ระบบบริการผู้ป่วยนอก “บริการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก”
งำนบริกำรผู้ป่วยนอก กลุ่มงำนจิตวิทยำ สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคใต้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับบริกำรทำงจิตวิทยำ ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว ได้รับบริกำรถูกต้องครบถ้วน เป็นระบบและมีมำตรฐำน
2. น ำข้ อ มู ล จำกกำรให้ บ ริ ก ำรทำงจิ ต วิ ท ยำมำวิ เ ครำะห์ ประเมิ น แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง พั ฒ นำระบบกำรให้ บ ริ ก ำรที่ มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นในลำดับต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

นักจิตวิทยาคลินกิ

รับการส่งต่อผู้รับบริการจากแพทย์

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

- ตรวจสอบใบส่งรับบริการตรวจ

1 นำที

วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

*ทุกขั้นตอน
น.ส.สำเภำทิพย์ ลิ้มสมุทรชัยกุล (จ.ค.727)
น.ส.สุปรีย์ ทองฉิม (จ.ค.943)

ศึกษาแฟ้มประวัติและเตรียมเครื่องมือ
ทดสอบทางจิตวิทยา
สร้างสัมพันธภาพ
ชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการ
ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา

- ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์การส่งตรวจ
- เลือกเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาที่
เหมาะสมกับปัญหาของผู้รบั บริการ และตรง
ตามวัตถุประสงค์การส่งตรวจของแพทย์

- ประเมินความพร้อมของ
ผู้รับบริการ

- ประเมินความเข้ าใจของผู้รับบริการ /
ผู้ปกครอง ก่อนเริ่มบริ การ

- ดาเนินการตามมาตรฐานทาง
ดาเนินการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา

ชี้แจงผลการทดสอบ แจ้งพฤติกรรมที่พบ
และให้คาแนะนาเบื้องต้น

4 นำที

-

จิตวิทยาคลินิก
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมอารมณ์
ของผู้รับบริการขณะทดสอบโดย
ละเอียด

- ประเมินความจาเป็นในการ
ให้บริการอื่นๆเพิ่มเติม เช่น

3 นำที
3 นำที

45-90 นำที
(สำหรับ1 แบบทดสอบ)

10-15 นำที

Family Therapy

บันทึกการให้บริการลง clinical record

- บันทึกหัตถการ และค่าบริการ ใน
ระบบ JHOS ให้ถูกต้อง

วิเคราะห์/แปลผลการทดสอบทางจิตวิทยา

- วิเคราะห์/แปลผลการทดสอบตาม

รายงานผลการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา

- รายงานผลการตรวจวินิจฉัยตาม

มาตรฐานจิตวิทยาคลินิก

มาตรฐานจิตวิทยาคลินิก

3 นำที
30-60 นำที
15-30 นำที

สิ้นสุดบริการ
รวมเวลาทั้งหมด

2 ชั่วโมง 45 นาที
(โดยประมาณ)

ระบบบริการผู้ป่วยนอก “บริการบาบัดทางจิตวิทยา”
งำนบริกำรผู้ป่วยนอก กลุ่มงำนจิตวิทยำ สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคใต้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับบริกำรทำงจิตวิทยำ ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว ได้รับบริกำรถูกต้องครบถ้วน เป็นระบบและมีมำตรฐำน
2. น ำข้ อ มู ล จำกกำรให้ บ ริ ก ำรทำงจิ ต วิ ท ยำมำวิ เ ครำะห์ ประเมิ น แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง พั ฒ นำระบบกำรให้ บ ริ ก ำรที่ มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นในลำดับต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

นักจิตวิทยาคลินกิ

รับการส่งต่อผู้รับบริการจากแพทย์

*ทุกขั้นตอน
น.ส.สาเภาทิพย์ ลิ้มสมุทรชัยกุล (จ.ค.727)

จุดควบคุมความเสี่ยง
- ตรวจสอบใบส่งรับบริการบาบัด
ทางจิตวิทยา

ระยะเวลา
1 นำที

น.ส.สุปรีย์ ทองฉิม (จ.ค.943)

ศึกษาแฟ้มประวัติ

- ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์การส่งบาบัด

5 นำที

สร้างสัมพันธภาพ

- ประเมินความพร้อมของผูร้ ับบริการ

5 นำที

ประเมินปัญหาและพฤติกรรมเพิ่มเติม

- ประเมินและทาความเข้ าใจปัญหาและ
พฤติกรรมของผู้รับบริ การเพิม่ เติม

ดาเนินการบาบัดทางจิตวิทยา

บันทึกการให้บริการใน clinical record

บันทึกสรุปในรายงานผล
การบาบัดทางจิตวิทยา

- ดาเนินการตามมาตรฐานการบาบัด
ทางจิตวิทยา

- บันทึกหัตถการ และค่าบริการ ใน
ระบบ JHOS ให้ถูกต้อง

- รายงานผลการบาบัดตามมาตรฐาน
การบาบัดทางจิตวิทยา

10 นำที
40-60 นำที
4 นำที

25 นำที

สิ้นสุดบริการ

รวมเวลาทั้งหมด

1 ชั่วโมง 30 นาที
(โดยประมาณ)

วิธีปฏิบัติบริการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ
1. แฟ้มประวัติผู้ป่วยนอก (OPD Card)
2. เครื่องมือตรวจวินิจฉัยทำงจิตวิทยำคลินิก
3. นำฬิกำจับเวลำ
4. แบบบันทึกกำรทดสอบทำงจิตวิทยำ
5. แบบรำยงำนผลกำรตรวจวินิจฉัยทำงจิตวิทยำคลินิก
6. อุปกรณ์อื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ดินสอ 2B, ยำงลบ, สี Crayon ฯลฯ
วิธีปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.

นักจิตวิทยำรับกำรส่งต่อผู้รับบริกำรจำกแพทย์
ตรวจสอบใบส่งรับบริกำรตรวจวินิจฉัยทำงจิตวิทยำ
ศึกษำข้อมูลจำกแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอก
เตรียมเครื่องมือทดสอบทำงจิตวิทยำโดยพิจำรณำเครื่องมือที่เหมำะสมกับปัญหำของผู้รับบริกำร
และตรงตำมวัตถุประสงค์กำรส่งตรวจของแพทย์
5. สร้ำงสัมพันธภำพ และประเมินควำมพร้อมของผู้ป่วย
(หำกพบว่ำไม่พร้อมรับบริกำรให้ดำเนินกำรนัดรับบริกำรใหม่ในครั้งต่อไป)
6. ชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของกำรตรวจวินิจฉัยทำงจิตวิทยำ
7. ดำเนินกำรตรวจวินิจฉัยทำงจิตวิทยำ โดยสังเกตและบันทึกพฤติกรรม/อำรมณ์ของผู้รับบริกำร
ขณะทดสอบอย่ำงละเอียด
8. เมื่อดำเนินกำรทดสอบเสร็จสิ้น ให้ชี้แจงผลกำรทดสอบเบื้องต้น รวมถึงพฤติกรรมที่พบ และให้คำแนะนำ
เบื้องต้นแก่ผู้รับบริกำร/ผู้ปกครอง
9. บันทึกกำรให้บริกำรลง clinical record รวมทั้งกำรบันทึกหัตถกำรและค่ำบริกำร ในระบบ JHOS ให้
ถูกต้อง
10. วิเครำะห์/แปลผลกำรทดสอบทำงจิตวิทยำตำมมำตรฐำนจิตวิทยำคลินิก
11. รำยงำนผลกำรตรวจวินิจฉัยทำงจิตวิทยำคลินิกให้แพทย์ผู้ส่งตรวจทรำบ โดยแนบรำยงำนดังกล่ำวลงใน
แฟ้มประวัติผู้ป่วยให้เรียบร้อย ก่อนผู้รับบริกำรเข้ำพบแพทย์ในครั้งต่อไป

วิธีปฏิบัติบริการบาบัดทางจิตวิทยา
วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ
1. แฟ้มประวัติผู้ป่วยนอก (OPD Card)
2. แบบบันทึกกำรบำบัดทำงจิตวิทยำ
3. แบบรำยงำนกำรบำบัดทำงจิตวิทยำ
4. อุปกรณ์อื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรบันทึกกำรบำบัด, นำฬิกำจับเวลำ ฯลฯ
วิธีปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นักจิตวิทยำรับกำรส่งต่อผู้รับบริกำรจำกแพทย์
ตรวจสอบใบส่งรับบริกำรบำบัดทำงจิตวิทยำ
ศึกษำข้อมูลจำกแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอก
สร้ำงสัมพันธภำพ และประเมินควำมพร้อมของผู้ป่วย
(หำกพบว่ำไม่พร้อมรับบริกำรให้ดำเนินกำรนัดรับบริกำรใหม่ในครั้งต่อไป)
ประเมินปัญหำและพฤติกรรมเพิ่มเติม
ดำเนินกำรบำบัดตำมมำตรฐำนกำรบำบัดทำงจิตวิทยำ โดยสังเกตพฤติกรรม/อำรมณ์ของผู้รับบริกำร
อย่ำงละเอียด
บันทึกกำรให้บริกำรลง clinical record รวมทั้งกำรบันทึกหัตถกำรและค่ำบริกำร ในระบบ JHOS ให้
ถูกต้อง
บันทึกสรุปในรำยงำนผลกำรบำบัดทำงจิตวิทยำ
รำยงำนผลกำรบำบัดทำงจิตวิทยำให้แพทย์ผู้ส่งบำบัดทรำบ โดยแนบรำยงำนดังกล่ำวลงในแฟ้มประวัติ
ผู้ป่วยให้เรียบร้อย ก่อนผู้รับบริกำรเข้ำพบแพทย์ในครั้งต่อไป

