดต่อด้วยตนเอง
*ฉุกเฉิน ตรวจทันทีได้แก่ ทำร้ำยผู้อื่น/
ทำร้ำยตัวเอง /ทำลำยทรัพย์สิน /
อำกำรทำงจิตเฉียบพลัน
*เร่งด่วนตรวจภำยใน7วัน ได้แก่
ซึมเศร้ำ /ไม่ยอมไปโรงเรียน /
ปัญหำบุคลิกภำพ/ ปัญหำพฤติกรรม /
ปัญหำทำงอำรมณ์
*รอได้เข้ำระบบคิวนัด

คัดกรองเบื้องต้น
เพื่อประเมินอำกำร..ฉุกเฉิน/
เร่งด่วน/ รอได้
ทาบัตรใหม่ เตรียมเอกสาร
บัตรประจำตัวประชำชน
กรอกประวัติ

ชั่งน้าหนัก/วัดสัญญาณชีพ
)

ไม่ ใช่
ฉุ กเฉิน/เร่ งด่วน?

เข้ำระบบนัด

ใช่
ไม่ ใช่

(ทันที)

*เร่งด่วน
(1สัปดำห์)

*รอได้
(1เดือน)

ผู้ป่วยใหม่

ใช่

ER

ใช่

10 นำที

พยำบำลวิชำชีพ

10 นำที

จนท.เวชระเบียน

5 นำที

ผู้ช่วยพยำบำล

30นำที

พยำบำลวิชำชีพ

30 นำที

จิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น

60 นำที

พยำบำลจิตเวช/
นักจิตวิทยำคลินิก/
นักสังคม
สงเครำะห์/นัก
กิจกรรมบำบัด

10 นำที

จนท.สิทธิบัตร

10 นำที

พยำบำลวิชำชีพ

ฉุ กเฉิน?

ไม่ ใช่

ทาเวชระเบียนใหม่
ประเมินอาการเบื้องต้น

พยาบาลคัดกรอง ปัญหำที่มำตรวจ/
ประวัติกำรคลอด/พัฒนำกำรกำรเลี้ยงดู
กำรเรียน/สำรเสพติด/เพศสัมพันธ์

*ฉุกเฉิน

คัดกรองอาการ

*กรณีไม่ใช่บิดำมำรดำต้องมีหนังสือ
ยินยอมจำกบิดำมำรดำ

พบจิตแพทย์
ส่งตรวจกับสหวิชาชีพ/
ปรึกษาเพิ่มเติม

ตรวจวินิจฉัย/บาบัดรักษา
บาบัดรักษา/กระตุ้นพัฒนาการ

ตรวจสอบสิทธิ์ เตรียมเอกสาร
-บัตรประจำตัวประชำชน
-หนังสือส่งตัว(ใบrefer)

แนะนาการปฏิบัติตัว/
นัดครั้งต่อไป/ชาระเงิน/รับยา

ตรวจสอบสิทธิ์
บริการหลังตรวจ

กระบวนงานบริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น งานบริการผู้ป่วยนอก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ขั้นตอน

ผังไหลบริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เวลา

ผู้รับผิดชอบ

5 นำที

พยำบำลวิชำชีพ
ผู้ช่วยพยำบำล

ผู้รับบริการ
(อายุ6-15ปี)
ระบบนัดล่วงหน้า
1.โทรศัพท์ 02-4416100
ต่อจุดนัด 58121
2. ติดต่อด้วยตนเอง
*ฉุกเฉิน ตรวจทันทีได้แก่ ทำร้ำยผู้อื่น/
ทำร้ำยตัวเอง /ทำลำยทรัพย์สิน /
อำกำรทำงจิตเฉียบพลัน
*เร่งด่วนตรวจภำยใน7วัน ได้แก่
ซึมเศร้ำ /ไม่ยอมไปโรงเรียน /
ปัญหำบุคลิกภำพ/ ปัญหำพฤติกรรม /
ปัญหำทำงอำรมณ์
*รอได้เข้ำระบบคิวนัด

คัดกรองเบื้องต้น
เพื่อประเมินอำกำร..ฉุกเฉิน/
เร่งด่วน/ รอได้
ทาบัตรใหม่ เตรียมเอกสาร
บัตรประจำตัวประชำชน
กรอกประวัติ
ตรวจสอบสิทธิ์ เตรียมเอกสาร
-บัตรประจำตัวประชำชน
-หนังสือส่งตัว(ใบrefer)

ไม่ ใช่
ฉุ กเฉิน/เร่ งด่วน?

ใช่
ไม่ ใช่

เข้ำระบบนัด

*ฉุกเฉิน
(ทันที)

*เร่งด่วน
(1สัปดำห์)

*รอได้
(1เดือน)

ผู้ป่วยใหม่

ใช่

ER

ใช่

10 นำที

พยำบำลวิชำชีพ

10 นำที

จนท.เวชระเบียน

10 นำที

จนท.สิทธิบัตร

5 นำที

ผู้ช่วยพยำบำล

30นำที

พยำบำลวิชำชีพ

30 นำที

จิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น

60 นำที

พยำบำลจิตเวช/
นักจิตวิทยำคลินิก/
นักสังคม
สงเครำะห์/นัก
กิจกรรมบำบัด

10 นำที

พยำบำลวิชำชีพ

ฉุ กเฉิน?

ไม่ ใช่

ทาเวชระเบียนใหม่
ตรวจสอบสิทธิ์

ชั่งน้าหนัก/วัดสัญญาณชีพ

ประเมินอาการ
พยาบาลคัดกรอง ปัญหำที่มำตรวจ/
ประวัติกำรคลอด/พัฒนำกำรกำรเลี้ยงดู
กำรเรียน/สำรเสพติด/เพศสัมพันธ์

คัดกรองอาการ

*กรณีไม่ใช่บิดำมำรดำต้องมีหนังสือ
ยินยอมจำกบิดำมำรดำ

พบจิตแพทย์
ส่งตรวจกับสหวิชาชีพ/
ปรึกษาเพิ่มเติม

แนะนาการปฏิบัติตัว/
นัดครั้งต่อไป/ชาระเงิน/รับยา

ตรวจวินิจฉัย/บาบัดรักษา
บาบัดรักษา/กระตุ้นพัฒนาการ

บริการหลังตรวจ

6. ขั้นตอนการรับบริการ
6.1 เกณฑ์การนัดเข้าคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
1. คลินิกกระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก (smile child clinic) อำยุระหว่ ำง 1.6-5.11ปี
พบจิตแพทย์ทุกวันพุธเช้ำ เวลำ8.00-12.00 น. และพบสหวิชำชีพเพื่อบำบัดรักษำตำมสภำพปัญหำ
ผู้รับบริกำรใหม่ตรวจวันละ
2 รำย
ผู้รับบริกำรเก่ำนัดตรวจวันละ 13 รำย
2. คลินิกจิตเวชเด็กวัยเรียน (smart kids clinic) อำยุระหว่ำง 6-12 ปี และคลินิก
จิตเวชเด็กวัยรุ่น (smart teen clinic) อำยุระหว่ำง 13-15 ปี นัดเข้ำคลินิกพบจิตแพทย์ทุกบ่ำย
วันอังคำรและบ่ำยวันพุธ ตั้งแต่เวลำ 12.00-16.00น.
ผู้รับบริกำรใหม่ตรวจวันละ
2 รำย
ผู้รับบริกำรเก่ำนัดตรวจวันละ
13 รำย
6.2 ตารางบริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
วัน
เช้า(8.00-12.00น.)
บ่าย(12.00-16.00น.)

จันทร์
อังคำร

*พยำบำลวิชำชีพ
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น(6-15ปี)
(smart teen)
*นักสังคมสงเครำะห์
พุธ *คลินิกกระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก(1.6ปี-5ปี) คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น(6-15ปี)
หรือคลินิกเด็กยิ้ม(smile child clinic) (smart teen)
พฤหัสบดี
*นักกิจกรรมบำบัด
ศุกร์

*นักจิตวิทยำ
*สหวิชำชีพที่ให้บริกำรตรวจพิเศษ

6.3 ขั้นตอนการรับบริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก (smile child clinic)
(ผู้รับบริกำรอำยุระหว่ำง 1.6-5.11ปี)
ระบบนัดล่วงหน้ำ เปิดบริกำรทุกบ่ำยวันอังคำรและบ่ำยวันพุธเวลำ8.00-12.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัต
ฤกษ์)
1. นัดล่วงหน้ำเข้ำคลินิกพบจิตแพทย์ทุกวันพุธเช้ำ
2. มาตรงวันนัด
รายใหม่ แจ้งที่ห้องบัตร จุดบัตรใหม่เพื่อทำเวชระเบียน
รายเก่า นำใบนัดยื่นที่หน้ำคลินิก (แฟ้มเวชระเบียน(OPD card) ได้รับกำรค้นประวัติ
ไปรอ
ที่คลินิกพิเศษ โดยไม่ต้องมำติดต่อที่ห้องบัตร)
3. ไม่ตรงวันนัด (ทั้งรำยใหม่และรำยใหม่ )
กรณีไม่สำมำรถมำตรงนัดได้ ต้องเลื่อนนัดล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1สัปดำห์
โทร 02-441-6100 ต่อ 58212 ระหว่ำงเวลำ 13.30-15.00 น.
4. ชั่งน้ำหนัก วัดควำมดันโลหิต
5. รอพยำบำลเรียกคัดกรอง แสดงเอกสำรรำยรำยงำนอำกำรจำกโรงเรียน หรือหนังสือ
ส่งตัวจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6. เมื่อผ่ำนกำรซักประวัติแล้ว รับคิวพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
7. รับกำรตรวจจำกจิตแพทย์เด็กและทีมสหวิชำชีพตรวจและทำกำรบำบัดรักษำ
8. รับใบนัด พร้อมรับฟังคำแนะนำจำกพยำบำลวิชำชีพ ทีมสหวิชำชีพในกำรเตรียมตัว
ล่วงหน้ำ
9. ตรวจสอบเช็คสิทธิ์กำรรักษำที่ห้องเบอร์ 5 กรณีที่ไม่ได้ชำระเงินเอง
8.1 ผู้รับบริกำรทุกท่ำนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชำชน
8.2 แสดงประเภทของสิทธิ์หรือสำเนำสิทธิ์ เช่น สิทธิ์ประกันสุขภำพ(30บำท)
ผู้พิกำร
8.3 ใบส่งตัวที่รับรองสิทธิ์ หรือสำเนำกรณีหน่วงำนต้นสิทธิ์รับรองให้มำตรวจ
ได้หลำยครั้ง
10. ชำระเงินห้องเบอร์ 10 กรณีไม่ใช้สิทธิ์
11. ยื่นใบนัดที่ห้องยำเพื่อรับยำก่อนกลับบ้ำน

6.4 ขั้นตอนการรับบริการคลินิกจิตเวชเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ผู้รับบริการอายุระหว่าง 6-15 ปี
ระบบนัดล่วงหน้ำทุกบ่ำยวันอังคำรและบ่ำยวันพุธเวลำ12.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. นัดพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นวันอังคำรและวันพุธบ่ำย
2. มาตรงวันนัด
รายใหม่ แจ้งที่ห้องบัตร จุดบัตรใหม่เพื่อทำเวชระเบียน
รายเก่า นำใบนัดยื่นที่หน้ำคลินิก (แฟ้มเวชระเบียน(OPD card) ได้รับกำรค้น
ไปรอทีค่ ลินิล่วงหน้ำ โดยท่ำนไม่ต้องมำติดต่อที่ห้องบัตร)
3. ไม่ตรงวันนัด (ทั้งรำยใหม่และรำยใหม่ )
กรณีไม่สำมำรถมำตรงนัดได้ ต้องเลื่อนนัดล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1สัปดำห์
โทร 02-441-6100 ต่อ 58212 ระหว่ำงเวลำ 13.30-15.00 น.
4. ตรวจสอบเช็คสิทธิ์กำรรักษำที่ห้องเบอร์ 5
4.1 ผู้รับบริกำรทุกท่ำนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชำชน
4.2 แสดงประเภทของสิทธิ์หรือสำเนำสิทธิ์ เช่น สิทธิ์ประกันสุขภำพ(30บำท) ผู้พิกำร
4.3 ใบส่งตัวที่รับรองสิทธิ์ หรือสำเนำกรณีหน่วยงำนต้นสิทธิ์รับรองให้มำตรวจได้หลำยครั้ง
5. ชั่งน้ำหนัก วัดควำมดันโลหิต
6. รอพยำบำลเรียกชื่อคัดกรอง แสดงเอกสำรรำยรำยงำนอำกำรจำกโรงเรียนหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7. เมื่อผ่ำนกำรซักประวัติแล้ว รับคิวตรวจ รอพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และทีมสหวิชำ
8. รับกำรตรวจและทำกำรบำบัดรักษำ
9. รอรับใบนัด พร้อมรับฟังคำแนะนำจำกพยำบำลวิชำชีพ หรือทีมสหวิชำชีพในกำรดูแล
และกำรเตรียมตัวล่วงหน้ำสำหรับกำรนัดครั้งต่อไป
10. กรณีไม่ใช้สิทธิ์ ชำระเงินห้องเบอร์ 10
11. ยื่นใบนัดที่ห้องยำเพื่อรับยำก่อนกลับบ้ำน
6.5 ขั้นตอนการรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน
1. นำแฟ้มเวชระเบียนให้พยำบำลวิชำชีพ/ผู้ช่วยพยำบำลหน้ำห้องตรวจ
2. พยำบำลหลังตรวจ(Exit nurse) ตรวจสอบคำสั่งแพทย์ที่ต้องทำก่อนนำตัวผู้รับบริกำร
เข้ำตึก เช่น ฉีดยำ ตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรฉุกเฉิน x-ray
3. จ่ำยค่ำบริกำร หรือทำกำรเปลี่ยนสิทธิ์จำกบริกำรผู้ป่วยนอกเป็นผู้ป่วยใน
4. พยำบำลวิชำชีพให้ข้อมูลกำรเตรียมตัวและปฏิบัติตัวของญำติและผู้รับบริกำรเบื้องต้น

6.6 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ (ห้องเบอร์ 5)
1. รับบัตรคิวและรอยื่นตรวจสอบสิทธิ์
2. เตรียมเอกสำร
2.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้ใช้สิทธิ์
2.2 สำเนำหนังสือส่งตัว (พร้อมสำเนำ 1ฉบับ)หรือ/บัตรผู้พิกำร (พร้อมสำเนำ 1ฉบับ)
3. กรณีให้สิทธิ์จ่ำยตรงของบิดำมำรดำ (จะใช้สิทธิ์ได้ภำยใน 1เดือนหลังจำกscanนิ้วมือ)
3.1 scanนิ้วมือผู้รับบริกำรใช้สิทธิ์
3.2 scanนิ้วมือบิดำมำรดำผู้มีสิทธิ์(กรณีรับยำแทน)
7.ข้อกาหนดการรับบริการ
7.1เกณฑ์การคัดกรองเข้าตรวจคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
7.1.1 กรณีเป็นภำวะฉุกเฉินทำงจิตเวชเด็ก (ตรวจทันที) จำเป็นต้องลัดขึ้นตอนนัดเข้ำ
คลินิกจิตเวชทั่วไป เพื่อรับกำรรักษำเร่งด่วน ปัองกันภำวะอันตรำยที่จะเกิดขึ้น นัดเข้ำคลินิกจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น ตำมกลุ่มวัย ได้แก่
1. พยำยำมฆ่ำตัวตำย เป็นพฤติกรรมที่ทำให้ตนเองเกิดอันตรำยถึงกับชีวิตด้วย
วิธีกำรต่ำงๆ
2. พฤติกรรมก้ำวร้ำวรุนแรง กำรขู่กำรกระทำที่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเกิดกำร
บำดเจ็บ
3. โรคทำงจิตเวชเฉียบพลัน พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่ำงเฉียบพลัน ในไม่กี่ชั่วโมง
ภำยใน 1-2 สัปดำห์ ลักษณะคลำยอำกำรทำงจิตเวช ชนิดเฉียบพลันในเด็กและวัยรุ่น มีพฤติ กรรมและ
บุคลิกภำพเปลี่ยนไปอย่ำงชัดเจน เช่นมีหูแว่ว ภำพหลอน กลัว หวำดระแวง ไม่นอน หงุดหงิดก้ำวร้ำว
7.1.2 กรณีเร่งด่วน (ตรวจภำยใน 1สัปดำห์) เป็นปัญหำที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยถึงแก่ชีวิต
หรือผลกระทบที่ร้ำยแรงตำมมำ แต่เป็นปัญหำให้ผู้ปกครอง ครูสังเกตเห็นควำมผิดปกติมำสักระยะ
หนึ่ง ต้องกำรกำรตรวจวินิจฉัยและกำรให้คำปรึกษำ นัดเข้ำคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นตำมกลุ่มวัย
ได้แก่
1. พัฒนำกำรช้ำ
2. ปัญหำกำรเรียน ไม่ยอมไปโรงเรียน
3. ปัญหำทำงอำรมณ์ วิตกกังวล ซึมเศร้ำ หงุดหงิดก้ำวร้ำว ไม่มั่นใจในตัวเอง
4. ปัญหำพฤติกรรม ก่อกวน เกเร โกหก โขมยของ พฤติกรรมเสี่ยงต่ำงๆ
5. ปัญหำกำรกิน กำรนอน กำรขับถ่ำย
6. ปัญหำด้ำนบุคลิกภำพ

7.2 เอกสำร/หลักฐำนที่ผู้รับบริกำรต้องใช้ในกำรขอรับบริกำร
เตรียมเอกสาร ดังนี้
บัตรใหม่-เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ต้องนามาด้วย
1. สูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือทะเบียนบ้ำน (สำเนำ)
2. ในกรณีผู้นำตรวจไม่ใช่ผู้ปกครองต้องมีหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง
3. กรณีใช้สิทธิ์กำรรักษำ หนังสือส่งตัวที่รับรองสิทธิ์หรือบัตรผู้พิกำร
(พร้อมสำเนำ 1ฉบับ)
4. ประวัติกำรรักษำจำกสถำนบริกำรอื่นๆ
5. เอกสำรรำยงำนอำกำรจำกโรงเรียนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
บัตรเก่า-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ใบนัดพบแพทย์
2. บัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับบริกำร (พร้อมสำเนำ 1ฉบับ)
3. กรณีใช้สิทธิ์กำรรักษำ หนังสือส่งตัวที่รับรองสิทธิ์ หรือบัตรผู้พิกำร
(พร้อมสำเนำ 1ฉบับ)
4. เอกสำรรำยงำนอำกำรจำกโรงเรียนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเพื่อประกอบการรักษา
กรณีปัญหาการเรียน
1. แบบประเมินคัดกรองปัญหำกำรเรียน อำรมณ์ พฤติกรรมจำกโรงเรียน
2. สมุดงำน วิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์และสมุดจดกำรบ้ำน
กรณีได้รับการรักษามาก่อน
1. สรุปประวัติกำรรักษำเดิม หรือผลกำรตรวจประเมินต่ำงๆ

7.3 ค่าบริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
บริการทางการพยาบาล
ค่ำบริกำรผู้ป่วยนอก
กลุ่มบำบัด (พยำบำล)
กำรให้คำปรึกษำทำงจิตวิทยำ
สุขภำพจิตศึกษำ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก / รำยเดี่ยว
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก / รำยกลุ่ม

จานวนเงิน
เรียกเก็บ
50
150
200
150
150
75

บาบัดโดยนักจิตวิทยา
ทดสอบควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
ทดสอบเชำวน์ปัญญำ
ทดสอบบุคลิกภำพ
ทดสอบพยำธิสภำพทำงสมอง
ทดสอบพยำธิสภำพทำงสมอง (Screening test)
ทดสอบพัฒนำกำร
ประเมินสุขภำพอื่น ๆ ทำงจิตวิทยำ
พยำธิสภำพทำงจิต

จานวนเงิน
เรียกเก็บ
300
500
400
400
200
300
200
500

บริการจิตบาบัด
จิตบำบัดรำยบุคคล
Psychoanalysis
พฤติกรรมบำบัดรำยบุคคล
พฤติกรรมบำบัดรำยกลุ่ม
ฝึกผ่อนคลำยควำมเครียด (Relaxation training)
Crisis intervention
Play psychotherapy
Supportive verbal psychotherapy
ครอบครัวบำบัด
Family counseling
Psychodrama
กลุ่มจิตบำบัด

เบิกได้
50
150
200
150
150
75
เบิกได้
200
200
300
200
200
200
200
200
จานวนเงิน

เรียกเก็บ
300
300
300
150
300
300
300
300
500
300
150
150

เบิกได้
300
300
300
150
300
300
300
300
300
300
150
150

8. การประเมินผลและการกากับติดตาม
8.1 ตัวชี้วัดควบคุมคุณภำพของกระบวนงำน (ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำม
กระบวนกำร)
8.1.1 ระยะเวลำกำรรับบริกำรบัตรใหม่ 2 ชั่วโมง
8.1.2 ระยะเวลำกำรรับบริกำรบัตรใหม่ 1.30 ชั่วโมง
8.1.3 ควำมพึงพอใจในบริกำรร้อยละ 85
9. ระบบติดตามประเมินผล (ทุก6 เดือน)
8.2.1 สถิติรำยงำนเวลำกำรให้บริกำร
8.2.2 ประเมินควำมพึงพอใจ
10. เอกสารอ้างอิง
- พระรำชบัญญัติอำนวยควำมสะดวกกำรพิจำรณำอนุญำตทำงรำชกำร 22 มกรำคม 2558
11. แบบฟอร์มที่ใช้
- แบบกรอกประวัติสำหรับผู้ป่วยใหม่

12. ช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนต่อการให้บริการ
-หัวหน้ำงำนบริกำรผู้ป่วยนอก
ทำงโทรศัพท์ เบอร์ 02-441-6100 ต่อ58203
-กล่องรับฟังควำมคิดเห็น/ข้อร้องเรียน

รายชื่อผู้จัดทา
1. นำงสำวเบญจวรรณ
2. นำงบุญนำ
3. นำงสลักจิต

สำมสำลี
เล้ำโสภำภิรมย์
แสงสิน

4. นำงสำวชนิดำ
5. นำงกฤษณำ
6. นำงพรรณยุพำ
7. นำยกรกช
8. นำงสุภำนนท์
9. นำงสำวนิชฐ์ชุดำ มีชนะ
10. นำงศรัญญำ
11. นำยประสิทธิ์
12. นำงขนิษฐำ

ชำฏิโกฏ
อำคำ
อริยะพลเดช
ทำจินะ
สิทธิมงคล
สุขสำรำญ
เทพบุตร
สุวรรณนิตย์

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรพยำบำล
รองหัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำล
หัวหน้ำกำรดำเนินโครงกำรคลินิก
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
หัวหน้ำงำนบริกำรผู้ป่วยนอก
รองหัวหน้ำงำนบริกำรผู้ป่วยนอก
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
นักสังคมสงเครำะห์
ประธำนเครือข่ำยจิตเวช กรุงเทพ
ประธำนชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนสถำบันฯ
กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองวัดรำงบัว

ค่าบริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

บริกำรทำงกำรพยำบำล
ค่าบริการผู้ปว่ ยนอก
กลุ่มบาบัด (พยาบาล)
การให้คาปรึกษาทางจิตวิทยา
สุขภาพจิตศึกษา
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก / รายเดี่ยว
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก / รายกลุ่ม

บาบัดโดยนักจิตวิทยา
ทดสอบความบกพร่องทางการเรียนรู้
ทดสอบเชาวน์ปัญญา
ทดสอบบุคลิกภาพ
ทดสอบพยาธิสภาพทางสมอง
ทดสอบพยาธิสภาพทางสมอง (Screening test)
ทดสอบพัฒนาการ
ประเมินสุขภาพอื่น ๆ ทางจิตวิทยา
พยาธิสภาพทางจิต

บริการจิตบาบัด
จิตบาบัดรายบุคคล
Psychoanalysis
พฤติกรรมบาบัดรายบุคคล
พฤติกรรมบาบัดรายกลุ่ม
ฝึกผ่อนคลายความเครียด (Relaxation training)
Crisis intervention
Play psychotherapy
Supportive verbal psychotherapy
ครอบครัวบาบัด
Family counseling
Psychodrama
กลุ่มจิตบาบัด

จำนวนเงิน
เรียกเก็บ
เบิกได้
50
150
200
150
150
75

50
150
200
150
150
75

จานวนเงิน
เรียกเก็บ
เบิกได้
300
500
400
400
200
300
200
500

200
200
300
200
200
200
200
200

จานวนเงิน
เรียกเก็บ
เบิกได้
300
300
300
150
300
300
300
300
500
300
150
150

300
300
300
150
300
300
300
300
300
300
150
150

