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ระเบียบปฏิบัติงาน (Quality Procedure : QP)   
 

1. ชื่อเรื่อง การบริการงานสุขภาพจิต 
2. วัตถุประสงค์ 
         ระเบียบปฏิบัตินี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการงานสุขภาพจิต (คลินิกฟ้า
ใส) เพ่ือให้การดูแลบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูด าเนินไปอย่างถูกต้องรวดเร็วปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. ขอบเขต 
        ให้บริการปรึกษา ส่งเสริมป้องกันบ าบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช OSCC คลินิกวัยรุ่น
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดสารเสพติดประเภท บุหรี่ สุรา และยาบ้าทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          4.1 หัวหน้างานสุขภาพจิต ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 
          4.2 แพทย์ตรวจประเมินและให้การรักษา 
          4.3 พยาบาล ซักประวัติ ตรวจประเมินอาการดูแลให้การรักษาพยาบาลให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา
ผู้รับบริการและญาติประสานเครือข่ายให้การช่วยเหลือหรืจ าหน่ายกลับบ้าน 
5. ค าจ ากัดความ 
          5.1 คลินิกสุขภาพจิต หมายถึง คลินิกที่ให้บริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 
          5.2 คลินิกยาเสพติด หมายถึง คลินิกที่ให้บริการปรึกษาบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติดประเภท 
บุหรี่ สุรา และยาบ้า 
          5.3 OSCC คลินิกที่ให้บริการปรึกษาบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู เด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง 
          5.4 คลินิกวัยรุ่น หมายถึงคลินิกที่ให้บริการปรึกษาปัญหาทุกเรื่องของวัยรุ่นอายุ10-24 ป ี
รวมทั้งให้บริการช่วยเหลือดูแลรักษาฟ้ืนฟู 
          5.5 ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ให้บริการปรึกษาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคม
และเศรษฐกิจ 
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6.ระเบียบปฏิบัต ิ
          6.1 เมื่อผูร้ับบริการมาถึงคลินิกบริการ สอบถามความต้องการของผู้รับบริการรับข้อมูลจากผู้รบับริการตรวจสอบ
เอกสาร ทวนสอบสิทธ์ิ 
          6.2 กรณผีู้มารับปรึกษา ปัญหาต่างๆตามความต้องการของผู้รับบริการให้ปฏิบตัิตามแนวปฏบิัติในเรื่องนั้นๆตาม
ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิ
 
 
7.ตัวชี้วัด 
           7.1.อัตราฆา่ตัวตายส าเรจ็ไม่เกิน 6.5 /แสนประชากร 
           7.3.อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซมึเศร้าร้อยละ50 
           7. 4.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 90  
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8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ Flow chart / (เนื้อหา) 
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งานสุขภาพจิต 

1. การเตรียมรับผู้ป่วย 
-  เตรียมบุคลากร 
-  เตรียมสถานท่ี 
-  เตรียมเอกสาร 

 2.  กระบวนการให้ค าปรึกษา บ าบัดรักษา 
-  ประเมิน คัดกรอง แยกประเภท ตรวจสภาพ    
   ร่างกาย และสภาพจิต 
-  สรา้งสัมพันธภาพ 
-  ส ารวจปัญหา 
-  วิเคราะห์ปัญหาเพื่อวางแผนการช่วยเหลือและ  
   บ าบัดรักษา 
-  ยุติบริการ 
 

       3.  การจ าหน่าย 
-  ยุติ   CASE/จ าหน่าย 
-  การนัดติดตาม 

4.  กิจกรรมคู่ขนาน 
-  การบันทึกเวชระเบียนและการบันทึก
ทางการพยาบาล 
-  การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 

            การให้บริการเชิงรุก 
-  การให้บริการในชุมชน 
-  การให้บริการในสถานศึกษา 
-  การสร้างเครือข่ายในพื้นที ่
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9. เอกสารอ้างอิง  
        9.1.พระราชบัญญัตสิุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
         9.2.แนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง 
        9.3.พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
        9.4.การส่งเสริมการเลิกบหุรี่ในงานประจ า 
        9.5.คู่มืออบรมส าหรับบุคลากรคลินิกบ าบดั เรื่องการประเมินปัญหาการใช้สารเสพติด 
        9.6.กลุ่มปัญญาสังคมและติดตามการรักษาส าหรหับผู้ผ่านการบ าบัด 
        9.7.การให้ค าปรึกษาแลการบ าบัดเพื่อเสรมิสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุรา 
       9.8.คู่มือแนวทางการดูแลผูป้่วยด้านสุขภาพจิตและจติเวชส าหรับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ  
            ต าบล 
       9.9.คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
       9.10.แนวเวชปฏิบัติการใหบ้ริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน 
       9.11.มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  พศ.2556 
       9.12.สื่อส าหรับผู้ปฏิบตัิงานในการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 
       9. 13.แนวทางการดูแลผู้ปว่ยสุขภาพจติและจิตเวชฉุกเฉิน 
       9. 14.คู่มือการบ าบัด Amphetamine 
       9.15. คลินิกให้ค าปรึกษาส าหรับผูม้ีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ 
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ผู้ตรวจสอบ/ผู้ทบทวน 
 

…………………..…………………………….. 
(  นางศุภาพร  โพธิ์เอ้ียง) 
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

 
 
 

ผู้อนุมัติ 
 

…………………………………………… 
(นางศุภาพร  โพธิ์เอ้ียง) 

ผู้จัดการคุณภาพโรงพยาบาลแม่เมาะ 
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ผู้จัดท า 
 

………………………………………….. 
(  นางเสาวรส  บุญน้อม   ) 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI) 
1. ชื่อเรื่อง   แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดล าปางการลง 
2. วิธีการปฏิบัติ /Flow chart / (เนื้อหา) 
 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดล าปาง 

ผู้รับผิดชอบ     ขั้นตอนการปฏิบัติ     กิจกรรม/เอกสาร 
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ผู้รับบริการที่สงสัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า 
- มีโรคเรื้อรัง 
- มาด้วยอาการปวดเรื้อรังหลาย ๆ 

แห่ง 
- ผู้สูงอายุท่ีป่วยบ่อย 

คัดกรองโดย Two Questions 
screening 

คะแนน => 1 คะแนน = 0 

คะแนน   > 7 
คะแนน < 7 รักษาตามอาการและเฝ้าระวัง 

คลินิกสุขภาพจิต 

กรณี Refer จาก สอ. PCU. ด้วย
คะแนนแบบ 9Q 

คัดกรองภาวะซึมเศร้าคะแนน  > 7 

หากไม่ดีขึ้นภายใน2 สัปดาห์ 
ประเมินซ้ า 

- ประเมินเพื่อให้การวินิจฉัยเบื้องต้น 
- ประเมินความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและผู้อ่ืน โดยเฉพาะ Suicidal risk 
- ประเมินเพื่อแยกโรคทางกาย 
- ประเมินโรคร่วมทางจิตเวช เช่น GAD, panic, โรคติดสุรา,ติดสารเสพติด 
- ประเมินปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- ตรวจสภาพจิต ,ใช้ PHQ.9 (เมื่อผ่านการอบรม) 

 

OPD/NCD/ARV/NCD 

ใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า PHQ 9 
 

สุขภาพจิต 

สุขภาพจิต 
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วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI) 
1. ชื่อเรื่อง   แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดล าปางการลง 
2. วิธีการปฏิบัติ /Flow chart / (เนื้อหา) 
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พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค 

ซึมเศร้า รุนแรงน้อยถึงปานกลาง ซึมเศร้า รุนแรงมาก 

การรักษาด้วยยา 
- Fiuoxtine (20) 1X1pc.เช้า 
- Amitriptyline (25) 1X1 hs. 

การรักษาทางจิตสังคม,HHC, F/U 2 wks 

 Admited 

ดีขึ้น ไม่ดีขึ้น 
Refer พบจิตแพทย์ 

เฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย 

รักษาต่อเนื่อง 6 – 12 เดือน (ขนาดยาเดิม) 
พิจารณาหยุดยาโดยแพทย์ 
- ลดยาช้าๆ เช่น Nortriptyline (10), Amitriptylin (10) , 
Fluoxitine วันเว้นวันนาน 1 – 2 เดือน แล้วหยุดยา  
 

แพทย์ IPD 

เฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย 
 

    แพทย ์
คลินิกฟ้าใส 



โรงพยาบาลแม่เมาะ WI-MHS-06 
วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง    แนวทางการประเมิน และดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมาด้วยปัญหาท าร้ายตนเอง 

วันที่ประกาศใช้ :        05/01/61                                                    หน้า 2/3 

วันที่ทบทวน:              ครั้งที่: 0 ผู้ทบทวน: นางศุภาพร  โพธิ์เอ้ียง 

ผู้จัดท า:                         นางเสาวรส บุญน้อม ผู้อนุมัติใช้: ผู้จัดการคุณภาพ 

 

วิธีปฏิบัต ิ(Work Instruction : WI) 

1. ชื่อเรื่อง  แนวทางการประเมนิ และดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มาดว้ยปัญหาท ารา้ยตนเอง 
 2. วธิีการปฏิบัติ /Flow chart / (เนื้อหา) 

 
 แนวทางการประเมิน และดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาท าร้ายตนเอง 
                      ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดล าปาง 

ผู้รับผิดชอบ     ขั้นตอนการปฏิบัติ     กิจกรรม/เอกสาร 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refer- รพศ. 

ช่วยชีวิตเบื้องต้นและประเมิน 
ความรุนแรงของอาการทางกาย 

และโรคทางกายและโรคทางจิตเวช   
เช่น โรคจิต, โรคซึมเศร้า ลง รง.

506 

รับไว้ Admit ทุกราย โดยท ากิจกรรมดังนี้ 
- ประเมินสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม 
- Precaution suicide, Reattempted suicide 
- ประเมินโรคร่วมทางกายและทางจิตเวช และให้การรักษา 
-  การให้ค าปรึกษารายบุคคล/ ครอบครัว โดยพยาบาล/

พยาบาลจิตเวช 
- ลงรายงาน รง. 506  DS 

ER/แพทย์ 

IPD/แพทย์/
คลินิกฟ้าใส 

แบบประเมิน
ภาวะซึมเศร้า/
เสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตายและแบบ 
รง.506DS  

ผู้ป่วยท าร้ายตนเอง 
 



 
โรงพยาบาลแม่เมาะ WI-MHS-06 
วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง    แนวทางการประเมิน และดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมาด้วยปัญหาท าร้ายตนเอง 

วันที่ประกาศใช้ :        05/01/61                                                      หน้า 3/3 

วันที่ทบทวน            ครั้งที:่ 0 ผู้ทบทวน: นางศุภาพร  โพธิ์เอ้ียง 

ผู้จัดท า:                         นางเสาวรส บุญน้อม ผู้อนุมัติใช้: ผู้จัดการคุณภาพ 

วิธีปฏิบัต ิ(Work Instruction : WI) 

1. ชื่อเรื่อง  แนวทางการประเมนิ และดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มาดว้ยปัญหาท ารา้ยตนเอง 
2. วิธีการปฏิบัติ /Flow chart / (เนื้อหา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

ประเมินความรุนแรงของ
อาการทางกายและโรค

ทางจิตเวช 

- วางแผนจ าหน่าย (D/C) 
- ส่งต่อ สอ. ,PCU เพ่ือติดตามต่อเนื่อง 
- ติดตามผล/ประเมินภาวะซึมเศร้า/ฆ่าตัวตาย 1 สัปดาห์ 1,3,6, 12 เดือน 
- HHC 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

คลินิกฟ้าใส 

IPD/คลินิกฟ้าใส/    
HHC 

FM-DCC-04     
แก้ไขครั้งท่ี  0  (05/01/61) 

 

FM-DCC-04    
แก้ไขครั้งท่ี  0  (05/01/61) 


