
Service Profile ๒๕๖๐ 
หน่วยงาน แพทยแ์ผนจีน 
 

๑. บริบท 
เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการใหบ้รกิารดา้นการส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ

ผูร้บับรกิารดว้ยวธิกีารทางดา้นการแพทยแ์ผนจนี ตามมาตรฐานวชิาชพีแบบองคร์วมอยา่งถูกตอ้ง 
ปลอดภยั และผูร้บับรกิารพงึพอใจ มขีอบเขตการใหบ้รกิารทัง้ผูม้ารบับรกิารในเขตรบัผดิชอบและพืน้ที่
ใกลเ้คยีง แบ่งเป็น 
- งานดา้นการรกัษา ใหบ้รกิารผูป่้วยแบบ one stop service ตรวจวนิิจฉยัและรกัษาโรคในระบบ

ต่างๆ เช่น ระบบกระดกูและกลา้มเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดนิอาหาร ระบบทางเดนิหายใจ 
เป็นตน้ ตามหลกัวชิาชพีแพทยแ์ผนจนี ในผูป่้วยในและผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล โดยใหบ้รกิาร
ทัง้ในเวลาและนอกเวลาราชการ  ในวนัจนัทร ์- ศุกร ์เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.  

- งานส่งเสรมิและป้องกนั เช่น ใหค้วามรู ้ค าแนะน า แก่ผูป่้วยและญาตใินการปฏบิตัติวัทีเ่หมาะสม
ตามลกัษณะพยาธสิภาพของผูป่้วย 

- งานฟ้ืนฟู เช่น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางกายและการเคลื่อนไหว ไดแ้ก่ ผูป่้วย 
อมัพฤกษ์ อมัพาต  

ความตอ้งการทีส่ าคญัของผูท้ีม่ารบับรกิารคอื หาย/บรรเทาอาการที่เป็นอยู ่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้ 
และสามารถท างานไดต้ามปกตโิดยไม่มปัีญหาหลกัมารบกวน โดยระยะเวลาเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการรกัษาผูป่้วย ๓๐ 
นาทต่ีอคนงานแพทยแ์ผนจนีมบีุคลากรเป็นนกัวชิาการสาธารณสุข (แพทยแ์ผนจนี) ๒ คน 
มเีครือ่งมอืดงันี้ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝังเขม็ เครือ่งกระตุ้นไฟฟ้า ๒ เครือ่ง แกว้ครอบ 
 

ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั 
๑. ผูร้บับรกิารไดร้บัการรกัษาทีถู่กตอ้งตามหลกัและมาตรฐานทางวชิาชพีแพทยแ์ผนจนี 
๒. ผูร้บับรกิารมคีวามปลอดภยั ไมม่ภีาวะแทรกซอ้นขณะรบับรกิาร 
๓. ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจจากการใหบ้รกิาร 

 
ความท้าทาย ความเส่ียงท่ีท้าทาย 
๑. ผูม้ารบับรกิารดขีึน้/หาย 
๒. ภาวะแทรกซอ้นระหว่างและหลงัรบับรกิาร 

 
 

๒. กระบวนการส าคญั (Key Processes) 
 



กระบวนการส าคญั 
(Key Process) 

สิง่ทีค่าดหวงัจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตวัชีว้ดัส าคญั 
(Performance Indicator) 

๑. การเตรยีมความพรอ้ม
ของสถานที/่อุปกรณ์/
เครือ่งมอื 

มกีารเตรยีมความพรอ้มของสถานที/่
อุปกรณ์/เครือ่งมอื  ก่อนใหบ้รกิาร
และผูร้บับรกิารไดร้บัการบรกิารที่
ถูกตอ้ง ปลอดภยั และพงึพอใจ 

- จ านวนครัง้ของการเตรยีมสถานที/่
อุปกรณ์/เครือ่งมอื ไมพ่รอ้มใช้ 
เป้าหมาย <๑๒ ครัง้/ปี 

๒. การรบัผูป่้วย ผูร้บับรกิารไดร้บัการซกัประวตั ิ
ตรวจประเมนิ และวนิิจฉัยทางดา้น
การแพทยแ์ผนจนีทุกราย อยา่ง
ถูกตอ้งตรงตามพยาธสิภาพของโรค 

- จ านวนครัง้ในการตรวจประเมนิ
และวนิิจฉยัผดิพลาด เป้าหมาย ๐ 

๓.การรกัษา ผูร้บับรกิารไดร้บัการรกัษาทีถู่กตอ้ง
และปลอดภยัตรงตามแผนการรกัษา 

- รอ้ยละของความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร เป้าหมาย  ๙๐ 
- อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นหลงั
รบับรกิาร เป้าหมาย ๒ 
- รอ้ยละของผูร้บับรกิารดขีึน้หรอื 
หาย เป้าหมาย ๘๐ 
- อตัราใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ผน
จนีผดิพลาด เป้าหมาย ๒ 

๔. การนัดหมาย/การดแูล
ต่อเนื่อง 

-ผูร้บับรกิารไดร้บัการนดัหมายและ
รกัษาอยา่งต่อเนื่อง 

- จ านวนครัง้ของความผดิพลาดใน
การนดัหมาย เป้าหมาย ๑๐ ราย/
ปี 

๕.งานป้องกนัและส่งเสรมิ
สุขภาพ 
- ใหค้วามรู ้ค าแนะน าแก่
ผูร้บับรกิารและญาตใินการ
ปฏบิตัติวัใหเ้หมาะสมกบั
พยาธสิภาพของโรค 
 

- ผูร้บับรกิารสามารถปฏบิตัติวัได้
อยา่งเหมาะสมกบัพยาธสิภาพของ
โรค 

- ผูร้บับรกิารสามารถปฏบิตัติวัได้
อยา่งถูกตอ้ง เป้าหมาย ๗๐ 

 
 
 



๓. ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 
 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. จ านวนครัง้ของการเตรยีมสถานที/่อุปกรณ์/
เครือ่งมอืไมพ่รอ้มใช้ 

<๑๒ ครัง้/
ปี 

๐ ๐ ๐ ๐ 

๒. จ านวนครัง้ในการตรวจประเมนิและวนิิจฉยั
ผดิพลาด 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๓. รอ้ยละของความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ๙๐ ๘๔.๘๕ ๙๔.๘๘ ๙๕.๙๔ ๙๐.๐๑ 

๔. อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นหลงัรบั
บรกิาร 

<๒ ๑ ๐ ๐ ๐ 

๕. รอ้ยละของผูร้บับรกิารดขีึน้/หาย ๘๐ ๙๕.๐๗ ๙๕.๐๒ ๙๖.๖๑ ๙๗.๐๖ 
๖. อตัราใหบ้รกิารผดิพลาดทางดา้นการแพทย์
แผนจนี 

<๒ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 
๔. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายและมีคณุภาพ 
๔.๑ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั 
๑. ระบบงาน one-stop-service  

- ผูป่้วยทีม่ารบับรกิารทางการแพทยแ์ผนจนีแลว้ เมือ่มกีารนดัหมายในครัง้ต่อไปสามารถมายื่นบตัรนดั
ทีแ่ผนกแพทยแ์ผนจนีตามวนัเวลาทีน่ดัหมายไดเ้ลย โดยไมต่อ้งยืน่ทีห่อ้งบตัร ท าใหล้ดระยะเวลาการรอคอย
ในการรกัษา 
๒. ระบบ Hospital XP 

- มกีารลงบนัทกึอาการส าคญั การใหก้ารรกัษา และการนัดหมายแก่ผูป่้วยทุกรายในระบบ Hospital 
XP ท าใหห้อ้งบตัรสะดวกในการคน้หา OPD Card ของผูป่้วยในวนัต่อไป และสามารถดงึสถติแิละส่งรายงาน
ของผูม้ารบับรกิารทีแ่ผนกแพทยแ์ผนจนีในแต่ละเดอืนจากงาน IT ได ้
 
๔.๒การพฒันาคณุภาพท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ 
- แนะน า ใหค้วามรู ้ขอ้ควรปฏบิตั ิเพื่อป้องกนัการบาดเจบ็ซ ้า จากการท างานในกลุ่มเจา้หน้าทีแ่ละ

ผูป่้วยทัว่ไป 
- จดัท าเอกสารแผ่นพบั เกีย่วกบัการรกัษาทางดา้นการแพทยแ์ผนจนี แก่ผูร้บับรกิาร และบุคคลทัว่ไป

ทีส่นใจ 
- งานส่งเสรมิสุขภาพผูป่้วยกลุ่มเสีย่งในคลนิิกDPAC 

กิจกรรมฟ้ืนฟสูขุภาพ 
- โครงการเลกิบุหรีใ่หบ้รกิารฝังเขม็ ในผูป่้วยเลกิบุหรี่ 



 
๕.  แผนการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
 - ผูป่้วยสามารถเขา้ถงึการรบับรกิารไดโ้ดยสะดวก ลดเวลารอคอยพบแพทย ์OPD และไดร้บัการนดั 
ตดิตามผลอยา่งต่อเนื่อง เหมาะสมกบัอาการและความรุนแรงของโรค 

- การรกัษาส่งต่อและ Consult เคส รว่มกบัสหวชิาชพีอื่นในการรกัษาเพื่อประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ เช่น 
    คนไข ้CVA  
 


