
Service Profile 

 

บริการ : คลินิกบริการงานวัณโรค 

 

 

 

 

กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

โรงพยาบาลดอยเตา 

 



บริบท (Context) 

ความมุงหมาย (Purpose): บริการดูแล ชวยเหลือ รักษาพยาบาล ควบคุมปองกันโรควัณโรคทั้งใน

และนอกสถานบริการ ตามเกณฑมาตรฐาน 

ขอบเขตบริการ (Scope of service): บริการยรักษาวัณโรค บริการใหคําปรึกษาและตรวจเลือด

เอดส ( Anti Hiv ) ดวยความสมัครใจ บริการดูแลชวยเหลือผูปวย/ผูไดรับผลกระทบ และการปองกัน

ควบคุมการแผกระจายของโรควัณโรค 

ความตองการของผูรับผลงานสําคัญ : 

 1. ไดรับบริการยารักษาครบตามเกณฑมาตรฐาน 6 เดือน 

 2. ไดรับบริการใหคําปรึกษาและตรวจเลือดเอดสดวยความสมัครใจ 

 3. มีการเก็บรักษาความลับของผูปวย 

 4. ไดรับการสงเสริมความรูความเขาใจเรื่องโรควัณโรคอยางถูกตองและทันสมัย 

 5. ผูปวยมีสุขภาพแข็งแรง อยูในสังคมไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง 

 6. มีความประทับใจในบริการ 

ความตองการในการประสานงานภายในที่สําคัญ : มีการประสานงานที่ดี ถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา 

ใหความรวมมือที่ดี 

ลักษณะสําคัญของงานบริการและปริมาณงาน :  

1. ใหบริการยารักษาวัณโรคตามเกณฑมาตรฐาน โดยจัดคลินิกยาทุกวันพฤหัสบดีตอนบายของ

ทุกเดือน 

 2. ใหบริการใหคําปรึกษาและตรวจเลือดเอดสดวยความสมัครใจโดยจัดหองใหคําปรึกษา

เฉพาะดานที่เปนสัดสวนและไดมาตรฐานเปนการจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) 

3. มีระบบการเก็บเสมหะที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

4. ใหบริการสงเสริมความรูความเขาใจเรื่องโรควัณโรคทั้งในสถานบริการ ในโรงเรียน ในชุมชน

และในองคกรอื่นๆที่เกี่ยวของ 

5. จัดบริการระบบพี่เลี้ยงในการดูแลรักษา สงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยวัณโรคใหครอบคลุมทั้ง

ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและจติวิญญาณ  

 

ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ (Key Quality Issues) 

 1. ผูรับบรกิารไดรับการใหบริการยารักษาวัณโรคตามเกณฑมาตรฐาน 

 2. ผูรับบริการไดรับการใหบริการใหคําปรึกษาและตรวจเลือดเอดสดวยความสมัครใจ 

 3. ผูใหบริการมีระบบการจัดเก็บเสมหะที่ไดมาตรฐาน 



 4. ผูใหบริการมีการจัดบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว และดูแลผูรับบริการแบบองครวมและตอเนื่อง 

 5. ผูใหบริการมีการจัดบริการสงเสริมความรูความเขาใจเรื่องวัณโรคเชื่อมประสานกับทุกภาค

สวนในชุมชน 

ความทาทายและความเสี่ยงที่สําคัญ 

1. ความทาทาย 

 1. การจัดบริการยารักษาวัณโรคไดตามเกณฑมาตรฐาน 

 2. การจัดบริการใหคําปรึกษาและตรวจเลือดเอดสดวยความสมัครใจ 

 3. ใหบริการมีระบบการจัดเก็บเสมหะที่ไดมาตรฐาน 

 4. การดําเนินกิจกรรมเยี่ยมผูปวยวัณโรคที่บาน 

2. ความเสี่ยง 

 1. การแพรกระจายของเชื้อโรคในครอบครัวของผูปวย /ชุมชน 

 2. ภาวะแทรกซอนจากการกินยาและโรคฉวยโอกาส 

 3. ความไมสม่ําเสมอในการกินยาทําใหเกิดภาวะเชื้อดื้อยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนระบบบรกิารดูแลรักษาโรควัณโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศักยภาพและขอจํากัดในดานผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ และเทคโนโลยี 

ดาน ศักยภาพ ขอกําจัด 

ผูปฏิบัติงาน มีการทํางานเปนทีมและแบงหนาที่รับผิดชอบในการ

ใหบริการ 

อัตรากําลังนอย กรณีมีการประชุมนอก

สถานที่ของบุคลากร ทําใหผูรับผิดชอบ

ในคลินิกตองมีการวางแผนและบริการ

จัดการใน เรื่ อ ง  อั ต รากํ าลั ง ในการ

ใหบริการและทํางานทดแทน 

เครื่องมือ มีเครื่องมือตรวจชันสูตรพรอมในการใหบริการตาม

ขอบเขตงานที่ไดรับผิดชอบ 

การใหบริการเนนเรื่องการเก็บเสมหะ

ผูปวย 

เทคโนโลย ี - มีระบบการบันทึกขอมูลโดยใชโปรแกรมงาน HosXp 

เก็บขอมูลและประวัติการใหบริการ 

- มีระบบการบันทึกการใหบริการผานระบบออฟไลน

เพื่อรายงาน สปสช. 

- โปรแกรมที่ใชมีหลายหนาตางทําให

เกิดความลาชาในการบันทกึขอมูล 

- ระบบอนิเตอรเน็ตลาชา ผูรับผิดชอบมี

ภาระงานมากไมสามารถสงขอมูลใน

เวลาราชการได 

 

หนาทีผู่รับผิดชอบงานคลินิกวัณโรค   

1.ดานการคนหารายปวย  

  -คนหาผูปวยที่มีอาการสงสัยวัณโรคที่มาตรวจที่โรงพยาบาลและในชุมชน  

2.ดานการรักษา  

  -ใหความรูและคําปรึกษาแกผูปวยทุกดานที่เปนประโยชนตอการรักษาครบของผูปวย  

  -รักษาผูปวยวัณโรคดวยระบบที่เหมาะสม  

  -โอนผูปวยในรายที่เห็นสมควรไปรักษายัง สอ.หรือ pcu ใกลบาน  

  -บันทึกผลการรักษาและติดตามผลผูปวย  

  -ติดตามผูปวยที่ขาดการรักษาใหเร็วที่สุด  

  -ประสานความรวมมือในการดําเนินงานควบคุมโรคในระดับอําเภอและระดับบุคคลที่เกี่ยวของ  

3.บทบาทของเภสัชกร  

  บริหารคลังยาเวชภัณฑและยาที่ใชในการรักษาวัณโรค  

  กําหนดมาตรฐานและคุณสมบัติของยาที่ใชในการรักษาวัณโรค  

  ติดตามเฝาระวังผลขางเคียงของยา  

  จัดหา เก็บรักษาและจัดเตรียมยาเปน Daily drug packet 

  ใหคําปรึกษาและความรูเกี่ยวกับวัณโรค  



4. บทบาทของเจาหนาที่ชันสูตร  

  ตรวจสไลดเสมหะอยางถูกตองและเที่ยงตรง  

  มีการบันทึกรายละเอียดของผูปวยและผลการตรวจลงในทะเบียนชันสูตรโรค (TB 04)  

  เก็บสไลดเสมหะที่ใหผลบวกและลบทุกแผน เพื่อการควบคุมคุณภาพตอไป  

   

5. บทบาทผูใหการปรึกษา  

  ดานเอดส  

 -ใหการปรึกษา ขอมูลความรูเกี่ยวกับการควบคุมปองกันโรค  

 -คัดกรองผูมอีาการสงสัยวัณโรคในผูติดเชื้อเอดส และสงตรวจเสมหะ  

  ดานวัณโรค  

 -ใหการปรึกษากอนและหลังการตรวจเลือดหาเชื้อเอช ไอ วีดวยความสมัครใจ  

 

6. บทบาทการใหวัคซีน บี ซี จ ี 

 -ใหวัคซีน บี ซี จี แกทารกแรกเกิดใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได  

 -ใหวัคซีน บี ซี จี แกเด็ก ป. 1 ที่ไมมีแผลเปน บีซีจี และไมมีประวัติเคยไดรับวัคซีนบีซีจีมากอน  

 

ประเด็นการสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของ 

 1. จัดโครงสรางสิ่งแวดลอมในหนวยงานตามมาตรฐาน 5 ส. สะอาด สะดวกตอการใหบริการ 

และสามารถปองกันอุบัติเหตุจากการใหบริการ 

 2. ผูรับบริการไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ และการปฏิบัติตัวหลังไดรับ

บริการในกรณีพบความผดิปกติ  มีระบบการสงตอพบแพทย  

 3. สรางเสริมใหเจาหนาที่ในหนวยงานใหบริการ โดยใชหลัก Sterile technique 

4. สรางความตระหนักใหเจาหนาที่ในหนวยงาน เรื่อง ความปลอดภัยจากการทํางานในการใช

หลัก Universal precaution 

5. การจัดบริการใหสุขศึกษาและสงเสริมความรูความเขาใจในการสงเสริมสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกราย 

ประเด็นการสรางเสริมสุขภาพทางดานชุมชน 

 1. การรณรงคและประชาสัมพันธในโรงเรียน/ชุมชน/หมูบาน เกี่ยวกับการปองกันโรควัณโรค 

 2. การสงเสริมความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพตนเองแกผูปวยวัณโรคและญาต ิ

 



ความเสี่ยงของหนวยงานจากกระบวนการทํางาน 

กระบวนการหลัก ความเสี่ยง 

1. การเตรียมความพรอมกอนเริ่มปฏิบัติงาน 

 

 

2. ปฏิบัติตอผูรับบริการเมื่อแรกรับ 

   - การซักประวัติ 

   - จัดคิวลงทะเบียน 

   - สอบถามสิทธิการรักษา 

 

3. การใหบริการคลินิกยา 

   - ประเมินความสม่ําเสมอในการกินยา 

   - ตรวจนับเม็ดยาที่เหลือ 

 

 

4. การปฏิบัติตอผูปวยกอนกลับบาน 

   - ใหคําแนะนําการกินยาตานอยางสม่ําเสมอ

และตรงเวลา 

   - การนัดหมายครั้งตอไป 

 

5. การบันทึกขอมูลในเวชระเบียนและโปรแกรม 

HosXp  

   - เพื่อเปนหลักฐานการรักษา 

   - เพื่อรวบรวมเปนขอมูลผลงานของหนวยงาน 

   - มีระบบบันทึกที่ทุกคนเขาใจตรงกัน 

1. เจาหนาที่รับผิดชอบไมอยู 

2. เครื่องมืออุปกรณอยูในสภาพไมพรอมใชงาน 

 

1. สิทธิบัตรของผูรับบริการไมตรงกับใบสั่งยาทํา

ใหเสียเวลาตรวจสอบซ้ํา 

 

 

 

1. ผูปวยใหขอมูลเท็จทําใหการประเมินไมถูกตอง 

2. เจาหนาที่นับเม็ดยาไมถูกตองทําใหไดรับยาไม

ครบวันนัด 

 

 

1. ภาวะแทรกซอนหลังรับยาและภาวะเชื้อดื้อยา 

2. ผูปวยไดรับยาไมครบตามนัด 

3. ผูปวยไมมารับบริการตามนัด 

 

 

1. การลงบันทึกขอมูลไมสมบูรณ 

2. การรายงานลาชา 

 

 

 

 

 



การทบทวนการใชขอมูลวิชาการ 

วิธีการ/ความถี่/ผูเขารวม 

 1. นําวิชาการที่อบรมจากนอกสถานที่มาประชุมในทีมงานเพื่อทราบ 

 2. จัดทําคูมือปฏิบัติงานจากหลักวิชาการในตํารา/การอบรมและทบทวนการใชคูมือปละ 1 ครั้ง 

ในบุคลากรของหนวยงาน 

ความครอบคลุม 

 ตามหลักกกวิชาการความรู เรื่อง การบริการยาวัณโรค และการปฏิบัติโดยใชทักษะที่ถูกตอง 

การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง 

 บุคลากรในคลินิกยาวัณโรคปฏิบัติงานตามหลักการวิชาการในคูมือปฏิบัติงาน และไมเกิด

อุบัติการณของความผิดพลาด 

กรณีตัวอยาง 

 การทบทวนการใชคูมอืปฏิบัติงานในคลินิกยาวัณโรค และเขียนอุบัติการณที่เกิดขึ้นในคลินิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การทบทวนตัวชี้วัด 

วิธีการ/ความถี่/ผูเขารวม 

 1. ผูรับผิดชอบงานรวบรวมขอมูล วิเคราะหตัวชี้วัดในคลินิกยาวัณโรค อยางนอยเดือนละ 1 

ครั้ง 

 2. ทบทวนและเขียนรายงานประเมินผล KPI 

ความครอบคลุม 

 รวบรวมทุกตัวชี้วัดที่เกี่ยวของในคลินิกที่รับผิดชอบ และวิเคราะห ประเมินผลลัพธ 

การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง 

 ทําใหทราบถึงผลลัพธของการปฏิบัติงานในคลินิกยาวัณโรค เพื่อวางแผนแกไขปญหาในตัวชี้วัด

ที่ไมบรรลุผลตามเกณฑ 

กรณีตัวอยาง 

 การทบทวนตัวชี้วัดที่ไมบรรลุผลตามเกณฑ โดยติดตามหาสาเหตุและผลของการปฏิบัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การทบทวนเวชระเบียน 

วิธีการ/ความถี่/ผูเขารวม 

 1. นําแฟมทะเบียนขอมูลรับยารายบุคคลมาทบทวนความสมบูรณของการลงขอมูลยาตานทุก

ครั้งหลังจากใหบริการทุกครั้ง 

 2. ลงขอมูลการใหบริการในทะเบียนขอมูลรับยาตานรายบุคคล ในโปรแกรม HosXp และใน

โปรแกรม TB CM 

ความครอบคลุม 

 ทุกครั้งของการใหบริการในวันที่มีคลินกิวัณโรค 

การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง 

 1. เวชระเบียนทุกฉบับที่มีการใชงานในคลินิกมีความสมบูรณมากขึ้น และไดรับการตรวจสอบ

ทุกครั้งหลังจากแลวเสร็จในคลินิกวัณโรค 

 2. เวชระเบียนถูกจัดเก็บอยางเปนระเบียบ 

กรณีตัวอยาง 

 การทบทวนแฟมทะเบียนขอมูลรับวัณโรครายบุคคล ในการลงขอมูลการใหสํานักวัณโรค                  

ที่ 10 เชียงใหม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมประชากรทางคลินิกที่สําคัญ (Key Clinical Population) 

Example: 

 ผูปวยวัณโรค ที่มารับบริการวัคซีนในคลินิก 

ตัวชี้วัด 

กราฟ/control chart/ขอมูล 

 1. ผูปวย รอยละ 90 ไดรับการดูแลรักษา ฟนฟูและสงตอตามเกณฑมาตรฐาน ปฏิบัติได รอย

ละ 100 

 2. ลดอัตราการแพรกระจายในกลุมผูสัมผัสรวมบาน รอยละ 80 ปฏิบัติได รอยละ100 

 3. มีการเยี่ยมบานผูปวยดวยการทํา DOT 

 4. ไมเกิดอุบัติการณเรื่องรองเรียน ปฏิบัติได รอยละ 100 

 5. อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80 ปฏิบัติได รอยละ 90 

  

การแปลผลและการใชประโยชน 

 1. ผูปวยวัณโรคไดรับการดูแล ฟนฟูและสงตอตามเกณฑมาตรฐาน และไมเกิดภาวะเชื้อดื้อยา 

 3. ไมพบการแพรเชื้อวัณโรคในครอบครัวและชุมชน 

 5. ไมเกิดอุบัติการณเรื่องรองเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการ  

 

1. บุคลากรไมเพียงพอ มีการโยกยายงานบอย ทําใหการทํางานขาดการตอเนื่อง 

2. ผูปวยวัณโรคและโรคเอดส มักมารับบริการชา และมีระดับ CD4 ต่ําทําใหมีอัตราการเสีย            

ชีวิตสูง 

3. ประชาชนในพื้นที่ราบสูงมี ปญหาเกี่ยวกับการคมนาคมไมสะดวก ยากตอการมารับบริการ โดย

มีพื้นที่อาศัยอยูหางไกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


