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แนวทางการขอคาปรึกษาจิตแพทย์
โรงพยาบาลปราสาท พ.ศ.2564
แนวทางการขอคาปรึกษาจิตแพทย์จากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทาง มีดังต่อไปนี้
OPD จิตเวชและยาเสพติด
- วันจันทร์ นัดผู้ป่วยโรคทำงอำรมณ์ (Mood disorders) และวิตกกังวล (anxiety disorder)
- วันอังคำร นัดผู้ป่วยบำบัดสำรเสพติด บุหรี่และสุรำ (Substance use disorders)
- วันพุธและวันพฤหัสบดี นัดผู้ป่วยโรคอำกำรทำงจิต (Psychosis) และโรคทำงจิตเวชอื่นๆ
- วันศุกร์ ตรวจผู้ป่วยที่ตึกผู้ป่วยใน และแพทย์รับ Consult
- ช่วง 13.00 น.-16.00 น. ของทุกวันทำกำร จิตแพทย์รับ Consult ผู้ป่วยใน และนัด Case ทำ Psycho
Therapy ที่ห้องตรวจหมำยเลข 1 กลุ่มงำนจิตเวช
- ผู้ป่วยที่มีปัญหำทำงสุขภำพจิตอำยุมำกกว่ำ 15 ปีขึ้นไป
- ผู้ป่วยใหม่ของ OPD รับนัดไม่เกิน 3 รำย/ วัน ไม่รวมผู้รับบริกำร walk In
การรับปรึกษาต่างแผนก
แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1. ผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินต้องกำรปรึกษำ ให้แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน โทรศัพท์ประสำนจิตแพทย์โดยตรง
2. ผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอกต้องกำรปรึกษำจิตแพทย์ สำมำรถโทรปรึกษำโดยตรง หรือส่งมำที่ OPD ได้ในช่วงเช้ำ
3. กรณีผู้รับบริกำรที่มำ OPD หรือ ER หำกต้องกำรนัดจิตแพทย์ให้โทรทำนัดที่ OPD แผนกจิตเวชและยำเสพติด
เพื่อขอวันนัดเนื่องจำกมีกำรจำกัดจำนวนผู้ป่วยใหม่ต่อวัน ยกเว้นวันหยุดรำชกำรให้พิจำรณำนัดตำมวันที่ระบุ
ข้ำงต้น
4. หำกต้อง Admit ผู้ป่วยที่มีจิตเวชเป็นอำกำรหลัก (เช่น psychosis , aggressive behavior ) ให้แพทย์โทร
Consult จิตแพทย์ก่อน admit ทุกรำย ( โทรได้แม้จิตแพทย์ไม่ได้อยู่เวรนอกเวลำ )
5. ผู้ป่วยจิตเวชจะถูก Admit ไปยัง ward อำยุรกรรมและจำกัดเตียง ไม่เกิน 10 เตียง (ชำย 5 หญิง 5)
6. พิจำรณำ refer หำก ward อำยุรกรรมเต็มไม่สำมำรถ admit เพิ่มได้
7. ผู้ป่วยที่มำด้วย medical condition และมีโรคร่วมทำงจิตเวชสำมำรถ admit ตำมแผนก แล้ว consult จิตเวช
ภำยหลัง admit ได้
8. กรณีผู้ป่วย suicide ที่มี medical condition ให้ admit med และ consult ที่ ward ภำยหลัง admit ได้
9. กรณีผู้ป่วยอำยุน้อยกว่ำ 15 ปี หำกมี mood disorder กุมำรแพทย์พิจำรณำปรึกษำจิตแพทย์ได้
- หำกมี psychotic symptom ให้ปรึกษำกุมำรแพทย์เพื่อหำ organic cause ก่อน แล้วพิจำรณำปรึกษำ
จิตแพทย์ภำยหลัง
- ผู้ป่วย Neurodevelopmental disorder ให้กุมำรแพทย์ดู หำกมีปัญหำ aggressive behavior รุนแรง
พิจำรณำ consult จิตแพทย์ได้
- ผู้จิตเวชอื่นๆ แล้วแต่กุมำรแพทย์พิจำรณำ
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ผู้ป่วยใน
1. รับ Consult ผู้ป่วย IPD ในเวลำ 08.30 น.-15.00 น. หลัง 15.00 น. ให้ปรึกษำวันถัดไป ควร consult ก่อน
D/C อย่ำงน้อย 1 วัน
2. แพทย์จะไปตรวจอำกำรหลังจำกรับ Consult ภำยใน 24 ชั่วโมง ถ้ำเร่งด่วนโทรศัพท์ Consult แนะนำให้
Consult ที่หน่วยงำน Tel 1019 หรือ 1028 หำกมี intern ให้โทรปรึกษำจิตแพทย์โดยตรง และให้แพทย์
เขียนใบ Consult ไว้ที่ Chart
3. หำกจิตแพทย์อยู่เวรนอกเวลำรำชกำรสำมรถปรึกษำจิตแพทย์ในเวรได้
4. ผู้ป่วยจิตเวชในแผนกผู้ป่วยใน หำกมีอำกำรทำงจิตกำเริบรุนแรงให้ notify จิตแพทย์ได้โดยตรง
5. จำกข้อ 4 ข้ำงต้น กรณีจิตแพทย์ไม่ได้อยู่เวรนอกเวลำรำชกำรให้ notify intern เวร ward ก่อน หำกต้องกำร
management เพิ่มเติม intern สำมำรถปรึกษำจิตแพทย์ได้ตลอดเวลำ
6. ผู้ป่วยที่จิตแพทย์ดูแลร่วมกรณีต้องกำรจำหน่ำยผู้ป่วย หรือกรณีผู้ป่วยไม่สมัครใจรับกำรรักษำในโรงพยำบำล ให้
แพทย์หรือพยำบำลประสำนจิตแพทย์ก่อนจำหน่ำยทุกครั้ง
7. หำกนัดผู้ป่วยใหม่จำก IPD ( ผู้ป่วยที่ไม่ได้ปรึกษำจิตแพทย์ในรอบที่ admit) เข้ำ OPD ให้โทรทำนัดที่ OPD
แผนกจิตเวชและยำเสพติดเพื่อขอวันนัดเนื่องจำกมีกำรจำกัดจำนวนผู้ป่วยใหม่ต่อวัน ยกเว้นวันหยุดรำชกำรให้
พิจำรณำนัดตำมวันที่ระบุข้ำงต้น
8. กรณีผู้ป่วยที่ต้องกำรเลิกบุหรี่ สุรำหรือยำเสพติดอื่น ที่ไม่จำเป็นต้องปรับยำให้ติดต่อที่ OPD แผนกจิตเวชและยำ
เสพติด จะมีพยำบำลจิตเวชและนักจิตวิทยำคลินิกช่วยประเมิน/ให้คำปรึกษำ
โรงพยาบาลลูกข่าย (กาบเชิง, พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
1. แพทย์สำมำรถโทรปรึกษำจิตแพทย์ได้โดยตรงในเวลำรำชกำร
2. กรณี case เร่งด่วนสำมำรถโทรปรึกษำจิตแพทย์ได้ตลอดเวลำ
3. รับ refer ผู้ป่วยเป็น OPD case โดยให้โทรมำนัดที่ OPD แผนกจิตเวชและยำเสพติด
4. ขณะนี้ยังไม่รับ refer ผู้ป่วย Psychosis หรือ Bipolar manic episode หรือ ผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆ ที่มีอำกำร
ก้ำวร้ำวรุนแรง (aggressive behavior) และจำเป็นต้อง admit สำหรับเคส IPD อื่นๆ ต้องพิจำรณำเป็น
รำยๆ แล้วแต่กรณี
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