Service Profile ๒๕๖๐
หน่ วยงาน แพทย์แผนจีน
๑. บริ บท
เป็ นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการให้บริการด้านการส่งเสริม ป้ องกัน รักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพของ
ผูร้ บั บริการด้วยวิธกี ารทางด้านการแพทย์แผนจีน ตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวมอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย และผูร้ บั บริการพึงพอใจ มีขอบเขตการให้บริการทัง้ ผูม้ ารับบริการในเขตรับผิดชอบและพืน้ ที่
ใกล้เคียง แบ่งเป็ น
- งานด้านการรักษา ให้บริการผูป้ ่ วยแบบ one stop service ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในระบบ
ต่างๆ เช่น ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ
เป็ นต้น ตามหลักวิชาชีพแพทย์แผนจีน ในผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล โดยให้บริการ
ทัง้ ในเวลาและนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.
- งานส่งเสริมและป้ องกัน เช่น ให้ความรู้ คาแนะนา แก่ผปู้ ่ วยและญาติในการปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะสม
ตามลักษณะพยาธิสภาพของผูป้ ่ วย
- งานฟื้ นฟู เช่น การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูท้ ม่ี คี วามบกพร่องทางกายและการเคลื่อนไหว ได้แก่ ผูป้ ่ วย
อัมพฤกษ์ อัมพาต
ความต้องการทีส่ าคัญของผูท้ ม่ี ารับบริการคือ หาย/บรรเทาอาการที่เป็ นอยู่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
และสามารถทางานได้ตามปกติโดยไม่มปี ั ญหาหลักมารบกวน โดยระยะเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการรักษาผูป้ ่ วย ๓๐
นาทีต่อคนงานแพทย์แผนจีนมีบุคลากรเป็ นนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) ๒ คน
มีเครือ่ งมือดังนี้ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการฝั งเข็ม เครือ่ งกระตุ้นไฟฟ้ า ๒ เครือ่ ง แก้วครอบ
ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
๑. ผูร้ บั บริการได้รบั การรักษาทีถ่ ูกต้องตามหลักและมาตรฐานทางวิชาชีพแพทย์แผนจีน
๒. ผูร้ บั บริการมีความปลอดภัย ไม่มภี าวะแทรกซ้อนขณะรับบริการ
๓. ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจจากการให้บริการ
ความท้าทาย ความเสี่ยงที่ท้าทาย
๑. ผูม้ ารับบริการดีขน้ึ /หาย
๒. ภาวะแทรกซ้อนระหว่างและหลังรับบริการ

๒. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)

กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
๑. การเตรียมความพร้อม
ของสถานที/่ อุปกรณ์/
เครือ่ งมือ
๒. การรับผูป้ ่ วย

๓.การรักษา

๔. การนัดหมาย/การดูแล
ต่อเนื่อง

สิง่ ทีค่ าดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)
มีการเตรียมความพร้อมของสถานที/่
อุปกรณ์/เครือ่ งมือ ก่อนให้บริการ
และผูร้ บั บริการได้รบั การบริการที่
ถูกต้อง ปลอดภัย และพึงพอใจ
ผูร้ บั บริการได้รบั การซักประวัติ
ตรวจประเมิน และวินิจฉัยทางด้าน
การแพทย์แผนจีนทุกราย อย่าง
ถูกต้องตรงตามพยาธิสภาพของโรค
ผูร้ บั บริการได้รบั การรักษาทีถ่ ูกต้อง
และปลอดภัยตรงตามแผนการรักษา

ตัวชีว้ ดั สาคัญ
(Performance Indicator)
- จานวนครัง้ ของการเตรียมสถานที/่
อุปกรณ์/เครือ่ งมือ ไม่พร้อมใช้
เป้ าหมาย <๑๒ ครัง้ /ปี

-ผูร้ บั บริการได้รบั การนัดหมายและ
รักษาอย่างต่อเนื่อง

- จานวนครัง้ ของความผิดพลาดใน
การนัดหมาย เป้ าหมาย ๑๐ ราย/
ปี
- ผูร้ บั บริการสามารถปฏิบตั ติ วั ได้
อย่างถูกต้อง เป้ าหมาย ๗๐

๕.งานป้ องกันและส่งเสริม - ผูร้ บั บริการสามารถปฏิบตั ติ วั ได้
สุขภาพ
อย่างเหมาะสมกับพยาธิสภาพของ
- ให้ความรู้ คาแนะนาแก่ โรค
ผูร้ บั บริการและญาติในการ
ปฏิบตั ติ วั ให้เหมาะสมกับ
พยาธิสภาพของโรค

- จานวนครัง้ ในการตรวจประเมิน
และวินิจฉัยผิดพลาด เป้ าหมาย ๐

- ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ เป้ าหมาย  ๙๐
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
รับบริการ เป้ าหมาย ๒
- ร้อยละของผูร้ บั บริการดีขน้ึ หรือ
หาย เป้ าหมาย ๘๐
- อัตราให้บริการทางการแพทย์แผน
จีนผิดพลาด เป้ าหมาย ๒

๓. ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Performance Indicator)
ตัวชีว้ ดั
๑. จานวนครัง้ ของการเตรียมสถานที/่ อุปกรณ์/
เครือ่ งมือไม่พร้อมใช้
๒. จานวนครัง้ ในการตรวจประเมินและวินิจฉัย
ผิดพลาด
๓. ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
๔. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังรับ
บริการ
๕. ร้อยละของผูร้ บั บริการดีขน้ึ /หาย
๖. อัตราให้บริการผิดพลาดทางด้านการแพทย์
แผนจีน
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๔. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
๔.๑ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั
๑. ระบบงาน one-stop-service
- ผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการทางการแพทย์แผนจีนแล้ว เมือ่ มีการนัดหมายในครัง้ ต่อไปสามารถมายื่นบัตรนัด
ทีแ่ ผนกแพทย์แผนจีนตามวันเวลาทีน่ ดั หมายได้เลย โดยไม่ตอ้ งยืน่ ทีห่ อ้ งบัตร ทาให้ลดระยะเวลาการรอคอย
ในการรักษา
๒. ระบบ Hospital XP
- มีการลงบันทึกอาการสาคัญ การให้การรักษา และการนัดหมายแก่ผปู้ ่ วยทุกรายในระบบ Hospital
XP ทาให้หอ้ งบัตรสะดวกในการค้นหา OPD Card ของผูป้ ่ วยในวันต่อไป และสามารถดึงสถิตแิ ละส่งรายงาน
ของผูม้ ารับบริการทีแ่ ผนกแพทย์แผนจีนในแต่ละเดือนจากงาน IT ได้
๔.๒การพัฒนาคุณภาพที่ อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
กิ จกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
- แนะนา ให้ความรู้ ข้อควรปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บซ้า จากการทางานในกลุ่มเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ผูป้ ่ วยทัวไป
่
- จัดทาเอกสารแผ่นพับ เกีย่ วกับการรักษาทางด้านการแพทย์แผนจีน แก่ผรู้ บั บริการ และบุคคลทัวไป
่
ทีส่ นใจ
- งานส่งเสริมสุขภาพผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งในคลินิกDPAC
กิ จกรรมฟื้ นฟูสขุ ภาพ
- โครงการเลิกบุหรีใ่ ห้บริการฝั งเข็ม ในผูป้ ่ วยเลิกบุหรี่

๕. แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
- ผูป้ ่ วยสามารถเข้าถึงการรับบริการได้โดยสะดวก ลดเวลารอคอยพบแพทย์ OPD และได้รบั การนัด
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับอาการและความรุนแรงของโรค
- การรักษาส่งต่อและ Consult เคส ร่วมกับสหวิชาชีพอื่นในการรักษาเพื่อประสิทธิภาพทีด่ ขี น้ึ เช่น
คนไข้ CVA

