1

Service profile
หน่ วยบริ การปฐมภูมิ (PCU)
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริ การด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลกันตัง จ.ตรัง
บริ บท (Context)
หน้ าที่และเป้ าหมาย
หน่ ว ยบริก ารปฐมภู ม ิ โรงพยาบาลกัน ตัง เป็ น หน่ ว ยงานให้บ ริก ารสุ ข ภาพชุ ม ชนทัง้ 4 มิติ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค รักษา และฟื้ นฟู ในทุกกลุ่มอายุ รับผิดชอบพืน้ ที่ 3หมู่บา้ น หมู่ท่1ี , หมู่ท่4ี
และหมูท่ ่ี 6 ตาบลบางเป้ า
ขอบเขตการให้บริ การ
1. งานบริการเชิงรุกในชุมชน
1.1 งานตรวจคัดกรองกลุ่มเสีย่ ง ได้แก่ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม คัดกรองวัณโรค ตรวจเฝ้ าระวังภาวะโภชนาการ ตรวจ
คัดกรองพัฒนาการเด็ก คัดกรองภาวะซึมเศร้า คัดกรองการดาเนินกิจวัตรประจาวันผูส้ งู อายุ ฯลฯ
1.2 งานระบาดวิท ยา ป้ อ งกัน และควบคุ ม โรคติด ต่ อ เช่ น โรคไข้เลือ ดออก ไข้ห วัด นก/
ไข้หวัดใหญ่ โรคอุบตั ใิ หม่ โรคระบาดตามฤดูกาล ป้ องกันและควบคุมวัณโรค โดยการค้นหาผู้ป่วย
รายใหม่และวิธ ี DOTS ในชุมชน ฯลฯ
1.3 งานเยีย่ มบ้าน เยีย่ มผูป้ ่ วยเรือ้ รัง มารดาหลังคลอด ทารกแรกเกิด ผูพ้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาส
ผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พิง ผูป้ ่ วยจิตเวช ติดตามการฉีดวัคซีนและตรวจพัฒนาการ และผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การ
ส่งต่อ ดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตรับผิดชอบ
1.4 งานบริการสุขภาพชุมชนอื่นๆ ได้แก่ ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรมผูส้ งู อายุ สุขภาพภาค
ประชาชน อบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเชีย่ วชาญ ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น รณรงค์
โรคอ้วน โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ให้บริการงานสุขาภิบาลอาหาร อนามัยโรงเรียน วัดส่งเสริม
สุ ข ภาพ ค่ ายปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมกลุ่ ม เสี่ย งโรคเบาหวาน-ความดัน โลหิต สูง ส่ งเสริม อาสาสมัค ร
สาธารณสุข (อสม.)เชิงรุก ประกวดภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมไทย วัยผูส้ งู อายุ ฯลฯ
กลุ่มประชากรทางคลิ นิกที่สาคัญ
1. ประชากรอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิต
2. ประชากรอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า ด้วย 2 คาถามและโรคทางจิต ด้วย 8
คาถาม
3. สตรีอายุ 30-60 ปี ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
4. สตรีอายุ 30-70 ปี ผ่านการประเมินทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
5. ประชากรทีม่ อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป ตรวจคัดกรองการดาเนินกิจวัตรประจาวันในผูส้ งู อายุ
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ความต้องการของผูร้ บั ผลงานสาคัญ
ลูกค้าภายใน
ฝ่ าย/หน่ วยงาน
ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
คลินิกพิเศษ
ต้องการระบบข้อมูลและการประสานงานทีถ่ ูกต้องและครบถ้วน
ห้อง LAB
ต้องการระบบข้อมูลและการประสานงานทีถ่ ูกต้องและครบถ้วน
ห้องงานทะเบียน
ต้องการข้อมูลทัวไปของผู
่
ร้ บั บริการ
แพทย์
ต้องการผลการตรวจวินิจฉัยทีถ่ ูกต้องและได้รบั การรักษา/การส่งต่อที่
ถูกต้องและรวดเร็ว
ลูกค้าภายนอก
กลุ่ม
ผูร้ บั บริ การ
ผูป้ ่ วย

ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน

ได้รบั การรักษาหาย,ได้รบั ข้อมูลต่าง ๆ ทีถ่ ูกต้อง,รวดเร็วประทับใจจากการมารับ
บริการ
ญาติผปู้ ่ วย
ได้รบั ข้อมูล,คาแนะนา,สุขศึกษาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั /การดูแลตนเองและ
ครอบครัวเพื่อป้ องกันการติดต่อโรคจากผูป้ ่ วย
ประชาชนทัวไป
่
- มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ,ี บรรลุการมีสุขภาพแข็งแรง,พึง่ พาดูแลช่วยเหลือตนเอง
ใน 3 หมูบ่ า้ น
ครอบครัว
และชุมชนได้,ไม่เจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อทีป่ ้ องกันได้ ,มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมสร้างชุมชนตนเองให้เข้มแข็ง
ผูไ้ ม่มหี ลัก
- มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ ได้
ประกันสุขภาพ อย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียมกัน
กลุ่มอื่นๆ
- การบริการอย่างประทับใจ ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วถูกต้อง ให้ความร่วมมือเต็ม
จนท. / หน่วยงาน ความรูค้ วามสามารถ
อื่นๆ ใน รพ.

ความต้องการการประสานงานภายในที่สาคัญ
หน่ วยงานที่ต้องการประสานงาน
ความต้องการการประสานงาน
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อบต.
ผูใ้ หญ่บา้ น
อสม.
โรงเรียน

ขอสนับสนุ นงบประมานการจัดทาโครงการ
ติดต่อประสานงานกับประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ดูแลประชาชนในแต่ละครัวเรือนทีร่ บั ผิดชอบ
ประสานข้อมูลและให้บริการ ส่งเสริม ป้ องกัน และ
รักษา ตลอดจนการพัฒนายกระดับมาตรฐานของ
โรงเรียน
การประสานงานและการส่งต่อข้อมูล ทีถ่ ูกต้อง
ครบถ้วนและรวดเร็ว

เครือข่าย คปสอ. อาเภอกันตัง

ลักษณะสาคัญของงานบริ การและปริ มาณงาน
สถิ ติบริ การ
ปี 2555 ปี 2556
สตรีอายุ 30 – 60ปี ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก
สตรี 35 ปี ขน้ึ ไป ผ่านการประเมินทักษะ
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ประชาชน 15 ปี ขน้ึ ไป ตรวจคัดกรอง
ความดัน เบาหวาน
ประชากรในเขตรับผิดชอบได้รบั การขึน้
ทะเบียนหลักประกันสุขภาพ
อสม.เข้าร่วมกิจกรรมและได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพ
ประชากรกลุ่มเสีย่ งเบาหวานปี ก่อนหน้า
มาเป็ นผูป้ ่ วยรายใหม่ปีปัจจุบนั
ผูป้ ่ วยเบาหวานได้รบั การคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตา
โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ
มาตรฐาน
ประชากรกลุ่มเสีย่ งโรคความดันโลหิตสูง
ป่ วยเป็ นโรครายใหม่

ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
1. ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ

76.03%
504/655
85.10%
737/866
94.667%

ปี 2557

ปี 2558

98.99%
589/595
89
588/654
95.69%

100
22.25
718/718 144/647
97.16
99.45
823/847 773/777
95.48
95.88
1775/1859 1328/1385
99.84% 99.82%
99.82
99.98

ปี 2559
42.09
285/677
94.83
770/812
99.02
1309/1322
99.95

94.63% 90.01%

92.10%

100

100

2.48%
5/201
82.73%
115/139
ระดับ
ทอง
2.7
15/180

92.10%

3.41
6/176
73.17
120/164
เพชร 1
ทอง 3
7.37
28/376

1.02
2/195
74.68
115/154
เพชร 1
ทอง 3
3.32
19/572

3.38
2/59
89.47
17/19
ระดับ
ทอง
11/150
7.33

1.14%
1/87
ระดับทอง
1.57
14/893
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2. มีกลุ่มแกนนาเครือข่ายบริการสุขภาพในชุมชน
3. ประชาชนมีสุขภาพดี
4. ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองเบือ้ งต้นได้

ความท้าทาย และความเสี่ยงที่สาคัญ จุดเน้ นการพัฒนา
ความท้าทาย
1. การลดอัตราการเพิม่ ผูป้ ่ วยรายใหม่ในผูป้ ่ วยรายใหม่ ในผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง DM,HTและCOPD
2. การป้ องกันภาวะแทรกซ้อนระยะยาว ในกลุ่มโรคเรือ้ รัง
3. การฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยหลังเกิดภาวะแทรกซ้อน เพื่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ของผูป้ ่ วย
4. การป้ องกันภาวะติดเตียง ความพิการ

ความเสี่ยงที่สาคัญ
1.กลุ่มแกนนาเครือข่ายบริการสุขภาพในชุมชนขาดความยังยื
่ นในการทากิจกรรมเกีย่ วกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
2. ประชาชนไม่มคี วามตระหนักในการดูแลตนเองเนื่องจากมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ
3. กลุ่มองค์ทอ้ งถิน่ ให้ความสาคัญน้อยในเรือ่ งการดูแลสุขภาพของประชาชน
ศักยภาพในด้านผูป้ ฏิ บตั ิ งาน เครื่องมือ เทคโนโลยี
ด้าน
ผูป้ ฏิบตั งิ าน

ศักยภาพ
ขาดความรูแ้ ละความชานาญ

เครือ่ งมือ

มีไม่เพียงพอในการใช้งาน

เทคโนโลยี

เจ้าหน้าทีร่ บั งานใหม่ทุกคนต้องเรียนรูก้ าร
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลพืน้ ฐาน

ประเด็นการสร้างเสริ มสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่
1. เป็ นแบบอย่างทีด่ ดี า้ นการดูแลสุขภาพ
2. การออกกาลังกายในเจ้าหน้าที่

ข้อจากัด
จนท.ได้รบั การอบรมฟื้ นฟูความรู้
ไม่สม่าเสมอ
มีจานวนน้อย เช่น เครือ่ งวัดความ
ดันเครือ่ งเจาะน้าตาล และเครือ่ งชัง่
น้าหนัก
มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอใน
การทางาน
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กระบวนการสาคัญ (key Performance)
กระบวนการสาคัญ
สิง่ ทีค่ าดหวังจากกระบวนการ
งานบริการตรวจค้นหา
-สตรีกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การค้นหา
มะเร็งปากมดลูก
และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง -หญิงวัยเจริญพันธ์มคี วามรูแ้ ละทักษะ
และสามารถตรวจมะเร็งเต้านมได้ดว้ ย
ตนเอง
การตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงในชุมชน

-ประชากรกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดัน
-ประชากรกลุ่มปกติได้รบั การส่งเสริม
ให้เป็ นสมาชิกของชมรมสร้างสุขภาพ
มีความรูแ้ ละสามารถดูแลสุขภาพได้
ด้วยตนเอง
กระบวนการสาคัญ (key Performance) (ต่อ)
กระบวนการสาคัญ
สิง่ ทีค่ าดหวังจากกระบวนการ
-ประชากรกลุ่มเสีย่ งได้รบั การส่งต่อ
เพื่อการดูแล เฝ้ าระวังต่อเนื่องและ
ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ
-ประชากรกลุ่มป่ วยได้รบั การดูแล
รักษาทีถ่ ูกต้อง
การตรวจคัดกรอง ADL - เพื่อจาแนก กลุ่มผูส้ งู อายุให้สามารถ
วางแผนการดู แ ลส่ ง เสริม สุ ข ภาพ
ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ถูกต้อง เหมาะสมในระยะยาว
การตรวจคัดกรองซึมเศร้า - ประชากรอายุ 15 ปี ขน้ึ ได้รบั การคัด
กรองซึมเศร้า 2 คาถาม ได้รบั ส่งต่อ
เพื่อการช่วยเหลือตามแนวทางอย่าง
เหมาะสม จากรพช. ,รพศ.
การตรวจคัดกรอง
- เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือนได้รบั การ

ตัวชีวดั สาคัญ
- ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้ าหมาย
ได้รบั การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก
- ร้อยละของสตรีทม่ี ผี ลการตรวจ
ผิดปกติได้รบั การส่งต่อ
-ร้อยละของประชากร
กลุ่มเป้ าหมายมีความรูแ้ ละ
สามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองได้ถูกต้อง
-ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปี
ขึน้ ไปได้รบั การคัดกรอง
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
-ร้อยละของประชากรกลุ่มเสีย่ ง
ได้รบั การส่งต่อ

ตัวชีวดั สาคัญ
-ร้อยละของประชากรกลุ่มเสีย่ ง
ได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกของชมรม
สร้างสุขภาพในระดับหมูบ่ า้ น
-จานวนอุบตั กิ ารณ์ทป่ี ระชากร
กลุ่มป่ วยขาดการรักษา
- ร้อยละของผูส้ งู อายุได้รบั การ
คัดกรองและประเมินสมรรถนะ
เพื่อการดูแล ด้วยเครือ่ งมือ
Activity of Daily Living (ADL)
- ร้อยละของประชากรกลุ่มเสีย่ ง
อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ได้รบั การคัด
กรองซึมเศร้า
- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42
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พัฒนาการเด็ก

ตรวจคัดกรองพัฒนาการทัง้ 5 ด้าน
ตามช่วงอายุทก่ี าหนด ด้วยเครือ่ งมือ
DSPM

เดือน ได้รบั การตรวจพัฒนาการ

การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
1. มีการออกกาลังกายในหมูบ่ า้ น เช่น การเต้นแอโรบิค การราไม้พลอง การเล่นฟุตบอล
2. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ในกลุ่มเสีย่ ง กลุ่มป่ วย
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั
ประเด็นคุณภาพที่
สาคัญ /ความท้าทายที่
สาคัญ
1. ประชาชนได้รบั การ
คัดกรองภาวะเสีย่ ง

การพัฒนา
เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั และผลลัพธ์
(Link)

เพื่อค้นหาบุคคลทีม่ ี
ภาวะเสีย่ ง เข้ากลุ่ม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพ
2. สตรีอายุ 30 – 60 ปี เพื่อเป็ นการค้นหาผูท้ ม่ี ี
คัดกรองมะเร็งปาก
ความผิดปกติของปาก
มดลูก
มดลูก และได้รบั การส่ง
ต่ออย่างรวดเร็ว
3. สตรีอายุ 30-70 ปี ขน้ึ เพื่อเป็ นการค้นหาผูท้ ม่ี ี
ไป ผ่านการประเมิน
ความผิดปกติของเต้านม
ทักษะการตรวจเต้านม
ได้รบั การส่งต่ออย่าง
ด้วยตนเอง
รวดเร็ว

ประชาชนอายุ15ปี ขน้ึ
ไปได้รบั การคัดกรอง
HT และDMและ
ซึมเศร้า
สตรี 30 – 60 ปี ได้รบั
การคัดกรองมะเร็งทุก
คน

กิจกรรมพัฒนา (Link)

สร้างแกนนาดูแลสุขภาพ
ประจาหมูบ่ า้ น

รณรงค์ตรวจคัดกรองใน
วันหยุดทางาน และ
ออกตรวจคัดกรองใน
ชุมชน
สตรี 30-70 ปี ขน้ึ ไป มี สร้างแกนนาดูแลสุขภาพ
ความรูแ้ ละผ่านการ เกีย่ วกับทักษะการตรวจ
ประเมินทักษะการ
เต้านมด้วยตนเองเป็ น
ตรวจเต้านมด้วย
ประจาทุกเดือน
ตนเอง
เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั และผลลัพธ์
กิจกรรมพัฒนา (Link)
(Link)

ประเด็นคุณภาพที่
สาคัญ /ความท้าทายที่
สาคัญ
การตรวจคัดกรอง ADL - เพื่ อ จ า แ น ก ก ลุ่ ม
ผู้สูงอายุให้สามารถวาง
แผนการดู แ ลส่ ง เสริม
สุ ข ภ าพ ผู้ สู งอ ายุ ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมใน
ระยะยาว

- ร้อยละของผูส้ งู อายุ - สร้างอาสาสมัครดูแล
ได้รบั การคัดกรองและ ผูส้ งู อายุ
ประเมินสมรรถนะเพื่อ
การดูแล ด้วย
เครือ่ งมือ Activity of
Daily Living (ADL)
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การตรวจคัดกรอง
ซึมเศร้า

การตรวจคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก

- ประชากรอายุ 15 ปี
ขึน้ ได้รบั การคัดกรอง
ซึมเศร้า 2 คาถาม ได้
รับส่งต่อ เพื่อการ
ช่วยเหลือตามแนวทาง
อย่างเหมาะสม จาก
รพช. ,รพศ.
- เด็กอายุ 9,18,30,42
เดือนได้รบั การตรวจคัด
กรองพัฒนาการทัง้ 5
ด้าน ตามช่วงอายุท่ี
กาหนด ด้วยเครือ่ งมือ
DSPM

- ร้อยละของประชากร - ค้นหาผูป้ ่ วยในชุมชนที่
กลุ่มเสีย่ ง อายุ 15 ปี มีภาวะซึมเศร้าได้รบั การ
ขึน้ ไป ได้รบั การคัด ส่งต่อรักษา
กรองซึมเศร้า

- ร้อยละของเด็กอายุ
9,18,30,42 เดือน
ได้รบั การตรวจ
พัฒนาการ

- สร้างแกนนาครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กช่วยในการ
คัดกรอง เด็กทีม่ ี
พัฒนาการล่าช้า

กิ จกรรมทบทวนคุณภาพ
ปั ญหา/โอกาสพัฒนา/กรณีตวั อย่าง case /
เหตุการณ์
1. ประชากรกลุ่มเป้ าหมายไม่มารับบริการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก

การปรับปรุง/การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้

ผลลัพธ์

- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรูแ้ ละความสาคัญของการ กลุ่มสตรีอายุ30-60ปี ได้รบั ความรูแ้ ละเข้ารับการคัด
คัดกรอง
กรองมะเร็งปากมดลูกตามเป้ าหมาย
- ออกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
พืน้ ที่
- ให้ อสม.ประสานประชากรกลุ่มเป้ าหมายและ
นามาตรวจ ณ จุดให้บริการ

บทเรียนจากการพัฒนา
เรือ่ ง มะเร็งปากมดลูก
ปัญหา/โอกาสพัฒนา
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายไม่มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
วัตถุประสงค์
เพื่อค้นหาผูท้ ม่ี คี วามผิดปกติของปากมดลูก และได้รบั การส่งต่ออย่างรวดเร็ว
การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
1. จัดประชุม อสม. ในพืน้ ที่ เพื่อชีแ้ จงกลุ่มเป้ าหมาย ในพืน้ ทีแ่ ละชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงาน
2. ประชาสัมพันธ์ และให้ความรูเ้ กีย่ วกับความสาคัญของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
3. ออกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
4. ให้ อสม.ประสานประชากรกลุ่มเป้ าหมายและนามาตรวจ ณ จุดให้บริการ
ผลลัพธ์
กลุ่มสตรีอายุ30-60ปี ได้รบั ความรูแ้ ละเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามเป้ าหมาย

