Service Profile วัณโรค
1. บริ บท ( Context )
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย
ให้บริการดูแลรักษา ดาเนินงานควบคุมวัณโรค ผูป้ ่ วยวัณโรคทุกประเภทอย่างมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย มีความพึงพอใจ
ข. ขอบเขตการให้บริ การ
1. คลินิกให้บริการทุกวันศุกร์ท่ี 2 และ 4ของเดือน เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในเวลา
ราชการ
2. ให้บริการดูแลรักษาผูป้ ่ วยวัณโรคทุกประเภท ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ
( National Tuberculosis Programe )
3. ให้บริการตรวจคัดกรองผูส้ มั ผัสร่วมบ้านผูป้ ่ วยวัณโรค
4. ให้บริการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดหาเชือ้ เอชไอวี แก่ผปู้ ่ วยวัณโรค
5. ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วย ญาติ และผูด้ แู ลผูป้ ่ วยวัณโรคเกีย่ วกับ เรือ่ งโรควัณโรค แนวทางการ
รักษาและระยะเวลาการรักษา ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้
6. ให้บริการส่งต่อข้อมูลของผูป้ ่ วยวัณโรคเพื่อการติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยวัณโรคแก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
7. ติดตามเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยวัณโรคทีม่ ปี ั ญหาซับซ้อนและไม่มาตรวจตามนัดทัง้ ในและนอก
เวลาราชการ
8. ควบคุมป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคทัง้ ในโรงพยาบาลและชุมชน
ค. ผูร้ บั ผลงานและความต้องการที่สาคัญ
ฝ่ าย/หน่ วยงาน
ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
แผนกผู้ป่วยนอก
ห้องบัตร
แพทย์
แผนกผู้ป่วยใน
ฝ่ ายเภสัชฯ
ฝ่ ายชันสูตรฯ
ฝ่ ายบริ หารฯ

ข้อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนดูแล รักษา ป้ องกัน
ควบคุมโรคผูป้ ่ วยทีค่ รบถ้วนถูกต้อง
การเก็บ เวชระเบียนผูป้ ่ วยคืนกลับทันเวลาทีก่ าหนด
การส่งต่อข้อมูล การประสานแนวทางการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยวัณ โรคตามแผนการรักษาทีถ่ ูกต้อง
ข้อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนดูแล ป้ องกันควบคุมโรค
ของผูป้ ่ วยทีค่ รบถ้วนถูกต้อง และต่อเนื่อง
ข้อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนดูแลหรือให้การให้
คาปรึกษาและเฝ้ าระวัง ADR ของผูป้ ่ วยทีค่ รบถ้วน
การเก็บสิง่ ส่งตรวจ/นา specimen ส่งตรวจทีถ่ ูกต้อง
ทันเวลา
การประสานแผนปฏิบตั งิ านล่วงหน้าในพืน้ ทีท่ ช่ี ดั เจน

งานเวชปฏิ บตั ิ ครอบครัว

ลูกค้าภายนอก
กลุ่มผูร้ บั บริ การ
ผูป้ ่ วยและผูร้ บั บริ การ

ญาติ ผป้ ู ่ วย

สาธารณสุขอาเภอกันตัง
ประชาชนทัวไป
่

1.ได้รบั การประสานส่งต่อข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน
รวดเร็ว ทันเวลา
2. มีแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วย เช่น การส่งต่อ การคัด
กรองผูส้ มั ผัส การขาดยา
3. ต้องการความร่วมมือในการทางานในชุมชน

ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
1.ได้รบั การดูแลรักษาตามเกณฑ์มาตรฐานจนหาย
เป็ นปกติ
2.ได้รบั บริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม
3.ได้รบั คาแนะนาเรือ่ งโรควัณโรคและวิธปี ฏิบตั ทิ ่ี
ถูกต้อง
4.ความสะดวก รวดเร็ว พฤติกรรมบริการทีเ่ ป็ น
มิตร เอาใจใส่ดว้ ยความจริงใจ
ได้รบั คาแนะนาเรือ่ งโรควัณโรคและวิธปี ฏิบตั ทิ ่ี
ถูกต้องเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั กิ บั ผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว ในการป้ องกัน ควบคุมโรค
ต้องการข้อมูลทางระบาดวิทยา ทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และ
ถูกต้อง
ต้องการได้รบั ความปลอดภัยจากการควบคุม
ป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้

ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ พบก่อน รักษาหาย ไม่แพร่กระจายเชือ้ สู่ชุมชน
1. การดูแลผูป้ ่ วยตามมาตรฐานงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ( National Tuberculosis
Program )
2. การดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องทัง้ ในโรงพยาบาลและทีบ่ า้ น
3. การให้บริการแบบ One Stop Service

4. มีการทางานเป็ นทีมสหวิชาชีพ
5. การค้นหาผูป้ ่ วยรายใหม่เชิงรุก
จ. ความท้าทายและความเสี่ยงที่สาคัญ
1. อัตราการรักษาหาย
2. อัตราการขาดยา
3. อัตราตาย
4. พบอัตราการติดเชือ้ ในผูป้ ่ วย HIV สูงขึน้
5. พบผูป้ ่ วยดือ้ ยาหลายขนาน
ฉ. ปริ มาณงานและทรัพยากร ( คน เทคโนโลยี เครื่องมือ )
ด้าน
ศักยภาพ
คน
- มีความรูแ้ ละทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยตัง้ แต่แรกเริม่
จนรักษาหาย การป้ องกันควบคุมโรค การ
ประสานงานและให้ความรูอ้ งค์กรและหน่วยงาน
ต่างๆ
เทคโนโลยี - มีโปรแกรม TBCM .โปรแกรม TB Thailand ,TB
data HUB สาหรับลงข้อมูล รายงาน
- มีโปรแกรม Hos xpสาหรับเก็บข้อมูล ประวัตกิ าร
รับบริการ
เครือ่ งมือ
- มีคลินิกแยกเป็ นสัดส่วน เป็ นห้อง Negative
pressure แยกห่างจากคลินิกอื่น
- มีหอ้ ง Negative pressure กรณีผปู้ ่ วย Admit
- มีเครือ่ งมือในการตรวจสอบชันสูตรพร้อมใช้งาน

2. กระบวนการสาคัญ ( Key Performance )
กระบวนการสาคัญ
สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
( Key Process )
( Process Requirement )

ข้อจากัด
- อัตรากาลัง ต้องมีการวางแผน
และบริหารจัดการอัตรากาลังใน
การให้บริการและทางานทดแทน
-มีหลายโปรแกรม ต้องบันทึก
ข้อมูลซ้าซ้อน เสียเวลา

-มีหอ้ ง Negative pressure กรณี
ผูป้ ่ วย Admit จานวน 1ห้อง
-LAB บางตัว ส่งตรวจศูนย์วณ
ั โรค
เขต 12 ทาให้เกิดล่าช้าในการ
รายงานผล -ประเมินผลการรักษา

ตัวชี้วดั สาคัญ
( Performance Indicator )

1. เตรียมความพร้อม
- เตรียมเจ้าหน้าที่
- เตรียมสถานที่
- เตรียมอุปกรณ์
- เตรียมเอกสาร

- มีพยาบาลเพียงพอในการ
- มีพยาบาลให้บริการตรวจรักษา
ให้บริการตรวจรักษา
อยูอ่ ย่างน้อย 1 คนในวันทีม่ ี
คลินกิ วัณโรค
- มีเครือ่ งมืออุปกรณ์พร้อมใช้
- มี OPD Card และเอกสารอื่น - มีเอกสารทีใ่ ช้ในการนัดตรวจ
เสมหะ/ ตลับเสมหะมีพยี งพอ
ๆ พร้อมใช้

2. ประเมิ น/วางแผน
- ประเมินความต้องการ
- ตกลงบริการ
- วางแผนบริการ
- การมีส่วนร่วมของ
ผูร้ บั บริการ / ญาติ /
ครอบครัว
3. การให้บริ การ
- บริการปรึกษา
- บริการรักษา
- บริการดูแลต่อเนื่อง

- ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินความ
เสีย่ งทางคลินิกอย่างถูกต้อง
ตัง้ แต่แรกรับ
- ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลรักษาตาม
ความเร่งด่วนของการให้บริการ
- มีการประเมินรายวัน เช่นการชัง่
น้าหนักวัดสัญญาณชีพ
- ผูป้ ่ วยได้รบั บริการถูกต้อง ถูก
คน
- ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลรักษาตาม
มาตรฐาน
- ผูป้ ่ วยพึงพอใจ
- ผูป้ ่ วยให้ความร่วมมือในการ
รักษา มีการปฏิบตั ติ วั ได้ถูกต้อง

- อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งในคลินิก

4. จาหน่ าย

- ผูป้ ่ วยได้รบั การยุตกิ ารบริการ
อย่างเหมาะสม
- มีการนัดหมายเพื่อรับบริการ
ครัง้ ต่อไป
- มีการส่งต่อให้สถานบริการ
สาธารณสุขในชุมชนเพื่อดูแล
ต่อเนื่อง

- ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
- อัตราผูป้ ่ วยขาดนัด < 3 %
- ผูป้ ่ วยทีส่ ่งต่อให้สถานบริการ
สาธารณสุขในชุมชนเพื่อดูแล
ต่อเนื่อง 100%

- ร้อยละผูป้ ่ วยวิกฤตได้รบั การ
ดูแล

- ร้อยละการให้บริการถูกต้อง ถูก
คน
- ร้อยละของผูป้ ่ วยไม่ได้รบั การ
รักษาตามแนวทางปฏิบตั ิ
- ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
- ร้อยละ ผูป้ ่ วยได้รบั การเยีย่ ม
บ้านตามเกณฑ์

5. การบันทึกเวชระเบียน

- มีการบันทึกประวัติ / อาการ - ร้อยละของการบันทึกเวช
ผูป้ ่ วยได้ถูกต้องครอบคลุม
ระเบียน ถูกต้อง ครบถ้วน
- มีการรักษาสิทธิผปู้ ่ วย
- ไม่มขี อ้ ร้องเรียนเรือ่ งการละเมิด
สิทธิ หรือเปิ ดเผยความลับ

3. ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2555
2556
2557
2558
2559
1. ด้านการรักษา
1.1 อัตรารักษาหายขาด
85%
91.67% 91.10% 92.31% 97.2% 100%
(Cure Rate)
(33/36) (27/29) (24/26) (34/35) (27/27)
1.2 อัตราเปลีย่ นของเสมหะ
85%
92.31% 94.73% 96%
96.8% 87.88%
(Conversion Rate)
(24/26) (34/36) (24/25) (30/31) (29/33)
1.3 อัตราการขาดยา
< 3%
2.78%
0
3.28%
1.87
0
(Completion Rate)
(1/36) (0/29)
(2/61) (1/57) (0/27)
1.4 อัตราตาย
< 10%
2.78%
0
0
0
0
(1/36) (0/29) (0/26) (0/35) (0/27)
1.5 อัตราการตรวจ anti
100%
90.16% 89.71% 90.24% 92.45% 94.74%
HIV
(55/61) (61/68) (37/41) (49/53) (54/57)
2. ด้านการค้นหาผู้ป่วย /
ป้ องกันการแพร่กระจาย
เชื้อ
2.1 ความครอบคลุมของ
70%
55.75% 69.23% 59.62% 76.81% 82.61%
การค้นหาผูป้ ่ วย
(29/52) (36/52) (41/69) (53/69) (57/69)
2. 2 การคัดกรองผูส้ มั ผัส
80%
NA NA
NA 83.1% 88.75%
ร่วมบ้าน
(44/53) (71/80)

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั

1. คลินิกให้บริการทุกวันศุกร์ท่ี 2 และ4ของเดือน บริการแบบONE STOP SERVICE
2. ใช้ระบบ Fast Track ในการคัดกรองเพื่อให้เข้าถึงระบบบริการอย่างรวดเร็ว
3. จัดคลินิกวัณโรค เป็ นห้อง Negative presser ออกห่างจาก คลินิกผูป้ ่ วยอื่น ๆ
4. หลังจากที่แพทย์วนิ ิจฉัยโรคแล้วได้รบั การ Counseling เจาะ HIV, การรับประทานยา อาการ
ข้ า งเคี ย งและการแพ้ ย า, การปฏิ บ ั ติ ต ั ว และการป้ องกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ ,การท าDOTS
,Empowerment ผูป้ ่ วยเพื่อให้เกิดกาลังใจและมันใจในการรั
่
กษาหาย
5.กรณี Admitมีการเยีย่ ม case โดยทีมสหวิชาชีพ ให้คาแนะนาเรือ่ งการรับประทานยา ,อาการ
ข้างเคียงการแพ้ยา, การทา DOTS,การปฏิบตั ติ วั อย่างถูกต้อง ป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
,Counselling เจาะ Anti HIV ในผูป้ ่ วยวัณโรคทุกราย ประเมินดูแลสภาวะจิตใจ สังคม ของผูป้ ่ วยวัณโรค
และครอบครัวและมีการวางแผนจาหน่ ายโดยทีมสหวิชาชีพ และประสานcase ไปยัง สสอ./รพ.สต.เพื่อ
ติดตามเยีย่ มและคัดกรองผูส้ มั ผัส
6. ประสานcase ไปยัง สสอ./รพ.สต. เพื่อคัดเลือก อสม./ฝึ กอบรมในการทาDOTS/คัดกรองผู้
สัมผัส
7. กรณีเป็ นผู้ป่วยต่างชาติ ประสานให้มูลนิธริ กั ษ์ไทติดตามผู้สมั ผัส/ติดตามเยีย่ ม กรณีเป็ นหญิง
ขายบริการ ประสานให้สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยติดตามผูส้ มั ผัส/ติดตามเยีย่ ม
8.เป็ นวิทยากรในการสอน/อบรม เป็ นพีเ่ ลีย้ งผูป้ ่ วย(On the jon training)
9. ทา DOTS โดยอสม.โดยมีเจ้าหน้ าที่รพ.สต.เป็ นพี่เลี้ยงและติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ระยะเข้มข้น
(2เดือนแรก) สัปดาห์ละ 1ครัง้ ระยะต่อเนื่อง (4เดือนหลัง) เดือนละ 1ครัง้
10. การค้นหาผูป้ ่ วยเชิงรุกในชุมชน ในกลุ่มเสีย่ ง กลุ่มผูส้ มั ผัสร่วมบ้าน , กลุ่มผูป้ ่ วย HIV , กลุ่ม
ผูป้ ่ วยเบาหวาน COPD ผูท้ ม่ี ภี มู ติ า้ นทานต่า แรงงานข้ามชาติ
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่ อยู่ระหว่างการดาเนิ นงาน
1. การคัดกรองผูท้ ม่ี อี าการสงสัยวัณโรคในกลุ่มเสีย่ งอย่างครอบคลุม
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผูป้ ่ วยวัณโรครับประทานยาต่อหน้า (DOT) โดย อสม.
5. แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง
1.การค้นหากลุ่มเสีย่ งอย่างครอบคลุม
2.การดูแลผูป้ ่ วยวัณโรคแบบมีพเ่ี ลีย้ งกากับการกินยา
3. การส่งต่อข้อมูลทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว

