โรงพยาบาลภักดีชุมพล ชัยภูมิ
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ SP-PCT-03 Rev 00
เรื่อง แนวทางการให้ คาปรึกษาก่ อนและหลัง
การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์

จัดทาโดย
ทบทวนโดย
อนุมัตโิ ดย

ชื่อ/สกุล หรือคณะกรรมการ/ทีม
งานสุ ขภาพจิต

วัน/เดือน/ปี
กุมภาพันธ์ 2557

ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ภักดีชุมพล

(นพ.วิชิต รุ่งพุทธิกลุ )
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เรื่อง : แนวทางการให้คาปรึ กษา หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง : ER/IPD/OPD
ก่อนและหลังการตรวจหาเชื้อ
/NCD/DR./Lab/PCU/LR
โรคเอดส์
ผู้เรียบเรียง : งานสุ ขภาพจิต

แก้ไขครั้งที่ 00
วันทีเ่ ริ่มใช้
กุมภาพันธ์ 2557
ผู้อนุมัติ
ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

สารบัญ
ตอนที่
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

ฉบับที่
วัน/เดือน/ปี
1 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้ อ
วัตถุประสงค์
ขอบข่าย
คานิยามศัพท์
เอกสารอ้างอิง
นโยบาย
ความรับผิดชอบ
วิธีปฏิบตั ิ
เครื่ องชี้วดั คุณภาพ
ภาคผนวก
บันทึกการประกาศใช้
รายละเอียด
แก้ไขโดย
ฉบับใหม่

อนุมัติโดย
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
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1.0 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นแนวทางในการให้คาปรึ กษาก่อนและหลังการตรวจหาเชื้อโรคเอดส์
2.0 ขอบข่ าย ให้บริ การตั้งแต่ผรู ้ ับบริ การ รับบัตรคิว วัดสัญญาณชีพ ซักประวัติคดั กรอง ส่ งพบแพทย์
แพทย์ระบุในใบสั่งยา / Order นาผูร้ ับบริ การพร้อมแฟ้ มประวัติ/ใบสั่งยามาห้องให้คาปรึ กษา ให้
คาปรึ กษาตามขั้นตอน เจาะเลือดส่ งตรวจพร้อมแฟ้ มประวัติ ใบสั่งยา ชันสู ตรตรวจสอบเลือดและ
การได้รับคาปรึ กษาแล้ว ให้คาปรึ กษาหลังตรวจเลือด ส่ งพบแพทย์ รวมถึงการบันทึกข้อมูล
3.0 คานิยามศัพท์ การให้คาปรึ กษาหมายถึง กระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอาศัยการสื่ อสาร
แบบสองทาง ระหว่างบุคคลหนึ่งในฐานะผูใ้ ห้การปรึ กษา ซึ่ งทาหน้าที่เอื้ออานวยให้อีกฝ่ ายหนึ่งซึ่ ง
เป็ นผูร้ ับการปรึ กษาได้สารวจและทาความเข้าใจถึงสิ่ งที่เป็ นปั ญหาและแสวงหาหนทางแก้ไขปั ญหา
เหล่านั้นด้วยตนเอง
4.0 เอกสารอ้างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข คู่มือการให้คาปรึ กษา ศูนย์สุขภาพจิตเขต 5
5.0 นโยบาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพลรับทราบและปฏิบตั ิได้ถูกต้องในการให้คาปรึ กษา
ก่อนและหลังการตรวจหาเชื้อโรคเอดส์
6.0 ความรับผิดชอบ
1.แพทย์ สั่งตรวจเลือด LAB A ตรวจ วินิจฉัย ให้การรักษา ให้คาปรึ กษา
2.พยาบาล ช4 คัดกรองเบื้องต้น
3.พยาลหน้าห้องตรวจ ซักประวัติ บันทึกข้อมูล ส่ งพบแพทย์ ตรวจสอบคาสั่งแพทย์ แจ้งประสาน
พยาบาลให้คาปรึ กษาตามตารางหรื อแจ้งพยาบาลที่ผา่ นการอบรมให้คาปรึ กษาเบื้องต้น
6.พยาบาลในหอผูป้ ่ วยใน/พยาบาลห้องฉุ กเฉิ น ตรวจสอบคาสัง่ แพทย์ แจ้งประสานพยาบาลให้
คาปรึ กษาตามตารางหรื อพยาบาลที่ผา่ นการอบรมให้คาปรึ กษาเบื้องต้น
7.พยาบาลให้คาปรึ กษา ให้คาปรึ กษาตามขั้นตอน บันทึกผลในใบสั่งยาหรื อOrder ว่าให้คาปรึ กษาใน
การตรวจเลือด ลงชื่อผูใ้ ห้คาปรึ กษา บันทึกทางการพยาบาล A: ประเมินอาการหลังให้คาปรึ กษา I:
กิจกรรมการพยาบาลที่ให้ E:ผลลัพธ์ที่ได้หลังให้กิจกรรมการพยาบาล ส่ งเลือด แจ้งผลเลือด ส่ งพบ
แพทย์ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจและบันทึกข้อมูลในใบสัง่ ยา ในสมุดบันทึกการตรวจเลือด
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9.เจ้าหน้าที่หอ้ งชันสู ตร รับ Tube เลือด ตรวจสอบในใบสั่งยาหรื อ Order ว่าผ่านการให้คาปรึ กษาแล้ว
8.คนงาน /พนักงานผูช้ ่วย นาผูร้ ับบริ การพร้อมแฟ้ มประวัติ ใบสั่งยา มาห้องให้คาปรึ กษา
7.0 วิธีปฏิบัติ
กรณี.ในเวลาราชการ
เมื่อมีผรู ้ ับบริ การต้องการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์
1. พยาบาลเช้า 4 คัดกรองเบื้องต้น ให้คิวและส่ งพบพนักงานผูช้ ่วยเพื่อวัดสัญญาณชีพ
2.พยาบาลหน้าห้องตรวจซักประวัติ บันทึกข้อมูล
3.ส่ งพบแพทย์ แพทย์ตรวจและสั่งให้ตรวจ Lab A ในใบสั่งยา
4.พยาบาลหน้าห้องตรวจหรื อพนักงานผูช้ ่วยประจาห้องตรวจแพทย์ ตรวจสอบว่าพยาบาลสุ ขภาพจิตที่
รับผิดชอบการให้คาปรึ กษาหลักอยูห่ รื อไม่
4.1กรณี ไม่อยู่ หรื อติด Case อื่น พยาบาลหน้าห้องตรวจแจ้งพยาบาลให้คาปรึ กษาตามตารางการให้
คาปรึ กษาหรื อพยาบาลที่ผา่ นการอบรมฟื้ นฐาน เพื่อให้คาปรึ กษา
4.2 กรณี ที่พยาบาลสุ ขภาพจิตอยู่ ให้ดาเนินการต่อตามข้อที่ 5
5.พิจารณาผูร้ ับบริ การ
5.1กรณี ผรู ้ ับบริ การมาไม่ได้หรื อต้องนอนโรงพยาบาล ให้พยาบาลหน้าห้องตรวจแจ้งพยาบาล
สุ ขภาพจิตหรื อพยาบาลที่ผา่ นการอบรมคาปรึ กษาประจาจุดบริ การนั้น ๆ เพื่อให้คาปรึ กษา
5.2 กรณี ผรู ้ ับบริ การมาได้ คนงานหรื อพนักงานผูช้ ่วยนาผูร้ ับบริ การพร้อมแฟ้ มประวัติและใบสั่งยา
มาห้องให้คาปรึ กษา
6. พยาบาลให้คาปรึ กษา ให้คาปรึ กษาก่อนตรวจเลือด หากผูร้ ับบริ การยินยอม ให้ลงนามในใบ
ยินยอมตรวจเลือด
7. เจาะเลือด 3 CC.ใส่ Tube เขียว ส่ งเลือดพร้อมใบ Labและหรื อ OPD Card ใบสั่งยา โดยบันทึก
ระบุในใบสัง่ ยาว่าให้คาปรึ กษาโดยพยาบาลชื่ออะไร
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8.เจ้าหน้าที่หอ้ งชันสู ตรตรวจสอบเลือดและใบนาส่ ง ตรวจสอบว่าผ่านการให้คาปรึ กษาหรื อไม่
9.เจ้าหน้าที่หอ้ งชันสู ตรตรวจเลือด โทรประสานเมื่อตรวจเลือดเสร็ จหรื อนาผลการตรวจเลือดไปให้
10.พยาบาลให้คาปรึ กษา ให้คาปรึ กษาหลังตรวจเลือดและประเมินผลการให้บริ การในแบบฟอร์ม
ยินยอมให้คาตรวจเลือด เก็บผลการตรวจเลือดแนบใน OPD CARD
11.พยาบาลให้คาปรึ กษาบันทึกการพยาบาลในใบสั่งยาตามกระบวนการพยาบาล
A:( Assessment)ปัญหาทางการพยาบาลที่พบหลังให้คาปรึ กษา
I :(Interventions) กิจกรรมการพยาบาลที่ให้ การดูแล
E : (Evaluation) การประเมินผลหลังการพยาบาล
12.ส่ งพบแพทย์เพื่อดูผลการตรวจเลือด
กรณีนอกเวลาราชการ
1.แพทย์สงั่ ตรวจ Lab A
2.พยาบาลหัวหน้าเวรหรื อพยาบาลที่ผา่ นการให้คาปรึ กษาเบื้องต้น ให้คาปรึ กษาก่อนตรวจเลือด
3.ผูร้ ับบริ การลงนามยินยอมรับการตรวจเลือด
4.เจาะเลือด 3 CC.ใส่ Tube เขียว ส่ งเลือดพร้อมใบ Labและหรื อ OPD Card ใบสั่งยา โดยบันทึก
ระบุในใบสั่งยาว่าให้คาปรึ กษาโดยพยาบาลชื่ออะไร
5.เจ้าหน้าที่หอ้ งชันสู ตรตรวจสอบเลือดและใบนาส่ ง ตรวจสอบว่าผ่านการให้คาปรึ กษาหรื อไม่
6.เจ้าหน้าที่หอ้ งชันสู ตรตรวจเลือด โทรประสานเมื่อตรวจเลือดเสร็ จหรื อนาผลการตรวจเลือดไปให้
7.พยาบาลให้คาปรึ กษา ให้คาปรึ กษาหลังตรวจเลือดและประเมินผลการให้บริ การในแบบฟอร์ม
ยินยอมให้คาตรวจเลือด เก็บผลการตรวจเลือดแนบใน OPD CARD
8.พยาบาลให้คาปรึ กษาบันทึกการพยาบาลในใบสั่งยาตามกระบวนการพยาบาล
A:( Assessment)ปัญหาทางการพยาบาลที่พบหลังให้คาปรึ กษา
I :(Interventions) กิจกรรมการพยาบาลที่ให้ การดูแล
E : (Evaluation) การประเมินผลหลังการพยาบาล
9.ส่ งพบแพทย์เพื่อดูผล
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ตารางผู้ให้ คาปรึกษา
วัน

เจ้ าหน้ าทีห่ ลัก

แก้ไขครั้งที่ 00
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เจ้ าหน้ าทีส่ ารอง

(พยาบาลสุ ขภาพจิต)
วันจันทร์

นส.ลาเพย ไทยภักดี

นางดวงฤดี เขื่อนเพชร /นส.สุ รางค์ อภัยฤทธิรงค์

วันอังคาร

นส.ลาเพย ไทยภักดี

นางพลจุรี เปาะศิริ

วันพุธ

นส.ลาเพย ไทยภักดี

นางสิ ริรัตน์ มีครไทย / นางดวงฤดี เขื่อนเพชร

วันพฤหัสบดี

นส.ลาเพย ไทยภักดี

นส.สุ รางค์ อภัยฤทธิรงค์

วันศุกร์

นส.ลาเพย ไทยภักดี

นางมลิสา บ่วงรักษ์

8.0 เครื่องชีว้ ัดคุณภาพ
1.ผูร้ ับบริ การได้รับคาปรึ กษาในการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์ 100 %
2.อัตราความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในคลินิกให้คาปรึ กษามากกว่าร้อยละ 80

ตารางผู้ให้ คาปรึกษาปี งบประมาณ 2557
วัน
เจ้ าหน้ าที่หลัก
เจ้ าหน้ าที่สารอง
วันจันทร์

นส.ลาเพย ไทยภักดี นางดวงฤดี เขื่อนเพชร /
นส.สุ รางค์ อภัยฤทธิรงค์

วันอังคาร

นส.ลาเพย ไทยภักดี นางพลจุรี เปาะศิริ

วันพุธ

นส.ลาเพย ไทยภักดี นางสิ ริรัตน์ มีครไทย /
นางดวงฤดี เขื่อนเพชร

วันพฤหัสบดี นส.ลาเพย ไทยภักดี นส.สุ รางค์ อภัยฤทธิรงค์
วันศุกร์

นส.ลาเพย ไทยภักดี นางมลิสา บ่ วงรักษ์

1.เบอร์โทรห้องให้คาปรึ กษา 213
2.กรณี เจ้าหน้าที่หลักและเจ้าหน้าที่สารองไม่อยู่ หรื อติด Case ให้พยาบาลที่ผา่ นการให้
คาปรึ กษาแต่ละจุดบริ การที่เกี่ยวข้อง เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา

SP-PCT-03 Rev 00

ผังการไหลของงานแนวทางการให้ คาปรึกษา ในเวลาราชการ
ผูร้ ับบริ การ

พยาบาลเช้า 4 และพนักงานผูช้ ่วย คัดกรองเบื้องต้น ให้คิว /วัดสัญญาณชีพ
ซักประวัติ บันทึกข้อมูล

พยาบาลหน้าห้องตรวจ
หรื อsinvss

พบแพทย์ /แพทย์ตรวจอาการ
แพทย์สงั่ Lab A ระบุในใบสัง่ ยา

พยาบาล
สุขภาพจิตอยู่

ไม่

ใช่
ผูร้ ับบริ การมาได้

ไม่

ใช่

พยาบาลหน้าห้องตรวจ
แจ้งพยาบาลให้คาปรึ กษาตาม
ตารางการให้คาปรึ กษาหรื อ
พยาบาลที่ผา่ นการอบรมฟื้ นฐาน
พยาบาลหน้าห้องตรวจแจ้ง
พยาบาลสุขภาพจิตหรื อ
พยาบาลที่ผา่ นการอบรมฟื้ นฐาน

นาผูร้ ับบริ การ/OPD Card
ไปห้องให้คาปรึ กษา
ให้คาปรึ กษาก่อนตรวจเลือดและลงนามยินยอม

เจ้าหน้าที่ชนั สู ตร

เจาะเลือด 3 ซีซี ส่งเลือดพร้อมใบ Lab

โทรแจ้งเมื่อผลเลือดเสร็ จ

ให้คาปรึ กษาหลังตรวจเลือด

บันทึกข้อมูล

ส่งพบแพทย์
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ผังการไหลของงานแนวทางการให้ คาปรึกษา นอกเวลาราชการ

แพทย์สงั่ Lab A

พยาบาลหัวหน้าเวร
หรื อพยาบาลที่ผา่ นการ
ให้คาปรึ กษาเบื้องต้น

ให้คาปรึ กษาก่อนตรวจเลือด

ลงนามใบยินยอมก่อนตรวจเลือด

เจาะเลือด 3 ซีซี ส่งเลือด
พร้อมใบ Lab

เจ้าหน้าที่ชนั สู ตร

ประสานเมื่อผลเลือดเสร็ จ

ให้คาปรึ กษาหลังตรวจเลือด

บันทึกข้อมูล

รายงานผลให้แพทย์ทราบ
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