ServiceProfile 2560
หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง
วันทีป่ รับปรุงข้อมูลล่าสุด 1พฤษภาคม2560
1. บริ บท (Context)
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย
เป็ นหน่ วยงานทีใ่ ห้บริการด้านแพทย์แผนไทยแก่ผปู้ ่ วยและประชาชนทัวไปเพื
่
่อการบาบัดรักษา
โรค ฟื้ นฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้ องกันโรค รวมทัง้ การให้คาแนะนาทางด้านสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย ร่วมกับการแพทย์แผนปั จจุบนั อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รบั บริการ และเผยแพร่องค์ความรูเ้ กี่ยวกับการแพทย์แผนไทย เป็ นที่
ศึกษาดูงานและเป็ นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาแพทย์แผนไทย
ข. ขอบเขตการบริ การ
1. ให้บริการแบบ one stop service ในการตรวจวินิจฉัยตามหลักวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
และการรักษาด้วยยาสมุนไพร ยาปรุงเฉพาะราย รวมทัง้ ให้ความรู้ คาแนะนาเกีย่ วกับสมุนไพร การ
บริการบาบัด
รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล ทัง้ ในคลินิกแพทย์แผนไทย วัน
จันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. และคลินิกแพทย์แผนไทยทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอก(OPDคู่ขนาน) วัน
อังคารและวันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ซึง่ มีการให้บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การนวด การ
ประคบสมุนไพร การอบไอน้าสมุนไพร การฟื้ นฟูสุขภาพหญิงหลังคลอด การพอกยาสมุนไพร การแช่
เท้าสมุนไพรและบริการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ สมาธิบาบัด การนวดกดจุดสะท้อนเท้า
2. เป็ นทีมเยีย่ มบ้านในการลงพืน้ ทีฟ่ ้ื นฟูผปู้ ่ วยอัมพฤกษ์อมั พาต ผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียง ผูพ้ กิ าร
และผูส้ งู อายุ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
4. ให้บริการคลินิกเท้าเบาหวาน ณ คลินิกพิเศษ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ในการคัดกรอง
เท้าผูป้ ่ วยเบาหวานและให้บริการนวดลดอาการชาเท้า
5. ให้บริการคลินิกสมาธิบาบัด ณ คลินิกพิเศษ ทุกวันพุธและวันศุกร์ ในการฝึกสมาธิบาบัดแก่
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
6. ให้บริการฟื้ นฟูหญิงหลังคลอดขณะพักฟื้ นในโรงพยาบาลด้วยการนวดและการประคบ
สมุนไพร

ค. ผูร้ บั ผลงานและความต้องการที่สาคัญ
- ลูกค้าภายใน
ผูร้ บั ผลงาน
ช่องทาง
แพทย์
- รายงานอุบตั กิ ารณ์
- การสัมภาษณ์และการสังเกต
- การบอกต่อ
- โทรศัพท์ภายใน
- Social network / Facebook /
Line
- ทีมสหวิชาชีพ
ห้องบัตร

หอผูป้ ่ วยใน

OPD

ER

LR

ความต้องการที่สาคัญ
- คัดกรองผูร้ บั บริการอย่างถูกต้อง
- ผูป้ ่ วยได้รบั บริการตามทีแ่ พทย์สงและมี
ั่
ผลการรักษาทีด่ ี
- มีความรูใ้ นกลุ่มอาการทีส่ ามารถใช้การ
รักษาของแพทย์แผนไทย
- ผูป้ ่ วยทีส่ ่งพบแพทย์ได้รบั การบริการที่
รวดเร็ว และตรงตามอาการทีส่ ่งปรึกษา
- มีการลงทะเบียนของผูม้ ารับบริการและ
ตรวจสอบสิทธิการรักษาทีถ่ ูกต้องและ
ครบถ้วน ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวช
ระเบียน
- มีการประสานงานในการส่งต่อผูป้ ่ วยทีด่ ี
- ผูป้ ่ วยได้รบั บริการตามทีแ่ พทย์สงและมี
ั่
ผลการรักษาทีด่ ี
- ผูป้ ่ วยและญาติ ได้รบั การสอนสาธิต ใน
การฟื้ นฟูสภาพ การดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ นก่อน
จาหน่าย
- มีการประสานงานในการส่งต่อผูป้ ่ วยทีด่ ี
- ผูป้ ่ วยได้รบั การบริการทีร่ วดเร็ว และ
ต่อเนื่อง
- มีการประสานงานในการส่งต่อผูป้ ่ วยทีด่ ี
- ได้รบั การรักษากรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะ
เสีย่ ง
- มีการประสานงานในการส่งต่อหญิงหลัง
หลังคลอดเข้ารับการฟื้ นฟูทางด้านแพทย์
แผนไทย
- ผูป้ ่ วยได้รบั การบริการทีร่ วดเร็ว และ
ต่อเนื่อง
- ผูป้ ่ วยและญาติ ได้รบั การสอนสาธิต ใน
การฟื้ นฟูสุขภาพหลังคลอด การดูแล
ต่อเนื่องทีบ่ า้ นก่อนจาหน่ าย

ผูร้ บั ผลงาน
การเงิน

ช่องทาง

งานซักฟอก

กายภาพบาบัด /
แพทย์แผนจีน
- ลูกค้าภายนอก
ผูร้ บั ผลงาน
ช่องทาง
ผูร้ บั บริการ ญาติ และ
- กล่องแสดงความคิดเห็น /
ประชาชนทัวไป
่
กล่องรับเรือ่ งร้องเรียน
- คาบอกกล่าวของผูป้ ่ วยเอง
- ประชาสัมพันธ์
- Social network
- แบบสอบถาม
- การสัมภาษณ์และการสังเกต

ความต้องการที่สาคัญ
- บันทึกใบรายการค่าบริการ ใบสังยา
่ และ
หลักฐานการเบิกเงินค่าตอบแทนทีถ่ ูกต้อง
- นาส่งเงินถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลา
- มีการเก็บผ้าใช้แล้วส่งซักอย่างถูกวิธ ี ใส่ใน
ถุงผ้า และวางทีจ่ ดุ รับส่งผ้าตามเวลาที่
กาหนด ทุกวัน
- มีการประสานงานในการส่งต่อผูป้ ่ วยทีด่ ี
- ผูป้ ่ วยได้รบั การบริการทีร่ วดเร็ว และ
ต่อเนื่อง
ความต้องการที่สาคัญ
- ได้รบั การบริการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ ที่
มีกริ ยิ า มารยาท วาจาทีส่ ุภาพไพเราะมี
ความสะดวก สบาย ระหว่างการรอเข้ารับ
บริการ
- สถานทีส่ ะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ
ได้มาตรฐาน มีหอ้ งน้ าสะอาดและห้อง
เปลีย่ นเสือ้ ผ้าแยกชายหญิง มีมุมนังอ่
่ าน
หนังสือเอกสารเพื่อการเรียนรู้ มีน้า
สมุนไพรบริการแก่ผรู้ บั บริการและญาติ
- ทราบขัน้ ตอนการเข้ารับบริการและได้รบั
บริการทีเ่ สมอภาค ถูกต้องรวดเร็ว และ
ตามสิทธิของผูป้ ่ วย
- ได้รบั บริการจากเจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรู้
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพด้าน
การแพทย์แผนไทย
- ได้รบั การบริการทีถ่ ูกต้อง มีคุณภาพ
ปลอดภัยและได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ได้รบั คาแนะนาและการปฏิบตั ติ วั ที่
ถูกต้องเข้าใจได้งา่ ยและสามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้
- เครือ่ งมืออุปกรณ์พร้อมให้บริการและ
สะอาด

ผูร้ บั ผลงาน

ช่องทาง

ความต้องการที่สาคัญ
- การได้รบั ข้อมูลข่าวสารด้านแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก

- ความต้องการประสานงานภายในที่สาคัญ
หน่ วยงาน
ประเด็นที่ต้องการประสานงาน
แพทย์
- Consult ผู้ป่ วยที่เห็นสมควรได้รบั การรักษาด้ว ยแพทย์แผน
ปั จจุบนั
OPD
- Consult ผูป้ ่ วยทีเ่ ห็นสมควรได้รบั การรักษาด้วยแพทย์แผน
ปั จจุบนั
- คัดกรองผูร้ บั บริการอย่างถูกต้องเข้ารับบริการคลินิกแพทย์
แผนไทยแผนกผูป้ ่ วยนอก(OPDคู่ขนาน)
ER
- การส่งต่อการรักษากรณีฉุกเฉินเมือ่ เกิดภาวะเสีย่ ง
LR
- การคัดกรองและส่งต่อหญิงหลังหลังคลอดเข้ารับการฟื้ นฟู
สุขภาพทางด้านแพทย์แผนไทย
ห้องบัตร
- ได้รบั visit ผูร้ บั บริการทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว เพื่อบันทึกการใช้
บริการ
เภสัชกรรม
- ยาสมุนไพรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และการเบิกจ่ายทีเ่ พียงพอ
สาหรับการให้บริการ
เวชสถิตแิ ละงานสารสนเทศ
- การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยและการ
ส่งออกข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
พัสดุ
- การเบิกจ่ายวัสดุภณ
ั ฑ์อุปกรณ์สานักงานทีม่ คี ุณภาพและพร้อม
ใช้ในการให้บริการ
ซักฟอก
- เสือ้ ผ้าสาหรับให้บริการมีความสะอาดปราศจากเชือ้ โรคไม่ม ี
รอยขาด และเพียงพอในการให้บริการ
หอผูป้ ่ วยใน
- Consult ผูป้ ่ วยทีเ่ ห็นสมควรได้รบั การรักษาด้วยแพทย์แผน
ไทย
คัดกรองและส่งต่อผูป้ ่ วยอย่างถูกต้อง
คลินิกพิเศษเบาหวานและความดัน - การคัดกรองและส่งต่อผูป้ ่ วยเบาหวานเข้ารับการตรวจอาการ
โลหิต
เท้าชาและนวดเท้าเพื่อลดอาการชาเท้า
- การคัดกรองและส่งต่อผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงเข้ารับบริการฝึก
สมาธิบาบัด

หน่ วยงาน
กายภาพบาบัด /
แพทย์แผนจีน

ประเด็นที่ต้องการประสานงาน
- Consult ผูป้ ่ วยทีเ่ ห็นสมควรได้รบั การรักษาด้วยแพทย์แผน
ไทย
- คัดกรองและส่งต่อผูป้ ่ วยอย่างถูกต้อง
- Consult ผูป้ ่ วยอัมพฤกษ์อมั พาตในการฟื้ นฟูสภาพด้วยแพทย์
แผนไทยและการลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มบ้าน

งานเวชศาสตร์ครอบครัว

- ลักษณะสาคัญของงานบริ การและปริ มาณงาน
ปี งบประมาณ
บริ การ (ครัง้ )
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

ปี 2560
(ต.ค.59-มี.ค.60

จานวนผูร้ บั ริการทาง
ด้านแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

11,901

15,456

18,608

10,857

ตรวจวินิจฉัย

4,860

4,762

6,027

2,965

นวด

4,907

4,660

5,070

2,340

ประคบสมุนไพร

3,715

4,074

4,673

2,303

อบไอน้าสมุนไพร

218

123

245

115

ฟื้ นฟูหญิงหลังคลอด

87

36

97

36

ยาสมุนไพร

6,987

10,560

12,497

8,188

นวดเท้าDM

NA

76

79

33

สมาธิบาบัด

96

170

233

123

ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
1. ผูร้ บั บริการได้รบั ทางด้านแพทย์แผนไทยทีถ่ ูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
2. ผูร้ บั บริการมีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเข้ารับบริการ
3. ผูร้ บั บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการ

จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงสาคัญ
ความท้าทาย
1. บุคลากรในหน่วยงานได้รบั การพัฒนาศักยภาพให้มคี ุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. การให้บริการทีถ่ ูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อผูร้ บั บริการ
3. ผูร้ บั บริการมีความประทับใจและพึงพอใจในการบริการ
ความเสี่ยงที่สาคัญ
1. การซักประวัติ การตรวจประเมินอาการที่ไม่ครอบคลุม
2. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนทีไ่ ม่ครบถ้วน
3. ผูป้ ่ วยแพ้ยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
4. ภาวะแทรกซ้อนจากการเข้าบริการ เช่น การนวดทีล่ งน้าหนักมากเกินไปทาให้เกิดอาการปวด
ระบม มีรอยฟกช้า หรือไม่ทดสอบความร้อนของลูกประคบหรือหม้อเกลือก่อน อาจทาให้เกิดผิวหนังเป็ น
รอยแดง ผิวหนังไหม้
5. การเข้ารับบริการของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
และผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
ฉ. ปริ มาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ)
ด้าน
ทรัพยากร
ปริ มาณงาน
1. คน
- แพทย์แผนไทย (มีใบประกอบโรค - ซักประวัตแิ ละตรวจวินิจฉัย เฉลีย่ วันละ 25 ศิลปะเวชกรรมไทย) จานวน 1คน
30 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อายุรเวท) - บันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรม HosxP และ
จานวน 1คน
เวชระเบียนของหน่วยงาน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (แพทย์
- ออกใบเสร็จค่าบริการ ใบรับรองแพทย์ และ
แผนไทย) จานวน 1คน
ออกบัตรนัดผูร้ บั บริการ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- ให้บริการนวด ประคบ อบ และฟื้ นฟูแม่หลัง
(ปฏิบตั งิ านแพทย์แผนไทยประยุกต์) คลอด เฉลีย่ วันละ
จานวน 1คน
2 - 3 คน
- ให้บริการตรวจวินิจฉัยและจ่ายยาสมุนไพรใน
คลินิกแพทย์แผนไทยแผนกผูป้ ่ วยนอก
(OPDคู่ขนาน)ทุกวันวันอังคารและวันศุกร์
- ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
สัปดาห์ละ 3 - 4 วัน
- ออกให้บริการนวดเท้าเบาหวานทีค่ ลินิกพิเศษ
ทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา 09.00 -12.00 น.

ด้าน

2.
เทคโนโลยี

3. เครือ่ งมือ

ทรัพยากร

ปริ มาณงาน
- ออกให้บริการฝึกสมาธิบาบัดทีค่ ลินิกพิเศษทุก
วันพุธและวันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
- สอนสุขศึกษาแผนก ANC ทุกวันจันทร์และ
พฤหัสเวลา08.30-09.00 น.
- สอนการฝึกสมาธิบาบัดแก่ผปู้ ่ วย NCD ราย
ใหม่ในโรงเรียนสุขภาพพึง่ ตน ทุกวันจันทร์ของ
สัปดาห์ท่ี 1ของเดือน
-จัดทารายงานประจาเดือน
-ผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย (372 ชม.)
- เตรียมอุปกรณ์ เครือ่ งมือสาหรับการให้บริการ
จานวน 4คน
เช่น เสือ้ ผ้าผูป้ ่ วย ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้า
ประคบ หม้อนึ่งลูกประคบ น้ามันนวด ผ้าเช็ดมือ
น้ายาล้างมือ
- ให้บริการนวดประคบ คนละ 5 case ต่อวัน
- ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม
- บันทึกข้อมูลบริการทุกราย
HosxP จานวน 2 เครือ่ ง
- print ใบแสดงค่าใช้จ่ายสาหรับผูร้ บั บริการสิทธิ
- เครือ่ ง printer 1เครือ่ ง
สวัสดิการจ่ายตรง
- จัดทารายงานประจาเดือน และเอกสารต่างๆ
- เครือ่ งวัดความดันโลหิตแบบ digital - วัดความดันโลหิตผูร้ บั บริการทุกราย
จานวน 2เครือ่ ง
- ชังน
่ ้าหนักผูร้ บั บริการทุกราย
- เครือ่ งวัดความดันโลหิตแบบ
- ใช้หม้อนึ่งลูกประคบวันละ 6ชม.
manual จานวน 2เครือ่ ง
- ใช้ตอู้ บสมุนไพรครัง้ 1ชม.
- stethoscope จานวน 1อัน
- เครือ่ งชังน
่ ้าหนัก จานวน 1เครือ่ ง
- หม้อนึ่งลูกประคบพร้อมเตาไฟฟ้ า
จานวน 1ชุด
- ตูอ้ บไอน้าสมุนไพร จานวน 1ตู้
- เตาไฟฟ้ าสาหรับหม้อเกลือ จานวน
1เครือ่ ง
- เบาะนวด จานวน 5เบาะ
- เก้าอีน้ วดฝ่ าเท้า จานวน 2ตัว

การสร้างเสริ มสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
ด้าน
บุคลากร

ผูร้ บั บริการ

สิง่ แวดล้อม
ชุมชน

การสร้างเสริ มสุขภาพ
- การตรวจสุขภาพประจาปี และรับวัคซีนทีจ่ าเป็ นของบุคลากรแพทย์
แผนไทย 100 %
-การติดป้ ายการล้างมือทีถ่ ูกต้อง 6ขัน้ ตอนทุกครัง้ ก่อนและหลัง
ให้บริการ รวมทัง้ การทบทวนการล้างมือเป็ นประจา
- ส่งเสริมให้บุคลากรยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการทาท่ามณีเวชหลัง
ปฏิบตั งิ าน
- ส่งเสริมให้บุคลากรรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน
- ส่งเสริมให้บุคลากรออกกาลังกาย ยืดกล้ามเนื้อเป็ นประจา
- ให้คาแนะนาในการปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องของผูป้ ่ วยและเสริมพลังใน
การดูแลตนเอง
- สร้างเสริมกาลังใจของญาติในการดูแลผูป้ ่ วย
จัดสถานทีใ่ ห้ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
จัดกิจกรรมให้ความรูก้ ารดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยผ่าน
เครือข่าย อสม. ชมรมผูส้ งู อายุ และส่งเสริมการใช้สมุนไพรใน
ครัวเรือน

วัตถุประสงค์ตวั ชี้วดั การพัฒนา
ประเด็นคุณภาพที่ เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์
สาคัญ/
ความท้าทายที่
สาคัญ
ถูกต้อง

ผูร้ บั บริการได้รบั การซัก
ประวัติ ตรวจประเมิน
อาการ และวินิจฉัยโรค
วางแผนการรักษาที่
ถูกต้อง มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย

ตัวชี้วดั และผลลัพธ์

-จานวนครัง้ ในการ
ตรวจประเมินและ
วินิจฉัยทีผ่ ดิ พลาด
เท่ากับ 0

กิ จกรรมพัฒนา

-จัดทาแนวทางปฏิบตั ิ
ขัน้ ตอนการรับบริการทาง
การแพทย์แผนไทย
-คู่มอื แนวทางเวชปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประเด็นคุณภาพที่ เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์
สาคัญ/
ความท้าทายที่
สาคัญ

ตัวชี้วดั และผลลัพธ์

ปลอดภัย

ผูร้ บั บริการได้รบั การ
รักษาตามแผนการรักษา
และอยูภ่ ายใต้มาตรฐาน
วิชาชีพทีก่ าหนด

จานวนครัง้ ของการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังการ
รับบริการทางแพทย์แผน
ไทย≤ 2 ราย

พึงพอใจ

ผูร้ บั บริการสามารถ
ร้อยละความพึงพอใจ
เข้าถึงบริการได้สะดวก ของผูร้ บั บริการ≤ 80 %
รวดเร็ว ลดระยะเวลาการ
รอคอย

กิ จกรรมพัฒนา

- คู่มอื แนวทางเวช
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
วิชาชีพ
- กิจกรรมทบทวน
ความรูก้ ารรักษาทาง
การแพทย์แผนไทย
- การจัดบริการคลินิก
แพทย์แผนไทยแผนก
ผูป้ ่ วยนอก
- การจัดระบบคิว

2. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)
กระบวนการสาคัญ
(Key Processes)
1. ขัน้ ตอนการรับบริการ
- ผูป้ ่ วยเก่าและผูป้ ่ วยนัดยื่นบัตร
นัด /ผูป้ ่ วยใหม่ยน่ ื บัตรประชาชน
เพื่อจัดทาบัตรนัด และนังรอ
่
เรียกเข้าซักประวัตลิ าดับต่อไป
2. การวินิจฉัยและการวาง
แผนการรักษา
-วั ด vital sign / ซั ก ป ระวั ติ /
อาการ / โรคประจ าตั ว / โรค
ปั จจุบนั

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
ตัวชี้วดั สาคัญ
(Process Requirement)
(Performance Indicator)
- เพื่อให้ผมู้ ารับบริการด้วยความ ผู้ ร ับ บริก ารได้ ร ับ บริก ารเสมอ
สะดวก เสมอภาครวดเร็วอย่าง ภาคและถู ก ต้ อ งตามสิท ธิก าร
เป็ นระบบตามสิทธิการรักษา
รักษา 100 %

- เพื่อ เป็ นข้อ มูล ในการวินิ จ ฉั ย - ผู้ม ารับ บริก ารได้รบั การตรวจ
และการวางแผนการรักษา
ประเมินอาการก่อนทาการรักษา
100 %

- การตรวจทางหัต ถเวช / การ - เพื่ อ ทราบบริเ วณที่ ม ีอ าการ - ผูม้ ารับบริการได้รบั การ
วินิจฉัยโรค
ปวดและจุดเจ็บ
วินิจฉัยโรคทีถ่ ูกต้อง 100 %

กระบวนการสาคัญ
(Key Processes)
- การวางแผนการรักษา

3. การรักษา
- การนวด

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
ตัวชี้วดั สาคัญ
(Process Requirement)
(Performance Indicator)
- เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาที่ - ผูม้ ารับบริการได้รบั วาง
ถูกต้องและรองรับการเปลีย่ น
แผนการรักษา 100 %
แผนการรักษา
- บรรเทาอาการเจ็บปวดบริเวณ
ทีม่ อี าการ กระตุน้ ระบบ
ไหลเวียนโลหิตภายในร่างกาย

- จานวนครัง้ ของการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนหลังจากการนวด  2

- การประคบสมุนไพร

- บรรเทาอาการปวดระบม
หลังจากการนวด / กล้ามเนื้อ
คลายตัว / กระตุน้ การไหลเวียน
ระบบโลหิต

- จานวนครัง้ ของการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนหลังจากการประคบ
2

- การอบไอน้าสมุนไพร

- บรรเทาอาการทางระบบ
ทางเดินหายใจ ได้แก่ อาการ
หวัด ภูมแิ พ้ และหอบหืด /
กระตุน้ ระบบไหลเวียนโลหิต

- จานวนครัง้ ของการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนหลังจากการอบไอน้า
สมุนไพร  2

- การใช้ยาสมุนไพร

- เพื่อให้ผรู้ บั บริการได้รบั ยา
- ผูร้ บั บริการได้รบั ยาสมุนไพรที่
สมุนไพรทีม่ คี ุณภาพและถูกต้อง มีคุณภาพและถูกต้องตามอาการ
ตามอาการของโรค
ของโรค 100 %

- การฟื้ นฟูสุขภาพหญิงหลัง
คลอด

- หญิงหลังคลอดได้รบั การฟื้ นฟู
สุขภาพทีถ่ ูกต้องตามแนวทาง
ปฏิบตั ิ
- เพื่อให้หญิงหลังคลอดทีไ่ ด้รบั
การฟื้ นฟูทางแพทย์แผนไทยมี
สุขภาพดีขน้ึ

- ร้อยละของหญิงหลังคลอดที่
ได้รบั การฟื้ นฟูทางแพทย์แผน
ไทยมีสุขภาพดีขน้ึ ≥ 80 %

- การนวดลดอาการชาเท้าใน
ผูป้ ่ วยเบาหวาน

- เพื่อลดอาการชาเท้าในผูป้ ่ วย
เบาหวานทีม่ อี าการเท้าชา

- ผูป้ ่ วยเบาหวานมีจานวนจุดชา
ลดลงอย่างน้อย ๑ จุดหลังนวด
เท้า≥ 80 %

กระบวนการสาคัญ
สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Key Processes)
(Process Requirement)
- การฝึกสมาธิบาบัดในผูป้ ่ วยโรค - เพื่อลดระดับความดันโลหิตใน
ความดันโลหิตสูง
ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามดันโลหิต
≥ 140/90 - 180/120 mmHg
4. การนัดหมาย/การดูแล
ผูร้ บั บริการได้รบั การรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)
- ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงมีระดับ
ความดันโลหิตลดลงหลังฝึก
สมาธิบาบัด ≥ 80 %
- จานวนครัง้ ของความผิดพลาด
ในการนัดหมาย เป้ าหมาย
10 ราย/ปี

3. ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Performance Indicator)
ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้

1. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ

≥ 80 %

90

93.79

88.40

ปี 2560
(ต.ค.59มี.ค.60
-

2. ร้อยละของผูร้ บั บริการอาการดีขน้ึ หลัง
รับบริการ
3. จานวนครัง้ ของการเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลังการรับบริการทางแพทย์แผนไทย
4. ร้อยละของผูป้ ่ วยอัมพฤกษ์อมั พาต
ได้รบั การฟื้ นฟูสภาพทางแพทย์แผนไทย
อย่างต่อเนื่อง
5. ร้อยละของหญิงหลังคลอดทีไ่ ด้รบั การ
ฟื้ นฟูสุขภาพทางแพทย์แผนไทยมีสุขภาพ
ดีขน้ึ
6. ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานมีจานวนจุด
ชาลดลงอย่างน้อย ๑ จุดหลังนวดเท้า
7. ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่
มีระดับความดันลดลงหลังฝึกสมาธิบาบัด

≥ 80 %

90.81

95.23

97.39

96.64

<2

0

0

2

1

≥ 80 %

100

100

93.50

100

≥ 80 %

94.41

88.83

92.63

92.30

≥ 80 %

NA

85.65

88.64

94.44

≥ 80 %

83.67

84.70

86.68

88.33

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั (รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้ นแล้ว)
เรื่อง
สภาพปัญหา
การแก้ไข
ผลลัพธ์
1. ระบบงาน one stop ระยะเวลาการรอคอยใน ได้มกี ารให้บริการแบบ ลดระยะเวลารอคอยใน
service
การเข้ารับบริการงาน one stop serviceผูป้ ่ วย การเข้ารับบริการแพทย์
แพทย์แผนไทยมีระยะ สามารถเข้ารับบริการ แผนไทย และสะดวกใน
เวลานาน ผูป้ ่ วยจะต้อง ได้ทง่ี านแพทย์แผนไทย การชาระค่ารักษา
ไปยืน่ บัตรทีห่ อ้ งบัตร
ได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งไปยื่น
เพื่อเปิ ด visit และหากมี บัตรทีห่ อ้ งบัตรและ
ค่ารักษาจะต้องเดินไป ชาระเงินได้ทจ่ี ดุ บริการ
ชาระทีห่ อ้ งเก็บเงิน ซึง่ โดยไม่ตอ้ งไปชาระที่
ทาให้ล่าช้าและมี
ห้องการเงิน
ขัน้ ตอนทีย่ ุ่งยาก
2. ระบบ Hospital XP การสืบประวัตยิ อ้ นหลัง ลงบันทึกข้อมูลการเข้า - ลดระยะเวลารอคอย
ในการเข้ารับบริการของ รับบริการ การรักษา
การเปิ ดvisitนัดจากห้อง
ผูป้ ่ วยไม่ครอบคลุมและ และการนัดหมายใน
บัตร
ครบถ้วน การดึงสถิติ HospitalXP ทุกราย ทา - การดึงสถิตริ ายงาน
รายงานข้อมูลบริการมี ให้หอ้ งบัตรสามารถเปิ ด ข้อมูลบริการได้สะดวก
ความยุง่ ยาก
visitผูป้ ่ วยนัดได้รวดเร็ว มากขึน้ ส่งรายงานได้
และสามารถดึงสถิติ
ทันเวลา และข้อมูลมี
รายงานได้รวดเร็วและ ความถูกต้องและ
ทันเวลา
ครบถ้วน
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
เรื่อง
สภาพปัญหา
การแก้ไข
1. ลดอาการชาเท้าใน แผลทีเ่ ท้าเป็ นปั ญหา
- ให้บริการคัดกรอง
ผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ี สุขภาพทีส่ าคัญของผูป้ ่ วย อาการชาเท้าและนวด
อาการชาเท้า
เบาหวานทีม่ อี าการชาเท้า เท้าทีค่ ลินิกพิเศษทุกวัน
ซึง่ แผลอาจลุกลาม หาก อังคารและพฤหัสบดี
ไม่ได้รบั การคัดกรอง
- นัดผูป้ ่ วยเข้ารับ
อาการชาเท้าและมีการ
บริการต่อเนื่อง 4 ครัง้
ดูแลเท้าทีไ่ ม่ดี การนวด
และติดตามจากการ
เท้านัน้ เป็ นวิธกี ารหนึ่งที่ ประเมินผลจานวนจุดชา
ช่วยกระตุ้นปลายประสาท บริเวณเท้า

ผลลัพธ์
ปี 2559
- ผูป้ ่ วยเบาหวานทีเ่ ข้า
รับบริการนวดเท้า
จานวน 79 ราย
- มีจานวนจุดชาลดลง
อย่างน้อย 1 จุด
คิดเป็ นร้อยละ 88.64
ปี 2560(ต.ค.59-มี.ค.60)
- ผูป้ ่ วยเบาหวานทีเ่ ข้า

เรื่อง

2. เพิม่ ประสิทธิผล
การรักษาโรคความ
ดันโลหิตสูงโดยใช้
สมาธิบาบัด

สภาพปัญหา
และระบบไหลเวียนโลหิต
บริเวณเท้า ทาให้ผปู้ ่ วย
รับรูค้ วามรูส้ กึ ทีเ่ ท้าได้ดี
ขึน้

การแก้ไข
- ให้บริการคัดกรอง
อาการชาเท้าและนวด
เท้าทีค่ ลินิกพิเศษทุกวัน
อังคารและพฤหัสบดี
- นัดผูป้ ่ วยเข้ารับ
บริการต่อเนื่อง 4 ครัง้
และติดตามจากการ
ประเมินผลจานวนจุดชา
บริเวณเท้า
โรคความดันโลหิตสูงเป็ น - ให้บริการฝึกสมาธิ
1 ใน 5 โรคสาคัญของ
บาบัด ด้วยท่า SKT1
โรงพยาบาลกันตัง และ
และSKT2 ในผูป้ ่ วยทีม่ ี
แนวโน้มมีผปู้ ่ วยรายใหม่ ระดับความดันโลหิต
เพิม่ สูงขึน้ และผูป้ ่ วยราย ≥ 140/90 - 180/120
เก่าทีไ่ ม่สามารถควบคุม mmHg โดยฝึกครัง้ ละ
ระดับความดันโลหิตได้ จึง 20 นาที
ต้องใช้ยาในปริมาณทีม่ าก - นัดติดตามและ
ขึน้ ทาให้เกิดอาการ
ประเมินผลเดือนละ 1
ข้างเคียงหรือโรคอื่นแทรก ครัง้ ติดต่อกัน 3 เดือน
ซ้อนตามมา ซึง่ ในปั จจุบนั
ได้มกี ารนาสมาธิบาบัดเข้า
มาช่วยในการควบคุม
ระดับความดันโลหิต โดย
การกาหนดลมหายใจเข้า
ออก ทาให้ระบบไหลเวียน
ดีขน้ึ ซึง่ ใช้ควบคู่กบั การ
รับประทานอาหาร

ผลลัพธ์
รับบริการนวดเท้า
จานวน 33 ราย
- มีจานวนจุดชาลดลง
อย่างน้อย 1 จุด
คิดเป็ นร้อยละ 94.44

ปี 2559
- ผูป้ ่ วยความดันโลหิต
สูงทีเ่ ข้ารับการฝึกสมาธิ
บาบัด จานวน 233 ราย
- มีระดับความดันโลหิต
ลดลงหลังการฝึกสมาธิ
บาบัด คิดเป็ นร้อยละ
86.68
ปี 2560(ต.ค.59-มี.ค.60)
- ผูป้ ่ วยความดันโลหิต
สูงทีเ่ ข้ารับการฝึกสมาธิ
บาบัด จานวน 123 ราย
- มีระดับความดันโลหิต
ลดลงหลังการฝึกสมาธิ
บาบัด คิดเป็ นร้อยละ
88.33

5. แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง
โครงการ
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบ
เพื่อให้ผรู้ บั บริการ
บริการงานแพทย์ เข้าถึงบริการ
แผนไทย OPD
ทางด้านแพทย์
คู่ขนาน กับแพทย์ แผนไทยใน
แผนปั จจุบนั
โรงพยาบาลมาก
ขึน้ มีความสะดวก
และรวดเร็ว
2. พัฒนาระบบ
เพื่อให้ผรู้ บั บริการ
บริการงานแพทย์ ในชุมชนสามารถ
แผนไทยในหน่วย เข้าถึงบริการ
บริการปฐมภูม ิ
ทางด้านแพทย์
(PCC) ประจาทัง้ แผนไทยได้สะดวก
4 โซน
และรวดเร็ว

กรอบเวลา
ปี งบประมาณ
2559 - 2563

ผูร้ บั ผิดชอบ
สุดารัตน์ เกตุรตั น์

ปี งบประมาณ
2560 - 2563

- สุดารัตน์ เกตุรตั น์
- วัจนา จันทร์หอม
- จิรายุ เพชรประสิทธิ ์
- ยุพลักษณ์ ส่อสืบ

หมายเหตุ
-

-

