โรงพยาบาลภักดีชุมพล
แนวทางปฏิบัติ เลขที่ WI-PCT-05-01 Rev 00
เรื่ อง ใบขอคาปรึกษาระหว่ างแผนก

ชื่อ/สกุล หรื อคณะกรรมการ/ทีม
จัดทาโดย

วัน/เดือน/ปี

งาน PCT

ทบทวนโดย
อนุมัตโิ ดย

ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ภักดีชุมพล

(นพ.วิชิต รุ่ งพุทธิกุล)

หน้ าที่ 2/2
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วิธีปฏิบัตงิ าน (Work Instruction) เลขที่ WI-PCT-05-01 Rev 00

แก้ ไขครัง้ ที่ 00

เรื่อง : ใบขอคาปรึกษาระหว่ างแผนก

วันที่เริ่มใช้ มี.ค.56

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับบุคลากรทีมสุ ขภาพในการ Consult ระหว่างแผนก
2. เป้าหมาย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ องค์กรแพทย์ , OPD , ER,IPD,LR,ทัตแพทย์,เภสัช,ส่ งเสริ ม, แพทย์แผนไทย,กายภาพ
3. วัสดุอุปกรณ์
ไม่มี
4. คาจากัดความ
ไม่มี
5. ผู้รับผิดชอบ
5.1 องค์กรแพทย์และบุคลากรทีมสุ ขภาพ
6. ขั้นตอนวิธีปฏิบตั ิและรายละเอียด
6.1 ใช้ใบ Consult ในกรณี แพทย์ Consult ระหว่างแพทย์ และแพทย์กบั บุคลากรอื่นๆ
7. ข้ อแนะนา / ข้ อควรระวัง
ไม่มี
8. เกณฑ์ ชี้วดั คุณภาพ
ไม่มี
9. เอกสารแนบ
มี
10. เอกสารอ้างอิง
ไม่มี

เอกสารแนบ

ใบขอคาปรึกษาแพทย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล
จากฝ่ าย .............................................................. เรียนปรึกษาฝ่ าย .............................................................. ความเร่ งด่ วน
ฉุกเฉิน
ไม่ ฉุกเฉิน
ชื่อผู้ป่วย ........................................................................................เพศ....................... อายุ ....................... HN ............................ วันที.่ ......................................................
อาการสาคัญ สิ่งทีต่ รวจพบ วินิจฉัยโรค และแผนการรักษา
...................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาเหตุทขี่ อคาปรึกษา .......................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
....................................................
(...................................................................................)

ความคิดเห็นของแพทย์ แผนการรักษา และการติดตาม...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................

คาแนะนาสาหรับเรื่องทีข่ อคาปรึกษา...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
ส่งคนไข้กลับแผนกเดิม ก่อนรับยา (ถ้ามี)
รับยาก่อนแล้วส่ งผูป้ ่ วยกลับแผนกเดิม
รับยาแล้วให้ผปู้ ่ วยกลับบ้าน
อื่น ............................................................

ขอแสดงความนับถือ
...........................................................
(.................................................................................)
WI-PCT-05-01 Rev 00
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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หน้ าที่ 1/2
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วิธีปฏิบัตงิ าน (Work Instruction) เลขที่ WI-PCT-05-01 Rev 00
เรื่อง :ใบขอคาปรึกษาระหว่ าง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง : องค์กรแพทย์ ,
แผนก
OPD , ER,IPD,LR,ทัตแพทย์,เภสัช,
ส่ งเสริ ม, แพทย์แผนไทย,กายภาพ

แก้ ไขครัง้ ที่ 00
วันที่เริ่มใช้
มี.ค.56
ผู้อนุมัติ

ผู้เรี ยบเรี ยง : ทีม PCT

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
สารบัญ
ตอนที่

หัวข้ อ

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

วัตถุประสงค์
ขอบข่าย
คานิยามศัพท์
เอกสารอ้างอิง
นโยบาย
ความรับผิดชอบ
วิธีปฏิบตั ิ
เครื่ องชี้วดั คุณภาพ
ภาคผนวก

บันทึกการประกาศใช้
ฉบับที่

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด

1

1 ธันวาคม 2555

ฉบับใหม่

แก้ ไขโดย

อนุมตั โิ ดย
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล

