
Service Profile
ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองคลองแห  

บริบท ( Context )
 cover  3 รพ.สต ให้บริการสขุภาพระดบัชมุชน แบบ
องค์รวมผสมผสาน การรักษา สง่เสริมสขุภาพ ป้องกนั
โรค ฟืน้ฟสูภาพ รวมทัง้การคดักรอง สง่ตอ่ และดแูล
ตอ่เน่ือง



เจตจ านง /ความมุ่งหมาย (Purpose )

ให้การดูแล รักษา แบบองค์รวม ตามมาตรฐาน 

ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภยั และบริการ
เชิงรุกในชุมชน รวมถงึพทิกัษ์สิทธ์ิ  ผู้รับบริการพงึ
พอใจ 



ขอบเขตบริการ (Scope of service)

 1. งานบริการในคลินิก

    1.1ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป/ผู้ป่วยNCD 

    1.2ส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่รพสต.ใกล้บ้าน

    1.3รับปรึกษารพ.สต.cover

    1.4ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการและญาติ



ความต้องการของผู้รับบริการ 

  ลูกค้าภายนอก
-ผู้ป่วยและญาต ิ            

      การตรวจรักษาที่มีมาตรฐาน 
                 ถกูต้อง สะดวก ปลอดภยั 
                 มีเคร่ืองมือที่ทนัสมัย 

                   มีแพทย์เพยีงพอ

 
 



 

ลูกค้าภายใน
   -แพทย์
 ความต้องการส าคัญ
เตรียมผู้ ป่วย /สถานท่ี/อปุกรณ์ในการตรวจรักษา

 
   



ผู้ร่วมบริการ

-ห้องปฏิบตัิการ -ข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน 
-ฝ่ายเภสชักรรม -ประสานงานท่ีดี /ท างาน

                     เป็นทีม/มีความยืดหยุน่



ขอบเขตบริการ (Scope of service) 

2. งานบริการเชิงรุกในชุมชน 

2.1 คัดกรองกลุ่มเส่ียงNCD

2.2 ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ

2.3 งานเยี่ยมบ้าน

2.4 งานบริการสุขภาพชุมชนอ่ืนๆ เช่น ชมรมสร้าง
สุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ สุขภาพภาคประชาชน



ลกัษณะส าคญัของบริการและปริมาณงาน

การเขา้ถึงบริการ/ความปลอดภยั
การดแูลรักษาท่ีดี/การให้ค าปรึกษา

การวางแผนการดแูลอยา่งตอ่เน่ือง



ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญั

การเข้าถงึบริการท่ีรวดเร็ว

การคดักรองท่ีมีประสทิธิภาพ

การระบตุวัผู้ ป่วยถกูต้อง
ความปลอดภยัของผู้ ป่วยและบคุลากร

ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ



ความท้าทายและ ความเส่ียงส าคญั 

Specific clinical risk

 การ Empowerment ผู้ ป่วย/ญาติ

     ดแูลตวัเอง

สมรรถนะของบคุลากร



ประเดน็การสร้างเสริมสุขภาพทีเ่กีย่วข้อง

3อ.2ส แก่ผู้ รับบริการ

สง่เสริมการออกก าลงักายจนท.



ด้านผู้รับบริการ
-จดับอร์ด/มมุเรียนรู้

-เอกสารแจกฟรี
-จดัแบง่โซนผู้ ป่วยโรคติดตอ่ /แนวทางลดการ
แพร่กระจายเชือ้

-สอนสขุศกึษาคลินิกโรคเรือ้รัง



ด้านบุคลากร
-ท า 5 ส. ทกุสปัดาห์

-เจ้าหน้าท่ีตรวจสขุภาพประจ าปี ร้อยละ 100

-สง่เสริมการล้างมือ

-ใช้อปุกรณ์ป้องกนัตนเอง

-สง่เสริมการออกก าลงักาย



5อนัดบัโรคส าคญั

1. HT

2. DM

3. Common cold

4. Dyspepsia

5. Dyslipidemia



 อันดับโรค Refer 

ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวาน



 ข้อจ ากดัด้านการปฏิบัติงาน

-เทศบาลไม่อ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การ
ท างานเทา่ท่ีควร

-พืน้ท่ีรับผิดชอบกว้างไกล

-ไม่ปลอดภยัตอ่ชีวิต



ข้อจ ากดัด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือ
 

-การเบิกจ่ายอปุกรณ์/สง่นึง่ต้องไปรับ-สง่เอง

-การก าจดัขยะติดเชือ้



แผนภูมิกระบวนการท างาน
กระบวนการท างานและโอกาสพฒันา

กระบวนการของหน่วยงาน (Top – Down Flow Chart)

1. การบริการก่อนตรวจ
1.1 คดักรองเบือ้งต้น
1.3 จดัระดบัความเร่งดว่นการตรวจ
1.4 สงัเกตอาการผู้ ป่วยขณะรอตรวจ
 



กระบวนการหลกังานบริการผู้ป่วย

2. การบริการขณะตรวจ
2.1 ช่วยเหลือขณะตรวจ
2.2 สง่ Investigation 
2.3 ให้ค าปรึกษา
2.4 แก้ปัญหาฉกุเฉิน

3. การบริการหลังตรวจ
3.1 ให้ค าแนะน า
3.2 นดัติดตาม
3.3 สง่ตอ่ดแูลต่อเน่ือง
3.4 Refer

 



กจิกรรมคู่ขนาน
 1. บนัทกึข้อมลู

2. ให้ข้อมลูทัว่ไป

3. ดแูลความปลอดภยั
4. พิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ป่วย



ตัวช้ีวดั/ผลลพัธ์
- ผู้ ป่วยท่ีมีอาการเสี่ยงตอ่ความรุนแรงตรวจรักษาทนัที ไมมี่
-ร้อยละผู้ รับบริการได้รับอบุตัเิหตพุลดัตกหกล้มขณะรับบริการ

ร้อยละ0

-ร้อยละบคุลากรที่ได้รับอบุตัิเหตขุณะปฏิบตัิงาน ร้อยละ0  

-จ านวนผู้ ป่วยที่แพ้ยาซ า้ ร้อยละ0 



ความเส่ียงส าคญั

ความเสี่ยงทางคลินิก
1.คัดกรองผู้ป่วยผิดพลาด
- แนวปฏิบตัิการคดักรองผู้ ป่วย
- ทบทวนอบุตัิการณ์



ความเส่ียงทางคลินิก
2.อุบัตกิารณ์รักษาพยาบาลผิดคน

- อบรมPatient Safety Goal 

- ปฏิบตัิตามหลกัSimple

- แก้ไขข้อมลู OPD Card และคอมพิวเตอร์



ความเส่ียงทัว่ไป
1. ความล่าช้าในการให้บริการ

- ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนบริการ/ แพทย์ตรวจ

2.ผู้ป่วยมาไม่ตรงวันนัด/ผิดนัด

- พยาบาลให้ค าแนะน าหลงัพบแพทย์

- ตรวจสอบใบนดัให้ถกูต้อง

- การโทรศพัท์ติดตาม



การทบทวน กิจกรรม 

1.ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 
2.เหตกุารณ์ส าคญั
3.Audit เวชระเบียน 

ทกุ 3 เดือน



ผลการปฏิบัติงาน ปีงบ 2558 
Home  visit

ประชากร เดก็0-5ปี เดก็วัยเรียน วัยเจริญพันธ์ สูงอายุ

704 46 103 472 83



ผลการปฏิบัติงาน ปีงบ 2558
งานเบาหวาน

อัตราระดบั  FBS ผู้ป่วยDMที่ควบคุมได้ (70-130 
mg/dl)

29.4

อัตราผู้ป่วยDMที่ได้รับการตรวจ HbA1c 94

อัตราผู้ป่วยDMที่มีระดับ HbA1c < 7 % 16.7



SHG  DM DTX>160 mg%

DTX>160 mg%         (11 คน)    ร้อยละ 47.83

DTX 110-159 mg%   ( 5 คน)     ร้อยละ 21.74

DTX<109 mg%           (7 คน)     ร้อยละ 30.43



ผลการปฏิบัติงาน ปีงบ 2558
งานเบาหวาน

ตัวชีว้ัด ผลงาน

อัตราผู้ป่วยDMที่ได้รับการตรวจ Lipid profile 95.2

อัตราผู้ป่วยDMที่มีระดับ  LDL < 100 mg% 11.4

อัตราผู้ป่วยDMที่ได้รับการตรวจ Microalbumin 92.8



ผลการปฏิบติังาน ปีงบ 2558
งานเบาหวาน

อัตราผู้ป่วยDMที่ได้รับการตรวจจอประสาท
ตา 

84.3

อัตราผู้ป่วยDMที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 

53

อัตราผู้ป่วยDMที่ได้รับการตรวจเท้า 95.2



ผลการปฏิบติังาน ปีงบ 2558
งานเบาหวาน

อัตราการ Admit จาก Hypoglycemia , Hyperglycemia 1.2

อัตราผู้ป่วยDMที่มี Diabetic Nephropathy (CRF,CKD4-5) 2.4

อัตราผู้ป่วยDMที่มี Myocardial Infarction 1.2

อัตราผู้ป่วยDMที่มี Cerebral Infarction 1.2



ผลการปฏิบติังาน ปีงบ 2558
งานความดนัโลหิตสูง

ตัวชีวั้ด ผลงาน

อัตราผู้ป่วยHTที่ควบคุมระดับBPอยู่ในเกณฑ์ < 
140/90 mmHg

50

อัตราผู้ป่วยHTได้รับการตดิตามอย่างน้อย2ครัง้
ในรอบปีที่ผ่านมา

75.3

อัตราการตรวจ lab lipid profile 61.7



ผลการปฏิบติังาน ปีงบ 2558
งานความดนัโลหิตสูง

ตัวชีวั้ด ผลงาน

อัตราผู้ป่วยHTตรวจ Urine protein/sugar 11.1

อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือด
สมอง

4.9

อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อนทางไต 3.7



ผลการปฏิบัติงาน ปีงบ 2558
HHC

อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมบ้าน 93



ผลการปฏิบติังาน ปีงบ 2558
pallaitive care

Pallaitive 9ราย

Good death 5 ราย

ความพงึพอใจ 97.22



โอกาสพฒันาต่อไป

SHG กลุม่ DM HbA1C>7

   



ความภาคภูมใิจ

-palliative care

-Good death





















ขอบคุณค่ะ


