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Service profile 
หน่วยบริการปฐมภมิู  (PCU) 

กลุ่มงานเวชศาสตรค์รอบครวัและบริการด้านปฐมภมิู โรงพยาบาลกนัตงั  จ.ตรงั 
บริบท (Context) 
หน้าท่ีและเป้าหมาย   

หน่วยบรกิารปฐมภูมิ โรงพยาบาลกันตัง เป็นหน่วยงานให้บรกิารสุขภาพชุมชนทัง้ 4 มิต ิ
ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค รกัษา และฟ้ืนฟู  ในทุกกลุ่มอายุ รบัผดิชอบพืน้ที่ 3หมู่บา้น หมู่ที่1, หมู่ที่4 
และหมูท่ี ่6 ต าบลบางเป้า  

 
ขอบเขตการให้บริการ 

1. งานบรกิารเชงิรกุในชุมชน  
   1.1 งานตรวจคดักรองกลุ่มเสีย่ง ไดแ้ก่ ตรวจคดักรองโรคเบาหวาน-ความดนัโลหติสงู  ตรวจ

คดักรองโรคมะเรง็ปากมดลูก  มะเรง็เตา้นม  คดักรองวณัโรค   ตรวจเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ  ตรวจ
คดักรองพฒันาการเดก็ คดักรองภาวะซมึเศรา้ คดักรองการด าเนินกจิวตัรประจ าวนัผูส้งูอาย ุฯลฯ  

   1.2 งานระบาดวิทยา ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เช่น โรคไข้เลือดออก  ไข้หวดันก/
ไขห้วดัใหญ่  โรคอุบตัใิหม่  โรคระบาดตามฤดูกาล ป้องกนัและควบคุมวณัโรค   โดยการค้นหาผู้ป่วย
รายใหมแ่ละวธิ ีDOTS ในชุมชน ฯลฯ 

   1.3 งานเยีย่มบา้น เยีย่มผูป่้วยเรือ้รงั มารดาหลงัคลอด ทารกแรกเกดิ ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส 
ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ ผูป่้วยจติเวช ตดิตามการฉีดวคัซนีและตรวจพฒันาการ  และผูป่้วยทีไ่ดร้บัการ
ส่งต่อ ดแูลส่งเสรมิสุขภาพประชาชนในเขตรบัผดิชอบ  

   1.4 งานบรกิารสุขภาพชุมชนอื่นๆ   ไดแ้ก่   ชมรมสรา้งสุขภาพ  ชมรมผูส้งูอายุ สุขภาพภาค
ประชาชน  อบรมพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุขเชีย่วชาญ ประกวดอาสาสมคัรสาธารณสุขดเีด่น รณรงค์
โรคอ้วน โรคเบาหวาน-ความดนัโลหติสูง ให้บรกิารงานสุขาภบิาลอาหาร อนามยัโรงเรยีน วดัส่งเสรมิ
สุขภาพ ค่ายปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน -ความดันโลหิตสูง ส่งเสรมิอาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.)เชงิรกุ ประกวดภมูปัิญญาทอ้งถิน่และวฒันธรรมไทย วยัผูส้งูอายุ ฯลฯ 

 
กลุ่มประชากรทางคลินิกท่ีส าคญั 
1. ประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป  ตรวจคดักรองโรคเบาหวานความดนัโลหติ  
2. ประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป  ตรวจคดักรองโรคซมึเศรา้ ดว้ย 2 ค าถามและโรคทางจติ ดว้ย 8 

ค าถาม 
3. สตรอีาย ุ30-60 ปี ตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู 
4. สตรอีาย ุ30-70 ปี ผ่านการประเมนิทกัษะการตรวจมะเรง็เตา้นมดว้ยตนเอง 
5. ประชากรทีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป ตรวจคดักรองการด าเนินกจิวตัรประจ าวนัในผูส้งูอายุ 
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ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั  
ลกูค้าภายใน 

ฝ่าย/หน่วยงาน ความต้องการของผูร้บัผลงาน 
คลนิิกพเิศษ ตอ้งการระบบขอ้มลูและการประสานงานทีถู่กตอ้งและครบถว้น 
หอ้ง LAB ตอ้งการระบบขอ้มลูและการประสานงานทีถู่กตอ้งและครบถว้น 
หอ้งงานทะเบยีน ตอ้งการขอ้มลูทัว่ไปของผูร้บับรกิาร 
แพทย ์ ตอ้งการผลการตรวจวนิิจฉยัทีถู่กตอ้งและไดร้บัการรกัษา/การส่งต่อที่

ถูกตอ้งและรวดเรว็ 
 
ลกูค้าภายนอก 

กลุ่ม
ผูร้บับริการ 

ความต้องการของผูร้บัผลงาน 

ผูป่้วย  ไดร้บัการรกัษาหาย,ไดร้บัขอ้มลูต่าง ๆ ทีถู่กตอ้ง,รวดเรว็ประทบัใจจากการมารบั
บรกิาร  

ญาตผิูป่้วย ไดร้บัขอ้มลู,ค าแนะน า,สุขศกึษาเกีย่วกบัการปฏบิตัติวั/การดแูลตนเองและ
ครอบครวัเพื่อป้องกนัการตดิต่อโรคจากผูป่้วย 

ประชาชนทัว่ไป 
ใน 3 หมูบ่า้น 

- มคีุณภาพชวีติทีด่,ีบรรลุการมสีุขภาพแขง็แรง,พึง่พาดูแลช่วยเหลอืตนเอง
ครอบครวั 
และชุมชนได,้ไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อทีป้่องกนัได ้,มสี่วนรว่มในการพฒันาและ
รว่มสรา้งชุมชนตนเองใหเ้ขม้แขง็ 

ผูไ้มม่หีลกั 
ประกนัสุขภาพ 

- มหีลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า และสามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขของรฐั ได้
อยา่งทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั 

กลุ่มอื่นๆ 
จนท. / หน่วยงาน
อื่นๆ ใน รพ. 

- การบรกิารอยา่งประทบัใจ ขอ้มลูขา่วสารรวดเรว็ถูกตอ้ง ใหค้วามรว่มมอืเตม็
ความรูค้วามสามารถ 

 
 
 
 
ความต้องการการประสานงานภายในท่ีส าคญั  
หน่วยงานท่ีต้องการประสานงาน ความต้องการการประสานงาน 
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อบต. ขอสนบัสนุนงบประมานการจดัท าโครงการ 
ผูใ้หญ่บา้น ตดิต่อประสานงานกบัประชาชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
อสม. ดแูลประชาชนในแต่ละครวัเรอืนทีร่บัผดิชอบ 
โรงเรยีน ประสานขอ้มลูและใหบ้รกิาร ส่งเสรมิ ป้องกนั และ

รกัษา ตลอดจนการพฒันายกระดบัมาตรฐานของ
โรงเรยีน 

เครอืขา่ย คปสอ. อ าเภอกนัตงั การประสานงานและการส่งต่อขอ้มลู ทีถู่กตอ้ง
ครบถว้นและรวดเรว็ 

 
 
ลกัษณะส าคญัของงานบริการและปริมาณงาน  

สถิติบริการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี2558 ปี2559 
 

สตรอีาย ุ30 – 60ปี ตรวจคดักรองมะเรง็
ปากมดลกู 

76.03% 
504/655 

98.99% 
589/595 

100 
718/718 

22.25 
144/647 

42.09 
285/677 

สตร ี35 ปีขึน้ไป ผ่านการประเมนิทกัษะ
การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง 

85.10% 
737/866 

89 
588/654 

97.16 
823/847 

99.45 
773/777 

94.83 
770/812 

ประชาชน 15 ปีขึน้ไป ตรวจคดักรอง
ความดนั เบาหวาน 

94.667% 
 

95.69% 95.48 
1775/1859 

95.88 
1328/1385 

99.02 
1309/1322 

ประชากรในเขตรบัผดิชอบไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนหลกัประกนัสุขภาพ 

99.84% 99.82% 99.82 99.98 99.95 

อสม.เขา้รว่มกจิกรรมและไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพ 

94.63% 90.01% 92.10% 100 100 

ประชากรกลุ่มเสีย่งเบาหวานปีก่อนหน้า 
มาเป็นผูป่้วยรายใหม่ปีปัจจุบนั 

2.48% 
5/201 

3.38 
2/59 

92.10% 3.41 
6/176 

1.02 
2/195 

ผูป่้วยเบาหวานไดร้บัการคดักรอง
ภาวะแทรกซอ้นทางจอประสาทตา 

82.73% 
115/139 

89.47 
17/19 

1.14% 
1/87 

73.17 
120/164 

74.68 
115/154 

โรงเรยีนผ่านเกณฑก์ารประเมนิระดบั
มาตรฐาน 

ระดบั
ทอง 

ระดบั
ทอง 

ระดบัทอง เพชร 1 
ทอง 3 

เพชร 1 
ทอง 3 

ประชากรกลุ่มเสีย่งโรคความดนัโลหติสงู
ป่วยเป็นโรครายใหม่ 

2.7 
15/180 

11/150 
7.33 

1.57 
14/893 

7.37 
28/376 

3.32 
19/572 

 
 
ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั 
        1. ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ 
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 2. มกีลุ่มแกนน าเครอืข่ายบรกิารสุขภาพในชุมชน  
3. ประชาชนมสีุขภาพด ี 

        4. ประชาชนสามารถดแูลสุขภาพตนเองเบือ้งตน้ได้ 
 
 
ความท้าทาย และความเส่ียงท่ีส าคญั จดุเน้นการพฒันา 
     ความท้าทาย 

1. การลดอตัราการเพิม่ผูป่้วยรายใหมใ่นผูป่้วยรายใหม ่ในผูป่้วยโรคเรือ้รงั DM,HTและCOPD 
2. การป้องกนัภาวะแทรกซอ้นระยะยาว ในกลุ่มโรคเรือ้รงั 
3. การฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยหลงัเกดิภาวะแทรกซอ้น เพื่อคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของผูป่้วย 
4. การป้องกนัภาวะตดิเตยีง ความพกิาร 

  
 

 
ความเส่ียงท่ีส าคญั 

 1.กลุ่มแกนน าเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพในชุมชนขาดความยัง่ยนืในการท ากจิกรรมเกีย่วกบัการ
ส่งเสรมิสุขภาพ 
 2. ประชาชนไมม่คีวามตระหนกัในการดแูลตนเองเนื่องจากมปัีญหาดา้นเศรษฐกจิ  
 3. กลุ่มองคท์อ้งถิน่ใหค้วามส าคญัน้อยในเรือ่งการดแูลสุขภาพของประชาชน 

 
ศกัยภาพในด้านผูป้ฏิบติังาน  เคร่ืองมือ เทคโนโลยี 

ด้าน ศกัยภาพ ข้อจ ากดั 
ผูป้ฏบิตังิาน ขาดความรูแ้ละความช านาญ จนท.ไดร้บัการอบรมฟ้ืนฟูความรู ้

ไมส่ม ่าเสมอ  
เครือ่งมอื มไีมเ่พยีงพอในการใชง้าน มจี านวนน้อย เช่น เครือ่งวดัความ

ดนัเครือ่งเจาะน ้าตาล และเครือ่งชัง่
น ้าหนกั  

เทคโนโลย ี เจา้หน้าทีร่บังานใหมทุ่กคนตอ้งเรยีนรูก้าร
วเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลูพืน้ฐาน 

มเีครือ่งคอมพวิเตอรไ์มเ่พยีงพอใน
การท างาน  

 
    ประเดน็การสร้างเสริมสขุภาพท่ีเก่ียวข้อง 
        การส่งเสรมิสุขภาพของเจา้หน้าที่ 

1. เป็นแบบอยา่งทีด่ดีา้นการดูแลสุขภาพ 
2. การออกก าลงักายในเจา้หน้าที่ 
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กระบวนการส าคญั (key Performance) 

กระบวนการส าคญั สิง่ทีค่าดหวงัจากกระบวนการ ตวัชวีดัส าคญั 
งานบรกิารตรวจคน้หา
มะเรง็ปากมดลกู 

-สตรกีลุ่มเป้าหมายไดร้บัการคน้หา
และตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู 

- รอ้ยละของสตรกีลุ่มเป้าหมาย
ไดร้บัการตรวจคดักรองมะเรง็
ปากมดลกู 
- รอ้ยละของสตรทีีม่ผีลการตรวจ
ผดิปกตไิดร้บัการส่งต่อ 

การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง -หญงิวยัเจรญิพนัธม์คีวามรูแ้ละทกัษะ
และสามารถตรวจมะเรง็เตา้นมไดด้ว้ย
ตนเอง 

-รอ้ยละของประชากร
กลุ่มเป้าหมายมคีวามรูแ้ละ
สามารถตรวจมะเรง็เตา้นมดว้ย
ตนเองไดถู้กตอ้ง 

การตรวจคดักรอง
โรคเบาหวานและโรคความ
ดนัโลหติสงูในชุมชน 

-ประชากรกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการ
ตรวจคดักรองเบาหวาน และความดนั 
-ประชากรกลุ่มปกตไิดร้บัการส่งเสรมิ
ใหเ้ป็นสมาชกิของชมรมสรา้งสุขภาพ 
มคีวามรูแ้ละสามารถดแูลสุขภาพได้
ดว้ยตนเอง 

-รอ้ยละของประชากรอาย ุ15 ปี
ขึน้ไปไดร้บัการคดักรอง
เบาหวานและความดนัโลหติสงู 
-รอ้ยละของประชากรกลุ่มเสีย่ง
ไดร้บัการส่งต่อ 
 

กระบวนการส าคญั (key Performance)   (ต่อ) 
กระบวนการส าคญั สิง่ทีค่าดหวงัจากกระบวนการ ตวัชวีดัส าคญั 

 -ประชากรกลุ่มเสีย่งไดร้บัการส่งต่อ
เพื่อการดแูล  เฝ้าระวงัต่อเนื่องและ
ส่งเสรมิใหเ้กดิการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมสุขภาพ 
-ประชากรกลุ่มป่วยไดร้บัการดแูล
รกัษาทีถู่กตอ้ง 

-รอ้ยละของประชากรกลุ่มเสีย่ง
ไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชกิของชมรม
สรา้งสุขภาพในระดบัหมูบ่า้น 
-จ านวนอุบตักิารณ์ทีป่ระชากร

กลุ่มป่วยขาดการรกัษา 

การตรวจคดักรอง ADL - เพื่อจ าแนก กลุ่มผูส้งูอายใุหส้ามารถ
วางแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สู งอายุ ได้อย่ างมีประสิทธิภ าพ 
ถูกตอ้ง เหมาะสมในระยะยาว 

- รอ้ยละของผูส้งูอายไุดร้บัการ
คดักรองและประเมนิสมรรถนะ
เพื่อการดแูล ดว้ยเครือ่งมอื 
Activity of Daily Living (ADL) 

การตรวจคดักรองซมึเศรา้ - ประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไดร้บัการคดั
กรองซมึเศรา้ 2 ค าถาม ไดร้บัส่งต่อ 
เพื่อการช่วยเหลอืตามแนวทางอย่าง
เหมาะสม จากรพช. ,รพศ. 

- รอ้ยละของประชากรกลุ่มเสีย่ง 
อาย ุ15 ปีขึน้ไป ไดร้บัการคดั
กรองซมึเศรา้ 

การตรวจคดักรอง - เดก็อาย ุ9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการ - รอ้ยละของเดก็อาย ุ9,18,30,42 
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พฒันาการเดก็ ตรวจคดักรองพฒันาการทัง้ 5 ดา้น 
ตามช่วงอายทุีก่ าหนด ดว้ยเครือ่งมอื 
DSPM 

เดอืน ไดร้บัการตรวจพฒันาการ 

 
การส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน 
    1. มกีารออกก าลงักายในหมูบ่า้น เช่น การเตน้แอโรบคิ การร าไมพ้ลอง การเล่นฟุตบอล 
    2. การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ในกลุ่มเสีย่ง กลุ่มป่วย 
 
 วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั  การพฒันา 
ประเดน็คุณภาพที่
ส าคญั /ความทา้ทายที่
ส าคญั 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดัและผลลพัธ ์
(Link) 

กจิกรรมพฒันา (Link) 

1. ประชาชนไดร้บัการ
คดักรองภาวะเสีย่ง 

เพื่อคน้หาบุคคลทีม่ ี
ภาวะเสีย่ง เขา้กลุ่ม
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
สุขภาพ 

ประชาชนอาย1ุ5ปีขึน้
ไปไดร้บัการคดักรอง 
HT และDMและ
ซมึเศรา้ 

สรา้งแกนน าดแูลสุขภาพ
ประจ าหมูบ่า้น 

2. สตรอีาย ุ30 – 60 ปี 
คดักรองมะเรง็ปาก
มดลกู 

เพื่อเป็นการคน้หาผูท้ีม่ ี
ความผดิปกตขิองปาก
มดลกู และไดร้บัการส่ง
ต่ออยา่งรวดเรว็ 

สตร ี30 – 60 ปีไดร้บั
การคดักรองมะเรง็ทุก
คน 

รณรงคต์รวจคดักรองใน
วนัหยดุท างาน และ            
ออกตรวจคดักรองใน
ชุมชน 

3. สตรอีาย ุ30-70 ปีขึน้
ไป ผ่านการประเมนิ
ทกัษะการตรวจเตา้นม
ดว้ยตนเอง 

เพื่อเป็นการคน้หาผูท้ีม่ ี
ความผดิปกตขิองเตา้นม  
ไดร้บัการส่งต่ออยา่ง
รวดเรว็ 

สตร ี30-70 ปีขึน้ไป มี
ความรูแ้ละผ่านการ
ประเมนิทกัษะการ
ตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเอง 

สรา้งแกนน าดแูลสุขภาพ
เกีย่วกบัทกัษะการตรวจ
เตา้นมดว้ยตนเองเป็น
ประจ าทุกเดอืน 

ประเดน็คุณภาพที่
ส าคญั /ความทา้ทายที่

ส าคญั 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค ์ ตวัชีว้ดัและผลลพัธ ์
(Link) 

กจิกรรมพฒันา (Link) 

การตรวจคดักรอง ADL - เพื่ อ จ า แ น ก  ก ลุ่ ม
ผู้สูงอายุให้สามารถวาง
แผนการดูแลส่งเสริม
สุ ข ภ าพ ผู้ สู ง อ ายุ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง เหมาะสมใน
ระยะยาว 

- รอ้ยละของผูส้งูอายุ
ไดร้บัการคดักรองและ
ประเมนิสมรรถนะเพื่อ
การดแูล ดว้ย
เครือ่งมอื Activity of 
Daily Living (ADL) 

- สรา้งอาสาสมคัรดแูล
ผูส้งูอายุ 
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การตรวจคดักรอง
ซมึเศรา้ 

- ประชากรอาย ุ15 ปี
ขึน้ไดร้บัการคดักรอง
ซมึเศรา้ 2 ค าถาม ได้
รบัส่งต่อ เพื่อการ
ช่วยเหลอืตามแนวทาง
อยา่งเหมาะสม จาก
รพช. ,รพศ. 

- รอ้ยละของประชากร
กลุ่มเสีย่ง อาย ุ15 ปี
ขึน้ไป ไดร้บัการคดั
กรองซมึเศรา้ 

- คน้หาผูป่้วยในชุมชนที่
มภีาวะซมึเศรา้ไดร้บัการ
ส่งต่อรกัษา  

การตรวจคดักรอง
พฒันาการเดก็ 

- เดก็อาย ุ9,18,30,42 
เดอืนไดร้บัการตรวจคดั
กรองพฒันาการทัง้ 5 
ดา้น ตามช่วงอายุที่
ก าหนด ดว้ยเครือ่งมอื 
DSPM 

- รอ้ยละของเดก็อาย ุ
9,18,30,42 เดอืน 
ไดร้บัการตรวจ
พฒันาการ 

- สรา้งแกนน าครใูนศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ช่วยในการ
คดักรอง เดก็ทีม่ ี
พฒันาการล่าชา้ 

 
 



 

 

 กิจกรรมทบทวนคณุภาพ 

ปัญหา/โอกาสพฒันา/กรณตีวัอยา่ง case /

เหตุการณ์ 

การปรบัปรงุ/การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ผลลพัธ ์

1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายไมม่ารบับรกิารตรวจ

มะเรง็ปากมดลกู 

- ประชาสมัพนัธ ์ใหค้วามรูแ้ละความส าคญัของการ

คดักรอง 

- ออกใหบ้รกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูใน

พืน้ที ่

- ให ้อสม.ประสานประชากรกลุ่มเป้าหมายและ

น ามาตรวจ ณ จดุใหบ้รกิาร 

กลุ่มสตรอีายุ30-60ปี ไดร้บัความรูแ้ละเขา้รบัการคดั

กรองมะเรง็ปากมดลกูตามเป้าหมาย 

 



 

 

บทเรียนจากการพฒันา 

เรือ่ง มะเรง็ปากมดลกู 

ปัญหา/โอกาสพฒันา 

 ประชากรกลุ่มเป้าหมายไม่มารบับรกิารตรวจมะเรง็ปากมดลกู 

วตัถปุระสงค ์

 เพื่อคน้หาผูท้ีม่คีวามผดิปกตขิองปากมดลกู และไดร้บัการส่งต่ออยา่งรวดเรว็ 

การปรบัปรงุ/เปล่ียนแปลง 

 1. จดัประชุม อสม. ในพืน้ที ่เพื่อชีแ้จงกลุ่มเป้าหมาย ในพืน้ทีแ่ละชีแ้จงแนวทางการด าเนินงาน 

 2. ประชาสมัพนัธ ์และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความส าคญัของการคดักรองมะเรง็ปากมดลกู 

 3. ออกใหบ้รกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

 4. ให ้อสม.ประสานประชากรกลุ่มเป้าหมายและน ามาตรวจ ณ จดุใหบ้รกิาร 

ผลลพัธ์ 

 กลุ่มสตรอีายุ30-60ปี ไดร้บัความรูแ้ละเขา้รบัการคดักรองมะเรง็ปากมดลกูตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


