
Service  Profile 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

โรงพยาบาลพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 

 

บริบท ( Context ) 

ความมุ่งหมาย ( Purpose ) : 

งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลพรหมพิราม ให้บริการด้วย

วิธีการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ด้าน การส่งเสริม การป้องกัน การบ าบัดรักษา การฟื้นฟูสุขภาพและอนามัยของประชาชน ด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงการศกึษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผน พัฒนา

วิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร พร้อมทั้งการเป็นแม่ข่ายให้การ

สนับสนุนด้านวิชาการ ค าแนะน า ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

แก่บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป  ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในการนิเทศ

ตดิตาม ประเมนิผล การด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

 

ขอบเขตบรกิาร ( Scope of Service ) : 

ให้บริการงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการตรวจวินิจฉัย รักษา 

ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาทิ

เช่น เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย หัตถเวชกรรมไทยและผดุงครรภ์ไทย ได้แก่ การประคบสมุนไพร 

การอบไอน้ าสมุนไพร การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในการดูแลและ

บ าบัดโรคหรืออาการต่างๆ รวมถึงการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

ประกอบไปด้วย การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ การให้ค าแนะน าการดูแล

สุขภาพด้วยการสอน สาธิตด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อดูแลตนเองต่อที่บ้าน และสร้างความพึง

พอใจแก่ผู้รับบรกิารด้านการแพทย์แผนไทย  

 

ความต้องการของผู้ป่วย : 

1.  ผู้ป่วยได้รับบรกิารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง

ตามมาตรฐานวิชาชพี สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและพึงพอใจตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ 

 2.  ได้รบัการให้บริการดว้ยความใส่ใจ มปีิยะวาจา  อ่อนนอ้ม ถ่อมตน ย้ิมแย้ม เต็มใจบริการ 

 3.  ได้รับข้อมูลของโรคทีเ่ป็นอยู่และแนวทางในการรักษาทางศาสตร์ของการแพทย์แผนไทย

อย่างชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกวิธกีารรักษา 

 4.  ได้รับค าแนะน าการปฏิบัตติัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างถกูต้อง หลังการให้บริการ 

 5.  สถานที่ในการให้บริการ สวย สะอาด สะดวกและปลอดภัย 
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            6.  ผู้รับบรกิารสามารถทราบชื่อ สกุล ประเภทของผู้ประกอบวิชาชพี หรือขอเปลี่ยนตัวผู้

ให้บริการได ้ 

 

ความต้องการของหน่วยงานภายในที่ส าคัญ : 
 

ผู้รับผลงานภายใน

โรงพยาบาล 
ความต้องการของผู้รับผลงาน 

แพทย์/พยาบาล 

ผู้ป่วยนอก 

ประสานงานกบังานการแพทย์แผนไทยและแพทยท์างเลือก ในการวาง

แผนการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาดา้นการแพทย์แผนไทยอยา่งมี

ประสทิธิภาพ ถูกต้อง ชัดเจน รวดเรว็ 

ฝ่ายเภสัชกรรม 

ได้รับข้อมลูดา้นการสัง่ยาที่ถกูต้องและครบถ้วน ทั้งชนิดยา, ขนาดยา 

และวิธีใช้ยา พร้อมทั้งได้รับใบเบิกของตรงตามวันและเวลาที่ก าหนดให้มี

การเบิก 

การเงิน 

ได้ข้อมลูดา้นคา่รักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารักษาทางงานการแพทย์

แผนไทยและแพทยท์างเลือก อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเรว็ ตรง

ตามสทิธิ์ของผู้รับบริการ 

หน่วยจ่ายกลาง 

 

ได้รับการรับผา้ทีใ่ช้ในงานการแพทย์แผนไทยและแพทยท์างเลือก รับใบ

เบิกของตรงตามวันและเวลาที่ก าหนดให้มกีารเบิก 

หน่วยงานซักฟอก 
ได้รับการรับ-ส่งผา้ทีใ่ช้ในงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ติดในผ้า ตรงเวลา 

หอผู้ป่วยใน 

มกีารประสานงานเชื่อมโยงขอ้มูลทีด่ีในการดูแลรักษาผู้ป่วยในและการ

วางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีปญัหาด้านการแพทย์แผนไทยอย่างมี

ประสทิธิภาพ ถูก ต้องชัดเจน 

ชันสูตรและเอ็กซเรย ์
ได้รับใบตรวจทางห้องปฏิบัตกิารที่ชัดเจนและตรงตามโรคและหัตถการ 

ที่รักษาแก่ผู้ป่วย 

หน่วยงานซ่อมบ ารงุ บันทึกใบส่งซ่อมอย่างชดัเจนครบถ้วน 

รพ.สต.ในเขต 

อ าเภอพรหมพิราม 

ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและนเิทศตดิตามงานการแพทย์แผนไทย

และแพทย์ทางเลือก และสนบัสนุนดา้นบุคลากรเป็นพี่เลี้ยงในงาน การ

เบิก-จ่ายยาสมุนไพรแก่ รพสต.ที่มกีารปฏิบัตงิานการแพทย์แผนไทย

และแพทย์ทางเลือก 
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งานประกันสุขภาพ ได้รับข้อมลูการลงเวชระเบียนถูกต้อง ชัดเจน 

งานแผนฯและงาน

คอมพิวเตอร ์

ได้รับข้อมลู ขั้นตอนการใช้ และแจ้งการเกดิปัญหา สง่ใบซอ่มตามล าดับ

ขั้นตอน 

ลักษณะส าคัญของงานบริการและปรมิาณงาน : 
 

กิจกรรม 

ผลงาน 

ปีงบประมาณ 

2556 

ปีงบประมาณ

2557 

ปีงบประมาณ

2558 

ปีงบประมาณ

2559 

ปี 2560           

(ตค. – มคี. 60) 
1.การให้บริการ -
OPDการแพทย์แผน
ไทย (ครั้ง) 

4,883 10,653 11,175  13,332 7,057 

2.การบริการ-OPD
การแพทย์แผนไทย
มารดาหลังคลอด
(ครั้ง) 

n/a n/a 62 403 219 

3.การจ่ายยาสมุนไพร 
-OPD (ครั้ง) 

1,432 3,615 3,023 3,807 3,466 

4.การบริการนวด 
ประคบ อบ (ในสถาน
บริการ)(ครั้ง) 

6,542 7,440 7,880 10,150 4,923 

5.การบริการนวด 
ประคบ อบ (นอก
สถานบริการ) (ครั้ง) 

n/a n/a 1 308 471 

6.กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคแผน
ไทย 

642 794 895 7,257 4,706 

7.มูลค่าการใช้ยา
สมุนไพร (บาท) 

412,629 
 

597,835.25
  

483,282.50 516,766.50 193,444 

8.รายรับจากการ
ให้บริการ (บาท) 

1,334,307 2,102,308 2,394,065 2,721,788 1,473,839 

9.แพทย์แผนไทยพบ
ประชาชน 

14 20 25 38 67 
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10.ปริมาณ นักศึกษา
ฝึกงาน (ราย) 

12 10 15 30 16 

5 อันดับโรคที่เข้ารับบริการด้านการแพทย์แผนไทย ( แยกตามกลุ่ม ) 

 

ล าดับ อาการ 
2557 

(คร้ัง) 

2558 

(คร้ัง) 

2559 

(คร้ัง) 

2560 

(ต.ค.-มี.ค 60) 

1 ลมปลายปัตคาดขา 1,783 1,927 5,521 835 

2 
ลมปลายปัตคาด

สัญญาณ 3 หลัง 
1,349 1,194 3,924 709 

3 ลมปลายปัตคาดบ่า 933 1,152 3,285 635 

4 
ลมปลายปัตคาด

สัญญาณ 1 หลัง 
974 1,010 2,900 539 

5 
ลมปลายปัตคาด

สัญญาณ 4 หลัง/คอ 
717 693 2,230 394 

 

 

5 อันดับการใช้ยาสมุนไพร  
 

ล าดับ ชื่อยา 
2556 

(บาท) 

2557  

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559  

(บาท) 

ปี 2560 

(ต.ค.-มคี.60) 

1 สหสัธารา 19,515 26,162 56,897 32,899 41,493.10 

2 ขม้ินชัน 89,057 73,182 56,897 57,059 34,483.40 

3 มะแว้ง (เม็ด) 73,788 53,408 38,070 24,095 10,296.25 

4 ฟ้าทะลายโจร 33,542 24,955 26,385  27,616 11,333.30 

5 เถาวัลย์เปรียง 18,090 17,400 17,100 27,644 5,265 

 

ข้อมูลจาก โปรแกรมการสรุปงานแพทย์แผนไทย HosXP รพ.พรหมพิราม 
 

 

 

ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ ( Key Quality issues ) : 
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1.บุคลากรในการให้บรกิารมีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความรู้ มีทักษะในการ

ให้บรกิาร 

2.พัฒนารูปแบบการเข้าถึงบรกิารให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

3.การท างานเป็นทมี มีระบบชัดเจนและการติดต่อประสานระหว่างหน่วยงาน

อย่างมี   ประสิทธิภาพ  

4.สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารการแพทย์แผนไทย สวย สะอาดและ   

   ปลอดภัย อุปกรณ์พร้อมใช้ในการให้บรกิาร 

5.มีการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน

และ   

   บุคลากรภายในองค์กร 

 

ความท้าทายและความเสี่ยงท่ีส าคัญ : 

1.พัฒนาระบบบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีมาตรฐาน ครบ   

  วงจรมีความพึงพอใจเป็น 100% 

2.เพิ่มปริมาณผู้เข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก > ร้อยละ 

100   

    ของยอดผู้เข้ารับบริการของแต่ละปีงบประมาณ 

3.การให้ค าแนะน าและส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มปริมาณการใช้ >ร้อยละ 10 ของ

ปริมาณ    

  การใช้ยาสมุนไพรแต่ละปีงบประมาณ   

4.อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์จากการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 0 

5.เพิ่มรายรับให้แก่หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของปีงบประมาณ 

6.มีการบรูณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ    

  ของประชาชน 
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ความเสี่ยงท่ีส าคัญ: 
 

โปรแกรม Risk profile มาตรการป้องกัน 

1.ความเสี่ยงทาง

คลินิก (Clinical 

Risk)  

1.1Specific 

Clinical Risk  

 

1.นวดแล้วมีภาวะแทรกซ้อนจากความ

ดันโลหิตเปลี่ยนแปลง มอีาการปวด

ศีรษะ หน้ามดื เวียนศีรษะ คลื่นไส้ 

อาเจียน 

 

 

 

 

2.มภีาวะแทรกซ้อนจากการอบไอน้ า

สมุนไพร เชน่ เป็นลม หน้ามดื 

3.วูบจากภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า(DM) 

1.ท าการซักประวัติให้ละเอียดเกี่ยวกับ

โรคประจ าตัว 2.วัดสัญญาณชพีก่อนท า

การหัตถบ าบดัทุกราย 3.ความดันโลหิต 

มากกว่า 140/90 มลิลิเมตรปรอท ไมท่ า

การหัตถบ าบดั 4.ในกรณทีี่ความดนั

โลหิตสงูผิดปกต ิท าการวดั 3ครั้ง 

ระยะเวลาห่างกนั 10 นาที หากความดนั

โลหิตไมล่ดลงส่งพบแพทย์ 5.ให้การ

บริการตามCPGรายโรค 

มาตรฐานการแกไ้ขภาวะฉุกเฉิน1.โทร

ขอความช่วยเหลือภาวะฉุกเฉนิจากทีม

เจ้าหน้าที่งานผู้ปว่ยใน 2.จัดให้ผู้ป่วยอยู่

ท่านอนทีเ่หมาะสม 3.แก้ไขเบื้องต้นโดย 

basic life support  ขณะรอการ

ช่วยเหลือ 

 4.ชักเกร็ง/หมดสต ิขณะท าหัตถบ าบัด 

 

 

 

 

5.ได้รับบาดเจ็บจากการนวด เช่น 

กล้ามเนื้ออักเสบ เขียว ช้ า 

 

 

 

 

1.ซักประวัติใหล้ะเอียดเกี่ยวกบัโรค

ประจ าตัวโดยเฉพาะ Pt.DM เสี่ยงต่อ

ภาวะเกิดการเขียวคล้ าจากแรงกดนวด

หรือพองไหมบ้ริเวณผิวหนังจากการ

ประคบร้อนสมุนไพร เนื่องจากPt.DM 

จะมคีวามรูส้ึกช้าต่อการเจ็บปวด เพราะ

จะมอีาการชาร่วมด้วยอยู่แลว้2.ในรายที่

มกีารประคบร้อนสมนุไพร ก่อนท าการ

ประคบร้อนควรทดสอบความร้อนของ

ลูกประคบก่อนทุกครัง้ ไม่ควรวางลูก

ประคบนานๆ สอบถามผู้ป่วย

ตลอดเวลาของการประคบร้อนเกี่ยว
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 ความร้อนทีส่ัมผัสกับผิวหนงั 
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ความเสี่ยงท่ีส าคัญ: ( ต่อ ) 
 

โปรแกรม Risk profile มาตรการป้องกัน 

 6.ได้รับบาดเจ็บจากการประคบร้อน

สมุนไพร เช่น ผวิหนังแดงร้อน 

วิธีการแก้อาการ Burn จากการประคบ

ร้อน 

-ระบายความร้อนออกจากแผล โดยใช้

น้ าเยน็ประคบบริเวณที่มีบาดแผล หรือ 

ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ าเย็นประคบ  อย่าง

น้อย 10 นาที เพื่อลดอาการปวดแสบ

ปวดร้อน และป้องกัน มใิห้เนือ้เยื่อถูก

ท าลายมากข้ึน 

-ทาด้วยยาทาแผลไหม้ (Silver 

sulfadiazines หรือ ครีมพญายอ) 

-ปิดด้วยผ้าสะอาด เพื่อป้องกันการตดิ

เชื้อ 

1.2 ความเสี่ยง

ทางคลนิิกทั่วไป 

(Common 

Clinical Risk) 

1.ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคทางหัต

เวชผดิพลาด 

1.มคีู่มอืปฏิบัตงิาน2.ซักประวตัใิห้

ละเอียดเกี่ยวกบัโรคประจ าตวั3.

ประเมนิทักษะบุคคลากรในการตรวจ

วินิจฉัย ทุก 6 เดือน โดยผู้ช านาญงาน

กว่า 

 2.บันทึกเวชระเบียนไมส่มบูรณ ์ 1.ซักประวัตใิหล้ะเอียดครบถว้นก่อน

การบันทึกลงในเวชระเบียน                                        

2.อาการของโรคต้องสัมพันธก์ับการ

วินิจฉัยโรคและการลงหัตถการให้

ครบถ้วน3.มคีู่มอืการลงบนัทกึเวช

ระเบียน 

 3.ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ าดว้ยอาการ

เดิมก่อน 30 วันหลังจากรักษาครบ

แล้ว  

1.ให้การบริการตาม CPGรายโรค2.หลัง

ท าการหัตถบ าบัดทุกครั้งให้ค าแนะน า

ก่อนกลับบา้นแก่ผู้รับบริการ เช่น การ

ออกก าลังกายยดืเหยยีดกล้ามเนื้อเพื่อ

บรรเทาอาการปวดงดอาหารแสลง3.

หลังรบัการรักษาทางหัตถบ าบัดเกิน 3 

ครั้งหรืออาการไม่ดีขึ้นส่งต่อพบแพทย์ 

หรือส่งต่อกายภาพบ าบัดต่อ 
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ความเสี่ยงท่ีส าคัญ: ( ต่อ ) 

โปรแกรม Risk profile มาตรการป้องกัน 

 4.มกีารรักษาทางหัตถบ าบัดผดิ

ต าแหน่ง 

1.มกีารซักประวัตใิหล้ะเอียด เช่น มี

อาการปวดบรเิวณไหน ขา้งซา้ยหรือ

ข้างขวา                2.สอบถามอาการ

อกีครั้งก่อนลงมอืท าการหัตถบ าบดั 

5.ด้านสิทธิผู้ป่วยและข้อร้องเรียน

ผู้รับบรกิารไมพ่ึงพอใจในการ

ให้บริการ 

1.มกีารประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม

งานการแพทย์แผนไทยในระเบียบ

ปฏิบัติในการให้บริการ เช่น มารยาทใน

การนวด การใช้วาจาทีไ่พเราะเหมาะสม

กับกาลเทศะ การพูดคุยเสียงดังรบกวน

ขณะให้บริการ 

6.ยาหมดอาย ุ 1.มกีาร check stock  ยาทุกวนัพุธ เพื่อ

ท าการสง่เบิกในวันพฤหัสบดี 2.มกีาร

จัดเรียงยาแบบ first in , first out 

7.แพร่กระจายเชื้อจากการหตัถบ าบดั 1.บุคคลากรล้างมอืได้ถูกต้อง 7 ขั้นตอน 

ก่อนและหลังให้บริการ 2.บุคคลากร

สวมMaskทุกครั้งที่ให้บริการ 3.เปลี่ยน

ผ้าคลุมหมอนและผา้ขวางเตยีงทุกราย  

4.บุคคลากรที่เป็นไขห้วดัให้หยุด

ปฏิบัติงาน   

ความเสี่ยงทั่วไป 

(non-clinical 

risk) 

1.ดา้น

สิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยส์ิน 

 

1.เสี่ยงต่อการเกดิไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต 

เนื่องจากน้ าในหม้อนึ่งลูกประคบแห้ง 

1.โดยเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบน้ าในกระทะ

ทุกครั้งที่เปดิฝาหม้อนึ่ง                                               

2.ประคบร้อนเสร็จปดิหม้อนึง่ทุกครั้ง 

3.มตีารางเชค็การเตมิน้ ากระทะ  

2.ไฟฟา้ดบั 

 

1.ปิดแอร์ ปิดไฟ งดใชไ้ฟโดยไม่จ าเป็น

เนื่องจากระบบจะตดัไปใชไ้ฟส าลอง                       

2.หากไปดับเฉพาะอาคารแพทย์แผน

ไทย ต้องรีบแจ้งกลุ่มงานชา่งตามล าดับ

ขั้นตอน 

3.น้ าประปาไม่ไหล 

 

1.งดใช้น้ าและห้องน้ าโดยไม่จ าเปน็                    

2.เตรียมถังเก็บน้ าส ารองไว้ใช้ในห้องน้ า         

3.แจ้งงานประปาให้รบัทราบ 
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ความเสี่ยงท่ีส าคัญ: ( ต่อ ) 

 

 

 

 

 

โปรแกรม Risk profile มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยงทั่วไป 

(non-clinical 

risk) 

2.ด้าน

สารสนเทศ/เวช

ระเบียนและการ

สื่อสาร 

 

1.ลงข้อมูลและซักประวัติผู้รับบริการ

ทางหัตถบ าบดัไมค่รบถ้วน 

1.กรอกข้อมูลและรายละเอียดทีส่ าคัญ

ของผู้รับบรกิารให้ครบทุกช่อง 

2.ซักประวัตใิห้ครบถ้วน แล้วน าไป

บันทึกลงในเวชระเบียนทนัที                                            

3.ตรวจสอบ และอา่นทบทวนอกีครั้ง

ก่อนการบันทึกลงในโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์                4.มกีารสุ่ม

ตรวจเวชระเบียน 

2.โปรแกรมใหบ้ริการไม่สามารถใช้

งานได้ / ขัดข้อง 

 

1.บันทึกใส่กระดาษไว้ แล้วน าข้อมูลไป

บันทึกลงในโปรแกรม เมื่อโปรแกรมใช้

งานได ้                                                                  

2.แจ้งเจ้าหนา้ที่คอมพวิเตอร์เมื่อ

โปรแกรมไมส่ามารถบนัทึกขอ้มูลได ้

3.ลงสทิธิ์การรักษาผู้รับบรกิาร

ผดิพลาด 

1.ให้ผู้รับบรกิารยืน่บัตรประจ าตัวคนไข้ 

บัตรประชาชนหรือบัตรทีใ่ช้สทิธิ์ในการ

รักษาทุกครัง้ที่มารับบรกิาร2.ตรวจสอบ

สิทธิท์ุกครั้งจากโปรแกรมหลกัประกัน

สุขภาพ โดยการตรวจสอบจากช่ือ 

นามสกลุ เลขที่บัตรประชาชนหรือ

โปรแกรมตรวจสอบสทิธิ์ CSCD ส าหรับ

ผู้รับบรกิารทีใ่ชส้ิทธิเ์บิกจ่ายตรงกับ

โรงพยาบาล 
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โปรแกรม Risk profile มาตรการป้องกัน 

2.ด้าน

สารสนเทศ/เวช

ระเบียนและการ

สื่อสาร 

4.บัตรผู้รับบรกิาร

สูญหาย 

1.หลังจากบนัทึกข้อมลูจากบตัรของผู้รับบริการแล้วคนื

เจ้าของบัตรทันท ี

 5.ผู้รับบริการไม่

เข้าใจขัน้ตอนการรบั

บริการและรักษาทาง

หัตถบ าบัด 

1.มFีlow chart แสดงขั้นตอนการให้บริการ2.บุคคลากร

แจ้งล าดับ ขั้นตอนการให้บริการก่อนการรักษาทางหัตถ

บ าบัด 3.หลังให้การบริการทางหัตถบ าบัด ต้องให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับผลการรักษา หรืออาการข้างเคียงที่

สามารถเกดิขึ้นได้ เช่น อาจจะมีอาการเจ็บรอยนิ้วที่กด

ลงไปบนผิวหนัง 

3.ด้านเครื่องมอื

แพทย์/วัสดุ

อุปกรณ์ทาง

การแพทย ์  

1.เครื่องวัดความดัน

โลหิต error 

2.stethoscope ฟังไม่

ชัด 

3.ปรอทวัดไข้ไม่

พร้อมใช ้

1.ตรวจสภาพความพร้อมใช้ก่อนปฏิบัตงิานทุกวัน2.หลัง

ใช้งานเสร็จมกีารท าความสะอาดทุกครั้ง3.เขียนใบสง่

ซ่อมทันที ทีส่งสัยคา่การวดัไม่ถูกต้อง 

4.ด้านทรพัยากร

และวัสด ุ

1.อุปกรณไ์ม่พร้อมใช้

เช่น แป้ง น้ ามันนวด

เทา้ ผ้าปูขวางเตียง 

ฯลฯ 

1.จัดเวรการรับผดิชอบตรวจเช็ค-เขียนเบิกสัปดาหล์ะ

ครั้ง2.ส่งใบเบิกของตามเวลาที่ก าหนด 

5.ด้านธุรการ/

การเงินการคลัง 

1.การออกใบช าระ

ค่าบริการไม่ถูกต้อง 

1.มกีารตรวจสอบสทิธิ์ก่อนการให้บริการทุกครั้ง2.

ตรวจสอบความถูกต้องของชือ่จากบัตรประจ าตวั 
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ความเสี่ยงท่ีส าคัญ: ( ต่อ ) 

Sentinel event เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์รุนแรง 

(รายงานทันท ีและบันทกึอุบัติการณ์ภายใน 24 ชม. ต้องทบทวนระบบ ( RCA) 

ทุกราย) 
 

โปรแกรม Sentinel event มาตรการป้องกัน 

1.ด้านคลินิก 

specific risk 

 

 

 

ท าหัตถการ ผิดคน ผดิขา้ง ผดิ

ต าแหน่ง 

 

1.ลงทะเบียนชื่อ โดยตรวจสอบจากบัตร

ประจ าตัว2.ซักประวัตใิหล้ะเอยีดเกี่ยวโรค

ประจ าตัวอาการส าคัญลงใบซักประวัต ิ3.

ตรวจร่างกายตามศาสตร์ของการแพทย์

แผนไทยถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัต4ิ.

ก่อนให้บริการท าหัตถการ ต้องถามช่ือ-

นามสกลุอกีครั้ง เพื่อความถกูต้อง 

ด้านยา 

 

จ่ายยาสมนุไพรผดิคน ผดิชนดิ ผิด

กลุ่ม แล้วเกิดปฏิกริิยารนุแรง 

1.ตรวจสอบชื่อผู้รับบรกิารทกุครั้งจาก

บัตรประจ าตวั2.ซักประวัติใหล้ะเอียด

เกี่ยวโรคประจ าตวัอาการส าคัญ ประวัติ

การใช้ยา การแพ้ยาแพ้อาหาร สารเคม3ี.

ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ยาจาก

คู่มอืการจ่ายยาสมุนไพร4.แนะน าการใช้

ยาและผลขา้งเคียงของยาใหผู้้รับบรกิาร

ทราบอย่างชดัเจน 

Common risk 

 

การพลัดตกหกล้ม ในระหวา่งการท า

หัตถการ และเคลื่อนย้าย

ผู้รับบรกิาร 

 

1.ตรวจร่างกายและประเมนิอาการตาม

ศาสตร์ของการแพทย์แผนไทย                                

2.ในกรณีที่ผู้รบับริการ มีอาการแขน-ขา

อ่อนแรงต้องเชิญญาติของผู้รบับริการ

มาร่วมดูแล ขณะให้การรักษา                                                    

3.ซักถามอาการของผู้รับบรกิารทุกครัง้

ขณะให้การบรกิารหรือเคลื่อนย้าย

ผู้รับบรกิาร               4.ขณะให้การ

บริการต้องมกีารสังเกตอาการ และ

ระมัดระวังอาการผดิปกติตลอดเวลา 
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Sentinel event เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์รุนแรง ( ต่อ ) 
 

โปรแกรม Sentinel event มาตรการป้องกัน 

ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดเหตุอัคคีภัยขึน้ 1.การใช้หม้อนึง่ลูกประคบ หลังจากใช้

แล้วต้องถอดปลั๊กทนัท2ี.ปิดวาวเตาแกส๊

ห้องอบสมนุไพรทุกครั้งหลังการอบเสร็จ

3.ปิดสวิชไฟทั้งหมด หลงัหมดเวลาการ

ให้บริการ 4.ด าเนินการตดิตั้งอุปกรณ์

ดับเพลิงประจ าอาคารแพทยแ์ผนไทย 

มโีอกาสเกิดการหายของทรพัย์สิน ให้ผู้รับบริการเก็บของมีค่าใส่ตู้ล็อกให้

เรียบร้อย 

 

 

ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เคร่ืองมือ เทคโนโลยี :ศักยภาพด้านบุคลากร 
 

ต าแหน่ง จ านวนคน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 

แพทย์แผนไทย  2 2 2 2 2 

แพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 1 1 2 2 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

ปฏิบัติงาน ( แพทยแ์ผนไทย ) 

1 1 1 1 1 

พยาบาลวิชาชพี 0 0 0 0 1 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ลช.)  2 2 2 2 2 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ลช. ราย

แบ่งเปอร์เซ็น)  

9 5 7 7 9 

พนักงานท าความสะอาด 1 1 1 1 1 

รวม 17 12 14 15 18 
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ศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ 
 

ต าแหน่ง จ านวน(คน) หนา้ที ่

แพทย์แผนไทยปฏบิัตกิาร 1 หั วหน้ า งาน  ควบคุมบริหารงานทั่ ว ไป ให้

ค าปรึกษา ตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู

ผู้รับบริการ เป็นครูพี่เลี้ยง นศ.และแลกเปลี่ยน

ความรู้กับผู้สนใจงานด้านการแพทย์แผนไทย

และแพทย์ทางเลือก  

แพทย์แผนไทย 1 ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ให้ค าปรึกษา ตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู 

ท าหัตถการ งานด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

และงานคุณภาพ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏบิตังิาน 

( แพทย์แผนไทยประยุกต์ ) 

2 ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

ให้ค าปรึกษา ตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู 

ท าหัตถการ ผู้รับบรกิาร งานด้านการแพทย์แผน

ไทยและแพทย์ทางเลือก ลงทะเบียน 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

ปฏิบัติงานในต าแหนง่เจ้าพนกังาน

สาธารณสุขชุมชน (แพทย์แผนไทย 

) 

1 ตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ท าหัตถการ

ผู้รับบริการ ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลือก ลงเวชระเบียน 

พยาบาลวิชาชพีช านาญการ (เวช

ปฏิบัติเบื้องตน้) 

1 การคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัย(เบื้องต้น)ให้การ 

ช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและด าเนินการด้าน

ผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ลช.) 2 คน 2 รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ท าหัตถการผู้รับบริการ 

ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะงาน

ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ลช. รายแบ่ง

เปอร์เซน็)  

9 รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ท าหัตถการผู้รับบริการ 

ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะงาน

ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
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ขอบเขตจ ากัดในการให้บริการ  
 

ข้อจ ากัด  บุคลากร/อุปกรณ์  ความสามารถในการให้บริการ  

 

 

 

ด้าน

บุคลากร  

แพทย์แผนไทย (เวชกรรมไทย) 2 คน  

แพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 คน  

เ จ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

(แพทย์แผนไทย) 1  คน  

ให้ค าปรึกษา ตรวจวินจิฉัย รักษา ส่งเสริม 

ฟื้นฟูผู้รับบริการ เป็นครูพี่เลี้ยง นศ.และ

แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สนใจงานด้าน

การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์

แผนไทย  

พยาบาลวิชาชีพ  ให้การคัดกรอง ตรวจ วินิจฉยั(เบื้องต้น)

ให้การ ช่วยเหลือผู้ปว่ยภาวะฉุกเฉินและ

ด าเนินการผู้ป่วยในดา้นการแพทย์แผน

ไทยและการแพทยท์างเลือก 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ลช.) 2 คน ให้บริการหัตถการ กลุ่มผู้ รับบริการ

หลักประกันสุขภาพ 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ลช. รายแบ่ง

เปอร์เซน็) 9 คน 

สวัสดิการข้าราชการ  และผู้รับบริการ

ทั่วไป 

 

 

พื้นที่

ให้บริการ  

เตียงนวดกลุ่มผู้รับบริการหลักประกัน

สุขภาพ 

2 เตียง  

เตียงนวด ผู้รับบรกิารสทิธิ์ สวัสดิการ

ข้าราชการ  และผู้รับบรกิารทั่วไป 

7 เตียง  

ห้องอบไอน้ าสมุนไพร 2  ห้อง  

เตียงนวดเท้า 2  เตียง  
 

 

 

 

 

 

 

 

ศักยภาพด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
 

ประเภทเครื่องมอื 2556 2557 2558 2559 2560 
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เตียงนวดเพื่อ

สุขภาพ 
6 7 7 7 7 

เตียงตรวจ - 1 1 1 1 

เตียงนวด/หัตถการ 6(ใช้

รวม) 
2 2 2 2 

ห้องอบไอน้ า

สมุนไพรเซาว์นา่ 
1(ตู้) 1 1 2 2 

เตียงนวดเท้า(ชดุ) 1 1 2 2 2 

ตู้อบสมุนไพร - - - 1 1 

เครื่องซนี

สูญญากาศ 
- - - 1 1 

เครื่องบดสมุนไพร   - - - 1 1 

เครื่องอัดแคปซลู

สมุนไพร   
- - - 1 1 

ตู้ตากสมุนไพร - - - 1 1 

เครื่องหนัสมนุไพร   - - - 1 1 

หม้อต้มสมุนไพร - - - 1 1 
 

ศักยภาพด้านเทคโนโลยี 

มีเครื่องคอมพวิเตอร์ในการบนัทึกข้อมูลลงในระบบ hosXp ท าให้ข้อมลูครบถว้น ถูกต้อง  

ง่ายต่อการคน้หา ลดขั้นตอนการเก็บข้อมูลในการท างาน 

 

ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

1. การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบรกิารเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน (ไต-เท้า) ในผู้ป่วย

เบาหวานและการส่งเสริมการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง. 

( เริ่มด าเนินการ ปี 2557 - 2559) 

กิจกรรม ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี2560 (ต.ค-

มีค. 60) 

สอนสุขศกึษา 28 36 40 13 

ผู้มารับบริการ

แช่เท้า 
117 290 337 197 
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- การให้บริการผูร้บับริการทีม่ปีระวัตกิารป่วยเบาหวานตามโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ 

- การให้บริการผูร้บับริการทีม่ปีระวัตกิารป่วยความดนัโลหิตสูงตามโปรแกรมส่งเสริม

สุขภาพ 

เป้าหมายการด าเนินกจิกรรม เพื่อ ส่งเสริมการเกดิภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ยกลุ่มโรคเรือ้รัง 

ให้มคีวามรูใ้นศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยและแพทยท์างเลือกในการนวด และการใชส้มุนไพรใกล้

ตัวใหเ้ป็นประโยชน์โดยต้ังเปา้หมายผลการด าเนินงานไวท้ี ่80%ของผู้รับบริการที่มีประวัติโรค DM 

HTจะต้องได้รบัความรู้ตามโปรแกรมที่ก าหนดไว ้

 

2.  การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโครงการแพทย์แผนไทยพบประชาชนและโครงการ OPD 

แพทย์แผนไทยเคลื่อนที่เริ่มด าเนินการ (ปี 2557 – ปัจจุบัน ) 

 

กิจกรรม ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 

ออกชุมชน 17 22 46 37 

ผู้มารับบริการ

ยาสมุนไพร 
771 1,039 2,239 918 

 

- การให้บริการผู้รับบริการในชุมชนดว้ยการตรวจ วนิิจฉัย รักษาด้วยยาสมนุไพร 

- การให้บริการผู้รับบริการดว้ยการนวด อบสมุนไพร ประคบ สมุนไพร พร้อมทั้งให้

ค าแนะน าดา้นการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
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นัดรักษาครบ 3 

ครั้งต่อเนื่อง 

นัดรักษาต่อเนื่อง/ค าแนะน ากอ่นกลับ 

การซักประวัติ

,ตรวจวินิจฉัยโดย

แพทย์แผนไทย 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิกระบวนการท างาน 

 

 

 

 

  

  

                                               

                                   

 

 

            

 

         

  

        

 

ผู้รับบรกิารจากชุมชนมาเอง

หรือมาตามนดั 

ผู้รับบรกิารคดักรองจาก

แผนกผู้ป่วยนอก 

ผู้รับบรกิารคดักรอง 

จากแผนกผู้ป่วยใน 

ส่งต่อพบแพทย์แผนปัจจุบันหรือ

การแพทย์ระบบอื่นรักษา ตาม

ระบบโดยบันทึกลงข้อมูลส่งตอ่

ใน OPD CARD 

ลงทะเบียนที่คลนิิกแพทย์แผน

ไทย 

 

วางแผนการบ าบดัรักษา ด้านการแพทย์แผน

ไทย 

ประเมนิผล  บันทึกข้อมูล

ผู้รับบรกิาร 

จ่ายยาสมนุไพร / ช าระคา่บรกิาร 

 

ใช ่

ไม่ใช่ 

หลังการรักษา  3 ครั้งไม่ดีขึน้/

ตามความเห็แพทย์แผนไทย 
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จ าหนา่ย/ส่งต่อไป

รพ.สต.เครือข่าย 

     

      

 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา 
 

ประเด็นคุณภาพ

ที่ส าคัญ/ 

ความท้าทายที่

ส าคัญ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดและ

ผลลัพธ ์
กิจกรรมพัฒนา 

1.พัฒนาระบบ

บริการการแพทย์

แผนไทยและแพทย์

ทางเลือกใหเ้ป็นเลิศ

ในการใหบ้ริการ  

 

 

ผู้รับบรกิารได้รับการ

บริการ ตรวจ วินิจฉัย 

รักษา ถูกต้องตาม

มาตรฐานวิชาชพี สะดวก 

รวดเรว็ ปลอดภัย และพงึ

พอใจ 

1.ได้รับความ

พึงพอใจเป็น 

100% 

2.ข้อร้องเรียน

ด้านการรักษา

และใหบ้ริการ

เป็น 0 

-พัฒนาอาคารแพทย์แผนไทย

และแพทย์ทางเลือกให้สวย 

สะอาด สะดวกในการใหบ้ริการ  

-เตรียมอุปกรณใ์หพ้ร้อมใช้

ปลอดภัย มีมาตรฐาน 

-พัฒนาทักษะการให้บริการและ

ทบทวนความรูด้้านวิชาชพีใหก้ับ

บุคลากรในหนว่ยงาน 

-พัฒนาระบบบริการโดยลด

ขั้นตอนการักษาเปน็แบบ one 

stop service 

CQI : Check in Check ใจ 

คือ กระบวนการให้บริการ มี

Flowchart แสดงระเบียบการ

เข้ารับบรกิาร การรับจองคิวทาง

โทรศพัท์ ลงสมุดจองควิ บริการ

ช าระคา่บริการโดยบุคคลากร

เป็นผูบ้ริการให้ทัง้หมด 

-ไดแ้นวทางการปฏิบัต ิเพื่อ

จัดระบบการให้บริการ ลด

ขั้นตอน ไม่ซ้อนคิว  
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา (ต่อ) 
 

ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ/ 

ความท้าทายที่ส าคัญ 

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดและ

ผลลัพธ ์
กิจกรรมพัฒนา 

2.เพิ่มปริมาณผู้เขา้รับบรกิาร

และรายรับให้แกห่น่วยงาน  

 

เพิ่มรายรบัให้แก่

โรงพยาบาลพรหม

พิราม 

เพิ่ม 10% จาก

ปีงบประมาณ

เดิม 

-มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ครอบคลุมพื้นที่

บริการ โดยการออก

แจกแผ่นพับ และสื่อ

ผ่านวทิยุชุมชน -จัดท า

หนังสือเวียนถึง

หน่วยงานราชการทุก

ภาคส่วน-เน้นการ

บริการทีมีคณุภาพ 

เพื่อให้ผู้รับบรกิารเกดิ

ความพึงพอใจ เต็มใจที่

จะรับบรกิารต่อ-เปดิ

ให้บริการ 8.30 น. – 

20.30 น.โดยลดขัน้ตอน

การักษาเป็นแบบ one 

stop service 

3.ประชาชนในเขตอ าเภอ

พรหมพิรามมีความรู้และมัน่ใจ

ในการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มมาก

ขึ้น     

 

ผู้รับบรกิารได้รับยา

สมุนไพรถูกต้องตาม

มาตรฐานการใช้ยา 

-ผู้รับบรกิารและ

ประชาชนในเขต

อ าเภอพรหมพิรามมี

ความรู้ ความเขา้ใจ

และมัน่ใจในการใช้

ยาสมุนไพร 

มูลค่าการใช้ยา

สมุนไพรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 จาก

ปีงบประมาณ

เดิม 

-จัดอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการใช้ยา

สมุนไพรร่วมกับ รพ.

สต.–ส่งเสริมให้

ประชาชนปลูกสมุนไพร

ในสาธารณสุขมูลฐาน

ไว้ในครัวเรือน-จัดท า

โครงการผลิตยา

สมุนไพรงา่ยๆเพื่อลด

การพึง่พายาแผน

ปัจจุบัน เช่น - การท า

ลูกประคบสมนุไพร 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา (ต่อ) 

ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ/ 

ความท้าทายที่ส าคัญ 

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดและ

ผลลัพธ ์
กิจกรรมพัฒนา 

4.ไม่เกดิอุบัติการณ์ไมพ่ึง

ประสงค์จากการให้บริการด้าน

การแพทย์แผนไทย 

 

 

-ผู้รับบรกิารได้รบั

การบริการตาม

มาตรฐานของศาสตร์

ทางการแพทย์แผน

ไทย  

-ไม่เกดิ

ภาวะแทรกซ้อนใน

การรับการบริการ 

-ได้รบัการดูแลอย่าง

ถูกต้องเมื่อเกิดภาวะ

ฉุกเฉิน 

ภาวะแทรกซ้อน

จากการ

ให้บริการดา้น

การแพทย์แผน

ไทยเป็น 0 

-ปฏิบัติตามแนวการปฏบิัตทิี่

วางไว้อย่างเครง่ครัด-มกีาร

ทบทานการช่วยฟื้นคนืชีพ

เบื้องต้นร่วมทีม PCT.-น า

อุบัติการณท์ี่เกดิมาทบทวน

กับทีมในคลนิิกเมื่อเกดิ

เหตุการณ ์

CQI: นวดตัว สบายใจ และ

ประคบร้อน ไม่แทรกซ้อน คือ 

กระบวนการซักประวัติ ตรวจ

ร่างกายก่อนใหห้ัตถบ าบดั-

ไดแ้นวทางการปฏบิัตปิ้องกัน

การบาดเจ็บจากการนวด

ระวังภาวะแทรกซ้อนจาก

ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจาก

การประคบร้อนสมนุไพรขณะ

ให้บริการและหลงัการรับ

บริการและการดูแล Pt.

ฉุกเฉิน สง่ต่อแพทย์แผน

ปัจจุบัน 

5.สร้างความเป็นหนึ่ง ใน

มาตรฐาน ความศรัทธา เชื่อม่ัน

ใหเ้ป็นแหลง่ฝึกประสบการณ ์

การเรียนรูใ้นศาสตร์ของ

การแพทย์แผนไทย ในเขต

ภาคเหนือตอนลา่ง 

-สรา้งชื่อเสียงและ

เผยแพร่งานด้าน

การแพทย์แผนไทย

และแพทย์ทางเลือก

ให้แก่ รพ.พรหม

พิราม 

-มผีู้ดูงานและ 

นศ.ฝกึงาน 

อย่างน้อย 10 

ราย/ป ี

-ทบทวนพัฒนาทักษะและ

วิชาการให้กบับุคคลากรเพื่อ

ถ่ายทอดได้อย่างมปีระสทิธิ์

ภาพอยา่งต่อเนื่อง 

-ปรับปรุงสื่ออุปกรณใ์นการ

น าเสนอใหเ้ป็นมาตรฐาน 

และมกีาร Up date ข้อมูลอยู่

เสมอ 

-ประชาสัมพันธไ์ปตามถาบัน
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การศึกษาด้านการแพทย์แผน

ไทย 

ความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน 
 

ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกราย แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 

1. ผดิชื่อ / ให้บริการผดิคน -ตรวจสอบชื่อ-สกุลก่อนเรียกกับ program 

บริการและตรวจทานซ้ าอกีครั้งบัตร

ประจ าตัวของผู้รับบรกิาร 

2.ให้การรักษาไม่ตรงกับโรคทีผู่้รับบรกิารเปน็ -ซักประวัติการเจ็บป่วยให้ชดัเจน ประเมิน

อาการก่อนให้การบรกิาร 

3. ผดิคิวนัด / นัดควิซ้อนกนั -ลงควิการนัดให้ถูกต้อง / confirm คิวก่อน

ถึงเวลานัด 15 นาท ี

4. จ่ายยาผดิชื่อ/ผิดคน/ผดิอาการ/แนะน าวิธีการใช้ยา -มกีารเช็ค (double check ) รายการยา

สมุนไพรก่อนจ่ายทุกครั้งว่าตรงตามทีแ่พทย์

สั่งจ่ายหรือไม่ พร้อมทั้งใหค้ าแนะน าการใช้

ที่ถูกต้อง 

5. เกิดภาวะฉุกเฉนิที่ต้องให้การช่วยเหลือเร่งด่วน - มกีารคัดกรองผูป้่วยทุกรายทุกครั้ง ตาม

กระบวนการและมกีระบวนการหากเกดิ

ภาวะฉุกเฉนิ 
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กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม  หน่วยงาน การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก         

ปี 2560 
 

กิจกรรมที่ 1. การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล 

ทบทวน เรื่อง การให้บริการผูร้ับบรกิารที่มีประวัติการเจ็บป่วย แพ้ยา การคดักรองโรคตามแนวทาง 

IC 

 - โรคเบาหวาน 

 - โรคความดันโลหิตสงู 

- โรคที่มีภาวะฉุกเฉิน ตา่งๆ  

** ทบทวน การใช้  CPG  การคัดกรองผู้ป่วย การแก้ไขภาวะฉุกเฉนิ การช่วยฟื้นคนืชพีเบื้องต้น การ

จัดการอุปกรณ์ ล าดับขั้นตอนในการปฏิบัตหิากเกดิภาวะฉุกเฉิน  

Note:เน้นการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และ ล าดับขัน้ตอนในการปฏิบัตกิาร  

 

กิจกรรมที่ 2. การทบทวนความคดิเห็น/ค าร้องเรียนของผู้รับบริการ 

- ช่องทางรับความคดิเห็นของ รพ.  

- กล่องรับความคดิเห็นของผูม้ารับบริการประจ าตกึ  

- แบบประเมินความประเมนิความพึงพอใจ ประเมนิทุก  6 เดือน ( ต.ค. , เม.ย ) 

- การแจ้งความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ A – I แก่ผู้รับผดิชอบและทีมคร่อมสายงาน 

** มแีบบประเมินความพึงพอใจและแสดงความคดิเห็นเฉพาะกลุ่มงาน มใีบความเสี่ยงและใบ

ร้องเรียน ไว้ประจ าที่ตึกเพื่อรบัข้อเสนอแนะ ทบทวนกระบวนการในการรายงานทีม RM 

 

กิจกรรมที่ 3. การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา 

 - ทบทวนขอบเขตความสามารถในการให้บริการเชน่ผู้รับบริการมอีาการชาขา นวดครบ 3 

ครั้งไมทุ่เลาส่งต่อพบแพทย์แผนปัจจุบัน** มี CPG ใช้ก าหนดขอบเขตความสามารถในการให้บริการ 

กิจกรรมที่ 4. การทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ช านาญกว่า/ ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ  

- แพทยแ์ผนไทย ให้ความรู้แก่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ทีป่ฏบิัตงิานด้านบริการ เรื่องการ ซัก

ประวัต ิตรวจโรค การท าหัตถการ  

** มคีู่มอืการให้บริการทางการแพทย์แผนไทย 

 

กิจกรรมที่  5. การค้นหาและป้องกันความเสี่ยง 
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- Risk Profile ของหน่วยงาน +Trigger tools + Sentinel events การวางมาตรการป้องกัน

ความเสี่ยง 

ทบทวน ระบบการรายงานความเสี่ยง ของโรงพยาบาล ( ดอูุบัติการณ์การเกิดความเสี่ยง) 

**Unit profile ของหน่วยงาน 

 

 

กิจกรรมที่  6. การป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ทบทวน 1.ผู้ให้บริการลา้งมอืก่อนและหลังท าหัตถบ าบัด ปดิ mask ทุกครั้งที่ให้บริการทางหัตถบ าบัด   

2. เปลี่ยนผ้าขวางเตยีงหลงัและผา้คลุมหมอนหลังให้บริการทุกราย 

 

กิจกรรมที่  7.การป้องกันและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา 

ทบทวน  การจา่ยยาสมุนไพรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

การเพิ่ม แนวทางการใช้ยาสมุนไพร ปี 2560  ระดับ รพ. และ รพ.สต. 

** มคีู่มอืการใช้ยาสมนุไพร              

 

กิจกรรมที่ 8. การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์ส าคัญ 

ทบทวน  แผนการช่วยเหลือผูป้่วยเมื่อเกดิภาวะฉุกเฉิน 

1.มกีารซ้อมแผนการปฏิบัตชิว่ยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น 

2.มกีารทบทวนแนวทางการดแูลและส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต 

** มแีผนการช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉนิ /มCีPG การคัดกรองและช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน 

 

กิจกรรมที่ 9. การทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทกึเวชระเบียน 

ทบทวน  ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 

               ตรวจสอบจากการสรุปข้อมูลรายเดือนเพื่อหาแนวทางการแก้ไข 

               การใช้คู่มอืการลงเวชระเบียน 

 

กิจกรรมที่ 10. การทบทวนการใช้ข้อมูลวิชาการ 

- จัดท า CPG เรื่องแนวทางการให้บริการผู้รับบริการในภาวะฉุกเฉนิ 

- ความรูเ้กี่ยวกับโรคเบาหวาน  / โรคความดันโลหิตสงู ทีเ่กี่ยวเนื่องกับแพทย์แผนไทย 

- การตรวจ วินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย 

**มีคู่มือการตรวจวนิิจฉัยโรค 

กิจกรรมที่ 11. การทบทวนการใช้ทรัพยากร 

- ปิด-เปิดเครื่องปรบัอากาศตามเวลาทีโ่รงพยาบาลก าหนด 
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- เปิดหนา้ตา่งระบายอากาศ และใช้พดัลมแทน ถ้าอากาศไม่ร้อน 

-ใช้หลัก 3 R  ในการใชท้รัพยากร (Reduce; Reuse; Recycle) 
 

กิจกรรมที่ 12. การติดตามเครื่องช้ีวัดส าคัญ/ปีงบประมาณ 2560 

ส่งรายงานประจ าเดือน และสรุปผลเพื่อ ติดตามตัวชีว้ัด ทกุสิ้นเดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 

ปี 

 

 

ตัวชี้วัดคุณภาพงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ป ี2557 ป ี2558  ป ี2559 ปี 2560 

1.อัตราความพึงพอใจในการ

ให้บริการ 
80% *92.10 100 97  100 

2.อัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนจากการนวด 

เช่น เขียว ช้ า อักเสบ  

0 % 0 0 0 0 

3.อัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนจากการ 

ประคบร้อนสมุนไพร เช่น ผิว

แดงไหม้  Blebs 

0% 0 0 0 0 

4.อัตราการเกิดภาวะแทรก 

ซ้อนจากการอบไอน้ า

สมุนไพร เช่น เป็นลม หมด

สต ิ

0 % 0 0 0 0 

5.อัตราความพร้อมใช้ของ

อุปกรณ์ รถ Emergency เช่น 

ชุด Laryngo scope,Ambu 

bag,O2,ET tube 

100% 100 100 100 100 

6.อัตราการจัดล าดับคิวใน

การให้บริการซ้อน 
0 % 

0.24% 

12 /4,883

ครั้ง 

0.19% 

4/ 2,110 

ครั้ง 

0 0 

7.อัตราการลงบันทึกใน

รายละเอียดเวชระเบียนไม่

สมบูรณ ์

0 % 
0.12 % 

6 /4,883

ครั้ง 

0.05 % 

1 / 2,110 

ครั้ง 

0 0 
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8.อัตราการเพิ่มรายรับให้กับ

หน่วยงาน 
10% /ปีงบฯ 57.55  12.19  12.04  21.8 

9.อัตราการเพิ่มจ านวนผูเ้ข้า

รับบรกิาร 
10% /ปีงบฯ 0.83% 4.67 16.17 20.69 

10.อัตราการเพิ่มมูลคา่การใช้

ยาสมุนไพร 
ร้อยละ10 2.85% 19.13 8.17 9.6 

11.อัตราการเกิดความ

คลาดเคลื่อนทางยาสมุนไพร 
0 % 0 0 0 0 

12.อัตราการบรหิารยาไม่

เพียงพอต่อความต้องการ 
0 % 0 0 0 0 

13.การให้บริการความรูแ้ละ

แนวทางการปฏบิัตติน

เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยใน

ชุมชนเพิ่มขึน้(แพทย์แผนไทย

พบประชนชน) 

ไม่ต่ ากวา่ 10

ครั้ง/ปีงบฯ 
10 4 27 9 

14.อัตราการกลับเข้ารบั

บริการหัตถศาสตร์หลังจาก

รักษาครบ 3 ครั้งในอาการ

เดิมภายในระยะเวลา1เดือน 

ไม่เกนิ 1% 
18ครั้ง 

(0.37%) 

4,843ครั้ง 

5 ครั้ง 

(0.59%) 

2,9348

ครั้ง 

0 27 ครัง้ 

15.ร้อยละการเขา้ถึงบรกิาร

ดูแลมารดาหลังคลอดดว้ย

การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 37.8 48.6 60.9 67.3 

16.อัตราการกลับมาเปน็ซ้ า

ในกลุ่มอาการไหล่ตดิ(Frozen 

shoulder) หลงัการรักษา

ครบคอร์ส 1 เดือน 

น้อยกว่า

ร้อยละ 20% 17.1 18.3 8.9 10.5 

17.อัตราภาวะการไหลของ

น้ านมมารดาหลังคลอดหลัง

ได้รับหัตถการทางการแพทย์

แผนไทย 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 41.1 87.3 95.45 87.26 

18.อัตราการลดอาการชา

ปลายมือปลายเท้าในผู้ป่วย

เบาหวานหลงัได้รับการสอน

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 48.9 55.3 79.72 73.26 
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สุขศกึษาและสาธิตการแช่

เทา้ดว้ยสมุนไพรในรายที่รบั

การรักษาครบ 3 ครั้ง 

19.บุคลากรได้รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปี  
100% 100 100 100 100 

*92.10%.อัตราความพึงพอใจในการบรกิารปี 2556 มาจากสถานทีใ่ห้บริการตกึเกา่คับแคบ 

ไม่เป็นสดัสว่น ไมเ่พียงพอในการให้บริการ 

 

Respond emergency  

1.ทบทวนกจิกรรมที่ 8 ของ 12 กจิกรรมกิจกรรม การดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์ส าคัญ 

2.ทบทวนการใช้ CPG การดูแลผู้ป่วย 

3.ท า CQI ประคบร้อน ไม่แทรกซ้อน 

ปี 2556 มีความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงหลังการรับบริการ  พบ 1 ราย จากผู้รับบริการนวด 

ทั้งหมด 4,883ราย (0.02%)จากเหตุการณ์ ผู้รับบริการเพศชาย มารักษาอาการปวดบ่าทั้ง 2 ข้าง 

หลังจากนวดรักษาเสร็จสิ้นขณะลุกจากเตียงนวด มีอาการเป็นลมหน้ามืด วูบ ลืมตัวไปชั่วขณะ

ประมาณ 30 วินาที เรียกรู้สึกตัว วัดความดันโลหิต 110 / 70 mmHg consult ward ส่งต่อผู้ป่วยไป ER 

แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นลม ผู้ป่วยนอนพักแล้วก็กลับบ้านได้ จากการซักประวัติผู้ป่วยซ้ าอีกรอบ

เพิ่มเติมผู้ป่วยแจ้งว่าไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาและมีประวัตเิป็นลมอยู่บ่อยๆ 

 ปี 2560 มผีู้ป่วยมารบัการรักษาที่อาคารการแพทย์แผนไทยฯ ท าการซักประวัตแิล้วพบว่า

ผู้ป่วยมีความดันโลหิต 150/90 ให้ผู้ปว่ยนอนพัก 15 นาทเีพื่อรอวัดซ้ า ผู้ปว่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเขา้นอนรอ

วัดความดนัในห้องนวด ผู้ป่วยพูดวา่ปวดศีรษะมากๆ หลังจากนอนลงบนเตียงมอีาการช็อกหมดสต ิ

พยาบาลวิชาชพีต้องเขา้ปฐมพยาบาลชว่ยฟืน้คืนชพี และด าเนินการตามขัน้ตอนโดยประสานงานกับ

IPDและERเพื่อตามแพทย์เขา้ช่วยเหลือภายใน 3 นาทีแพทย์มาถึงพร้อมให้การช่วยเหลอืและส่ง

ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณโุลก เป็นความเสี่ยงระดับ H หลังจากเกดิเหตกุารณ์มกีาร

ทบทวนกระบวนการทั้งในหนว่ยงาน ระดบั ทีมคร่อม แล้ว 
 

Respond emergency  

1.ทบทวนกจิกรรมที่ 1 , 8  ของ 12 กจิกรรม 

2.ทบทวนการใช้ CPG การดูแลผู้ป่วย 

3.ท า CQI นวดตัว สบายใจ 

4.ทบทวนกระบวนการหลังเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับ H 

 

แนวทางการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

(ไต-เท้า) ในผู้ป่วย DM.และส่งเสรมิการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วย HT.  
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 จัดลงทะเบียนผู้รับบริการผู้ปว่ยที่มีประวัติโรค DM และ HT ทุกราย 

 จัดท าคู่มอืแนวทางการใหบ้รกิารผู้ป่วยที่มีประวัตโิรค DM และ HT  

 ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผูป้่วยที่มีประวัตโิรค DM  

-วิธีการนวดและกดจดุฝ่าเทา้ด้วยตัวเองเพื่อรักษาโรคไตวาย 

-ใหค้วามรู้เรื่องการใชส้มุนไพรและสมนุไพรใกล้ตัวในการลดระดับน้ าตาลในเลือด 

 ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผูป้่วยที่มีประวัตโิรค HT  

-วิธีการนวดต้นคอ บา่ ไหล่และกดจุดฝา่เท้าด้วยตนเองเพือ่ลดภาวะตงึเครียด 

-ใหค้วามรู้เรื่องการใชส้มุนไพรและสมนุไพรใกล้ตัวในการลดระดับไขมันในเลือด 

 จัดท าสมุดคู่มือวิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้าด้วยตัวเองเพื่อรักษาอาการชาเท้า โรคไตวาย

และความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการลดระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วย DM 

 จัดท าสมุดคู่มือวิธีวิธีการนวดต้นคอ บ่า ไหล่และกดจุดฝ่าเท้าด้วยตนเองเพื่อลดภาวะตึง

เครียด 

และความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วย HT  

 จัดรายการวิทยุชุมชน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วย DM HT 

 จัดโครงการแพทย์แผนไทยพบประชาชนร่วมกับ รพสต.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้

ยาสมุนไพร 
 

ตัวชี้วัด การเพิ่มรายรับให้กับหน่วยงาน(คดิจากความต่างของ จ านวนเงนิปีที่ต้องการ

ทราบ- รายรับทั้งปีที่ผ่านมา) 
 

ปีงบประมาณ รายรับ(บาท) จ านวนเงนิที่เพิ่มขึ้น(บาท) %ของจ านวนเงนิที่เพิ่มขึ้น 

ปี 2557 2,102,308 768,001 57.55 % 

ปี 2558 2,394,065 291,757 12.19 % 

ปี 2559 2,721,788 327,723 12.04 % 
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ตัวชี้วัด การเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับบริการ 
 

ปีงบประมาณ 
จ านวนผู้รับบรกิาร

(คร้ัง) 

จ านวนครั้งท่ี

เพิ่มขึ้น 

%ของจ านวนครั้ง

เพิ่มขึ้น 

ปี 2557 10,653 2,918 27.39 % 

ปี 2558 11,175 522 4.67  % 

ปี 2559 13,332 2,157 16.17 % 
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2,394,065 
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ครัง้ จ านวนผู้รบับรกิารงานแพทยแ์ผนไทย(ครัง้) 

จ านวนผู้ รับบริการ(ครัง้) 
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ตัวชี้วัดคุณภาพงานการให้บรกิารการแพทย์แผนไทยปี 2560 
 

 

เครื่องชี้วดั 
เป้าหม

าย 

ปี 2560 ประจ าเดือน 

ต.ค

. 

พ.ย

. 

ธ.ค

. 

ม.ค

. 

ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.ย. พ.ค

. 

มิ.

ย. 

ก.ค

. 

ส.ค 

. 

ก.ย 

. 

1.ความพึงพอใจใน

ให้การบรกิาร 90% 

 

92.1 

 

93.04       

2.อัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อน

จากการนวด เชน่ 

เขียว ช้ า อักเสบ 

0 % 0 0 0 0 0 0       

3.อัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อน

จากการ ประคบ

ร้อนสมุนไพร เช่น 

ผวิแดงไหม้  Blebs 

0% 0 0 0 0 0 0       
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4.อัตราการเกิด

ภาวะแทรก ซ้อน

จากการอบไอน้ า

สมุนไพร เช่น เป็น

ลม หมดสต ิ

0 % 0 0 0 0 0 0       

5.อัตราความพร้อม

ใช้ของอุปกรณ์ รถ 

Emergency เช่น ชุด 
Laryngo 
scope,Ambu 

bag,O2,ET tube 

100 % 100 100 100 100 100 100       

6.อุบัติการณ์

เครื่องมอื อุปกรณ์

ช ารุด/ไม่พร้อมใช้

จากการไม่

ตรวจสอบ 

0 % 0 0 0 0 0 0       

7.อุบัติการณ์พบ

ผู้ป่วยติดเชื้อTB

ระยะกระจายเชื้อ/

หัด/อสีุกอีไส/โรคตดิ

เชื้อที่ต้องห้าม ไม่

ผ่านการคัดกรอง 

0% 0 0 0 0 0 0       

 

เครื่องชี้วดั 
เป้าหม

าย 

ปี 2560 ประจ าเดือน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.

ย 

ก.ค. ส.ค ก.ย 

8.อัตราการ

จัดล าดับคิวในการ

ให้บริการซ้อน 

0 % 0.02 0 0 0.01 0 0       

9.อัตราการลง

บันทึกใน

รายละเอียดเวช

ระเบียนไมส่มบูรณ ์

0 % 0.04 0.02 0.06 0.01 0.02 0.04       

10.เพิ่มรายรับให้กับ

หน่วยงาน 

10 %

ของ

ทุกปี

6.64 %       
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งบฯ 

11.เพิ่มจ านวนผูเ้ข้า

รับบรกิาร 

10%

ของปี

งบฯ 

0.83%       

12.อัตราการเพิ่ม

มูลค่าการใช้ยา

สมุนไพร 

(ร้อย

ละ3) 
2.85       

13.อัตราการเกิด

ความคลาดเคลื่อน

ทางยาสมุนไพร 

0 % 0 0 0 0 0 0       

14.อัตราการบรหิาร

ยาไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการ 

0 % 0 0 0 0 0 0       

15.การให้บริการ

ด้านการส่งเสริม

สุขภาพแนว

ทางการปฏิบัตติน

เกี่ยวกับแพทย์แผน

ไทยในชุมชนและ

OPD 

 20

ครั้ง/ปี

งบฯ 

1 1 2 2 3 4       

16.การรับบรกิารซ้ า

ของผู้ป่วยหลังจาก

ท าการรักษาครบ 3 

ครั้งของอาการเดิม

ในระยะเวลา 1 

เดือน 

ไม่เกนิ 

1% 0 2 3 0 0 0      

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้วดั 
เป้าหม

าย 

ป ี2560 ประจ าเดือน 

ต.ค

. 

พ.ย ธ.ค

. 

ม.ค

. 

ก.พ ม.ีค

. 

เม.ย. พ.ค มิย ก.ค

. 

ส.ค 

 

ก.ย 

 

17.อัตราการ

ส่งเสริมการฟื้นฟู

สุขภาพมารดาหลัง

คลอดด้วยวธิีการ

ไม่

น้อย

กว่า 

60 % 

69.17       
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ทับหม้อเกลือ 

18.อัตราภาวะการ

ไหลของน้ านม

มารดาหลังคลอด

หลังได้รับหัตถการ

ทางการแพทย์แผน

ไทย 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 60 

87 93 71 - 83 88       

19.จ านวนครั้งของ

การให้บริการ การ

ตรวจ รักษา อาการ

ร่วม และการให้

ค าแนะน าการ

ปฏิบัติตัวด้วย

ศาสตร์การแพทย์

แผนไทยกลุ่มผู้ป่วย

NCDทุก รพ.สต.(19 

รพ.สต) 

19 ครั้ง 0 0 0 0 4 8       

20.จ านวนครั้งของ

การให้บริการ การ

ตรวจ รักษา อาการ

ข้อเข่าเสื่อม และ

การให้ค าแนะน า

การปฏิบัติตัวด้วย

ศาสตร์การแพทย์

แผนไทยกลุ่ม

ผู้สูงอายุ ทุก รพ.

สต.(19 รพ.สต) 

19 ครั้ง 0 0 0 0 1 3       

21.บคุลากรได้รับ

การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี  

100% 0 0 
8(44

.45%

) 
0 0 0       

 

เครื่องชี้วดั 
เป้าหม

าย 

ปี 2560 ประจ าเดือน 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 

 

ก.ย 

 

22.บุคลากรได้รับ 100% 100%       
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การเขา้ฝกึทบทวน

ความรู้/อบรม

วิชาการ อยา่งน้อย 

2 เรื่อง/ป ี

23.ผลการรักษา

ผู้ป่วยโรคสะเก็ด

เงินตาม CPG มรีอย

โรคสงบลงและ

ผู้ป่วยมีอาการดีข้ึน 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 70 

ก าลังด าเนนิการ 

24.ผลการรักษา

ผู้ป่วยเข่าเสื่อมตาม

CPG มรีะดับอาการ

ข้อฝดื ตึงข้อระดับดี

ขึ้นอย่างน้อย 1 

ระดับ  

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ก าลังด าเนนิการ 

25.ผลการรักษา

ผู้ป่วยอัมพฤกต์

อัมพาตตาม CPG มี

อาการดีข้ึนอย่าง

น้อย 1 ระดับ  

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ก าลังด าเนนิการ 

26.ผลการรักษา

ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

ทางเดนิหายใจส่วน

ต้นตาม CPG 

อาการดีข้ึน อย่าง

น้อย 1 ระดับ 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ก าลังด าเนนิการ 

27.ผลการรักษา

ผู้ป่วยไมเกรนตาม 

CPG มรีะดับการ

ปวด อย่างน้อย 1 

ระดับ 

ไม่

น้อย

กว่า

ร้อย

ละ 80 

ก าลังด าเนนิการ 

 

ตัวชี้วัดService plan และ Node เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ป ี2557 ป ี2558 ปี 2559 
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ร้อยละการเขา้ถึงบรกิารดา้นการแพทย์แผน

ไทยและการแพทยท์างเลือก ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 18 

n/a 11.32 13.24 

 

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

เพิ่มหัตถการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 

 ทบทวนความรู้บุคคลากร ให้มคีวามรู้ และมั่นใจในการใช้ยาสมุนไพร 

 ตรวจสอบจ านวนยาสมุนไพรให้มปีริมาณเพียงพอ พร้อมใช้อยู่เสมอ 

 จัดท าสมุดคู่มือการใช้ยาสมุนไพร เพื่อทบทวนการใช้ยา 

 จัดรายการวิทยุชุมชน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร 

 จัดโครงการแพทย์แผนไทยพบประชาชนร่วมกับ รพสต.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้

ยาสมุนไพร 

 จัดโครงการ OPD เคลื่อนที่ให้บริการในชุมชน 

 จัดโครงการ แพทย์แผนไทยใส่ใจ NCD ในวันโรคเรื้อรังของ รพ.สต. 

 จัดโครงการ แพทย์แผนไทยใส่ใจ ผู้สูงอายุ ในวันชมรมผู้สูงอายุของ รพ.สต. 

 เปิดคลินิกเฉพาะโรค ที่OPD แพทย์แผนไทย 

 

ตัวชี้วัด ป ี2557 ป ี2558 ปี 2559 

เพิ่มผู้เขา้รับบรกิารไมน่้อยกวา่ร้อยละ 10 27.39 % 4.67  % 16.17 

 

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 ทบทวนความรู้บุคคลากร ให้มคีวามรู้ และมั่นใจในการให้บริการ 

 ประชาสัมพันธ์การบริการทางการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น 

 จัดรายการวิทยุชุมชน เผยแพร่ความรู้และการให้บริการ 

 จัดโครงการแพทย์แผนไทยพบประชาชนร่วมกับ รพสต.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ

ให้บริการทางการแพทย์แผนไทย 
 

ตัวชี้วัด ปี 2557 ป ี2558 ปี 2559 

เพิ่มรายรบัให้กับหน่วยงานไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 57.55 % 12.19 % 12.04 % 

 

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
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 ทบทวนความรู้บุคคลากร ให้มคีวามรู้ และมั่นใจในการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจใน

การบริการมากย่ิงขึ้น 

 ร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางการบริการให้มากยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกบริการ 

 ประชาสัมพันธ์การบริการทางการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น 

 จัดโครงการแพทย์แผนไทยพบประชาชนร่วมกับ รพสต.เพือ่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการ

ให้บริการทางการแพทย์แผนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาต่อเน่ือง 
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กจิกรรมที่จะด าเนินการต่อในปี 2560 

1.พัฒนาระบบบรกิารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้เป็นเลิศในการ

ให้บรกิาร ได้รับความพึงพอใจเป็น 90% 

แนวทาง 

 พัฒนาอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้สวย สะอาด สะดวกในการ

ให้บริการ 

 เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ปลอดภัย มีมาตรฐาน 

 พัฒนาทักษะการให้บริการและทบทวนความรู้ด้ านวิชาชีพให้กับบุคลากรใน

หน่วยงาน 

 พัฒนาระบบบริการโดยลดขั้นตอนการักษาเป็นแบบ one stop service 

 ด าเนินการให้บริการ OPD คู่ขนานอย่างต่อเนื่อง 

 ด าเนินการให้บริการงานผู้ป่วยในแบบผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบัน 

 ด าเนินการให้บริการคลินิกเฉพาะโรค 

2.เพิ่มปริมาณผู้เข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก >ร้อยละ10 

ของยอดผู้เข้ารับบริการของแต่ละปีงบประมาณ 

แนวทาง 

 มีการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ โดยการออกแจกแผ่นพับ และสื่อ

ผ่านวิทยุชุมชน  

 ออกให้บริการและประชาสัมพันธ์แพทย์แผนไทยพบประชาชน 

 เน้นการบริการทีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เต็มใจที่จะรับ

บริการต่อ 

 เปิดให้บริการ 8.30 น. – 20.30 น.ทุกวันราชการและ 8.30 – 16.30 น. วันเสาร์-

อาทิตย์โดยลดขั้นตอนการักษาเป็นแบบ one stop service 

3.ประชาชนในเขตอ าเภอพรหมพิรามมีความรู้และมั่นใจในการใช้ยาสมุนไพร

เพิ่มมากขึ้น  แนวทาง 

 จัดอบรม อสม./ผู้น าชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรร่วมกับ รพ.สต. 

 ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานไว้ใชใ้นครัวเรือน 

 จัดท าโครงการผลิตยาสมุนไพรง่ายๆเพื่อลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบัน เช่น การท า

ลูกประคบสมุนไพร 

 ออกติดตามการบรหิารยา/ร่วมแก้ปัญหาทุก รพ.สต. 2 ครั้ง/ปี 
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4.เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านคลินิกทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

แนวทาง 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการ ส่งฝกึอบรม หรือ conference case 

 มกีารทบทวนกระบวนการทางคลินิกทีส่ าคัญในการรักษาโรค 

 ด าเนินการแพทย์แผนไทยประจ า Zone ออกให้บริการทุก รพ.สต.ในวนัคลนิิก NCD 

 

5.เพิ่มรายรับให้แก่หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของปีงบประมาณ 

แนวทาง 

 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโดยผ่านสื่อ 

 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในทุกกลุ่มอาการโรค 

 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและดูแลหญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

การทับหม้อเกลือ 

6.สร้างความเป็นหน่ึง ในมาตรฐาน ความศรัทธา เชื่อมั่นให้เป็นแหล่งฝึก

ประสบการณ์ การเรียนรู้ในศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง  

แนวทาง 

 ทบทวนพัฒนาทักษะและวิชาการให้กับบุคคลากรเพื่อถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิ์

ภาพอย่างต่อเนื่อง 

 ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์ในการน าเสนอให้เป็นมาตรฐาน และมีการ Up date ข้อมูลอยู่

เสมอ 

 ประชาสัมพันธ์ไปตามสถาบันการศึกษาต่างที่มีการเรียนการสอนด้านการแพทย์

แผนไทย 

7.ส่งเสรมิการดูแล รักษา ปฏิบัติตน ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย กลุ่มผู้ป่วย 

DM และ HT ในชุมชน 

 แนวทาง 

 ด าเนินโครงการแพทย์แผนไทย ใส่ใจNCD ทุก รพ.สต. 

 ลงทะเบียนผู้รับบรกิารผู้ป่วยที่มีประวัติโรค DM และ HT ทุกราย 

 แจกเอกสารแนวทางการปฏบิัตติัวดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทยส าหรับผู้ป่วย DM 

HT 

 จัดรายการวิทยุชุมชน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วย DM HT 
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8.ส่งเสรมิการดูแล รักษา ปฏิบัติตน ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย กลุ่ม

ผู้สูงอายุ ในชุมชน 

 แนวทาง 

 ด าเนินการโครงการแพทย์แผนไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุทุก 

รพ.สต 

 ด าเนินการรักษา ให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตน โรคข้อเข่าเสื่อมใน

ผู้สูงอายุ 
 

CQI กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 

1. Check in... Check ใจ 

ได้แนวทางการปฏิบัติ เพื่อจัดระบบการให้บริการ ลดขั้นตอน ไม่ซ้อนคิว  

  * ตอบตัวชี้วัด เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการและการจัดล าดับคิวในการ

ให้บริการไม่ซ้อน 

  * สอดคล้องกับ safety goal รพ. เรื่อง การระบุตัวผู้ป่วย ความชัดเจนในการ

ให้บริการ 
 

2. ไม่ครบ..ไม่คุ้ม  

 ได้แนวทางการปฏิบัติ เพื่อความครบถ้วนของการลงเวชระเบียน 

 * ตอบตัวชี้วัด เรื่อง การลงบันทึกในรายละเอียดเวชระเบียนไม่สมบูรณ์ / เพิ่มรายรับให้กับ

หน่วยงาน / เพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร 
 

3.นวดตัว... สบายใจ 

ได้แนวทางการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการบาดเจ็บจากการนวด ระวังภาวะแทรกซ้อนจากความ

ดันโลหิตเปลี่ยนแปลง ขณะให้บริการและหลังการรับบริการ และการดูแล  Pt.ฉุกเฉิน ส่งต่อแพทย์

แผนปัจจุบัน            * ตอบตัวชี้วัด เรื่อง ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนของความดัน

โลหิตเปลี่ยนแปลง 

  * สอดคล้องกับ safety goal รพ.เรื่อง  การประเมินสภาพผู้ป่วยและการดูแล

ฉุกเฉิน / การดูแลขณะส่งต่อ 
 

4.ประคบร้อน... ไม่แทรกซ้อน 
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 ได้แนวทางการปฏิบัต ิเพื่อปอ้งกันภาวะแทรกซ้อน จากการประคบร้อนสมุนไพร 

* ตอบตัวชี้วัด เรื่อง ภาวะแทรกซ้อนจากการประคบร้อนสมุนไพร 

* สอดคล้องกับ safety goal รพ.เรื่อง การประเมินสภาพผู้ป่วยและการดแูลฉุกเฉิน 
 

 

 

 

 

นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย 

 

กระดานมหัศจรรย์ คลายกล้ามเน้ือ 

 ตอบสนองวสิัยทัศน์  งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในด้านการรักษา ฟื้นฟู 

ส่งเสริมให้ประชาชนมคีวามรู้สามารถน าไปปรับใช้กับชวีิตในชุมชนได้    

กระดานมหัศจรรย์ คลายกล้ามเน้ือ 

 

 
 

 

 

 

 

ยืนขา

ชิดผนัง 

ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง ปวดตึงขา 
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นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กะลามหัศจรรย์ นวดเท้า 

 

 

“                 ”

ฆ้อนสมุนไพร 


