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ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่11 
 จังหวดันครศรีธรรมราช

   ผ่องศรี สืบท้วม
  พยาบาลเทคนิคช านาญงาน



พืน้ที่รับผดิชอบ 7 จังหวดั
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รูปแบบการพฒันาคุณภาพ
การด าเนินงานการป้องกนั ดูแลรักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
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-การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน ที่ สสจ. / รพ./ รพ.สต. ที่มคีลนิิก
ให้บริการSTIs” ปีละ 2 คร้ัง
- การจัดประชุมเพือ่ พฒันาศักยภาพบุคลากร สรุปผลการด าเนินงานและ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ ปีละ 1 คร้ัง
- สนับสนุนการด าเนินงาน ตามบริบทของแต่ละจังหวดั/ รพ. รูปแบบ On 
the job training ปีละ 1 คร้ัง
-การสนับสนุนวทิยากร ตามการร้องขอจากเครือข่าย 7 จังหวัด
- สรุปผลการด าเนินงาน ในภาพรวมของเขต ปีละ 1 คร้ัง/ 1 เล่ม
- ประเมินมาตรฐานการด าเนินงาน STIs. ปี 2550 - 2553



รางวลัแห่งความภาคภมิูใจ ของพ้ืนท่ี

4

การประเมนิ สคร.11 สอวพ.

ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 ป้ายรับรองคุณภาพ 

ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 เป็นเวลา  3 
ปี ตดิต่อกัน

โล่ห์รางวัลและเกียรตบิตัร 

โรงพยาบาลระนอง  ปี 2552  ปี 2553

โรงพยาบาลเกาะสมุย  ปี 2552  ปี 2553

โรงพยาบาลกระบี่  ปี 2552  ปี 2553

สสจ.ภเูกต็(คลินิกนริศร)  ปี 2552  ปี 2553

โรงพยาบาลพงังา  ปี 2553  ปี 2553



ตวัอย่างป้ายรับรองคุณภาพ 
ผ่านเกณฑ์ประเมนิระดบั 5
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ปี 2555  โดย TUC  
แนวทางการพฒันาคุณภาพการด าเนินงาน STIs.

การวดัผลการปฏิบัติงาน
(Performance 
Measurement : 
PM) 

การปรับปรุงและพฒันา
(Quality 
Improvement : 
QI)

การจัดการคุณภาพ
(Quality 
management: 
QM) 

-เคร่ืองมือ โปรแกรม
ส าเร็จรูปSTIQUAL

-การพฒันาศักยภาพ
-การแลกเปลีย่น
เรียนรู้
-การจดัท าโครงการ
พฒันาคุณภาพ

-การพฒันา
คุณภาพ
-การประกวด 
มอบโล่ห์
-การรับรองราย
โรค HIV/STIs.



ปี 2556-58
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โครงการ การจัดบริการสร้างเสริมและป้องกันการตดิเชือ้
เอชไอวี โดยงานป้องกันควบคุม ดูแลรักษาโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สปสช. พืน้ที่ สคร.11 มี 5 จังหวัด ได้แก่ 
ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พงังาและภเูกต็
 - STIVCT Program
-  รับเงนิชดเชยค่าบริการ 



โครงการพฒันาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษาโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
ได้รับงบประมาณในการติดตาม สนับสนุนการด าเนินงาน 5 จังหวัดๆละ 

20,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 
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กิจกรรม : ลงพืน้ที่ 7 จังหวัด พัฒนาไปพร้อมๆกัน

1. ลงบันทกึข้อมูลการให้บริการ ผลการด าเนินงานลง
       ใน STIVCT Program / On the job training
2.ตดิตามและประเมินมาตรฐาน 
       โดยใช้ STIQUAL Program รวม 7 จังหวัด
 



ข้อดีของการประเมิน STIQUAL Program
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- ทราบร้อยละของการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั/กจิกรรมทั้งหมด
ในงาน STIs.
- การน าเสนอข้อมูลเชิงประจกัษ์ ตามทีส่ถานบริการมีอยู่ในทุกๆ
แผนก
- ทราบปัญหา ผลกระทบเชิงเศรษฐกจิและสังคม 
- สถานบริการใช้ข้อมูลทีไ่ด้จากการประเมินไปใช้เป็นแผนทีใ่น
การพฒันาคุณภาพงาน ตามกจิกรรมทีเ่ป็นปัญหา



ตวัอย่างโรงพยาบาลทีท่ าการพฒันาคุณภาพ
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การประเมินมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพ
การด าเนินงานโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์

โรงพยาบาลเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ร้อยละของสถานบริการ และพนักงานบริการ ปี 2557
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สถานบริการ จ านวน 
(แห่ง)

ร้อยละ พนักงานบริการ ร้อยละ

บาร์เบียร์ 271 47.80 1,662 50.27

นวดแผนโบราณ 199 35.10 990 29.95

คาราโอเกะ 62 10.93 306 9.26

ผบั 19 3.35 231 6.99

ร้านอาหาร/สวนอาหาร 8 1.41 66 2.00

คาราโอเกะ/นวดแผนโบราณ 4 0.71 14 0.42

บาร์เกย์ 3 0.53 34 1.03

ส านกัคา้ประเวณี 1 0.17 3 0.09

รวม 567 100 3,306 100



   จ านวนและร้อยละผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
ในกลุ่มพนักงานบริการหญงิ
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 ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2557 ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2555-2557
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ผงัการให้บริการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ใน ร.พ.เกาะสมุย (คลินิกสายธาร) กลุ่ม FSW

หอ้งบตัร

คลนิิกสายธาร
-คดักรองโรคโดยพยาบาลในคลินิก
-บริการใหค้ าปรึกษา

ส่งตรวจหอ้งปฏิบติัการ

พบเช้ือ STIs.

ใหสุ้ขศึกษา /แจกถุงยางอนามยั

นดัตรวจซ ้ าทุกเดือน

รับยา

รักษา

นดัติดตามการรักษา

ฉีดยา

ใหก้ารรักษาโดยพยาบาล

ใหก้ารรักษาโดยแพทย์

ใช่

ใช่

ไม่

ไม่

หมายเหต ุHIV + สง่ตอ่ ARV คลินิก



ผงั(เดิม)การจดัการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ ในโรงพยาบาลเกาะสมุย (กลุ่มประชาชนทัว่ไป)ผงั(เดิม)การจดัการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ ในโรงพยาบาลเกาะสมุย (กลุ่มประชาชนทัว่ไป)

ประชาชนทั่วไป

ห้องบตัร

ตรวจคดักรองโดยพยาบาล

พบแพทย์ ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ

รับยา

ผล

ไม่ใช่

ใช่



ประเด็นปัญหา สู่การพฒันาระบบงานประเด็นปัญหา สู่การพฒันาระบบงาน

1. วเิคราะห์สถานการณ์1. วเิคราะห์สถานการณ์
- จ านวนสถานบริการ/พนักงานบริการ

- การเข้าถึงการตรวจคดักรอง
- โรค STIs. ทีพ่บ



2. ผลการประเมนิ STI QUAL ปี  2555-2556
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กิจกรรม ปี 2555      ปี 2556

ผูร้บับรกิารคดักรอง STIs.   ได้ตรวจ HIV ทุก 6 เดอืน  100% 92%

ผูร้บับรกิารคดักรอง STIs.   ได้ตรวจ VDRL ทุก 3 เดอืน 100% 86%

ผูป่้วย STIs.  ได้ตรวจ HIV 17.8% 62.5

ผูป่้วย STIs.   ได้ตรวจ VDRL 26.7% 62.5%



2. รางวลัผลการประเมนิมาตรฐาน 2. รางวลัผลการประเมนิมาตรฐาน 



3. ผลการประเมินระบบเฝ้าระวงัโรค STIs.3. ผลการประเมินระบบเฝ้าระวงัโรค STIs.

-การลง ICD 10 ไม่ถูกต้อง
-
-

-การลง ICD 10 ไม่ถูกต้อง
-การวนิิจฉัยโรค ไม่ตรงกบัโรค
-การรักษาโรค STIs ไม่ตรงตามมาตรฐาน

-Mobile clinic-Mobile clinic

4. มตกิารประชุม PCM ระดบัจังหวดั ปี 2556 4. มตกิารประชุม PCM ระดบัจังหวดั ปี 2556 



การพฒันาระบบงานการพฒันาระบบงาน

1.  การเพ่ิมการเขา้ถึงการตรวจคดักรองโรค STIs. ในกลุ่ม
FSW
1.  การเพ่ิมการเขา้ถึงการตรวจคดักรองโรค STIs. ในกลุ่ม
FSW

2. พฒันาระบบการติดตามดูแล รักษา ผูป่้วย 
STIs..

3. พฒันาระบบขอ้มูล และ
รายงาน



 
                 
 โครงการจัดบริการเชิงรุก การตรวจคดักรองโรคติดต่อทางเพสัมพนัธ์
                 ในกลุ่มพนักงานบริการหญิง อ.เกาะสมุย

วตัถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเขา้ถึงการตรวจคดักรอง STIs/HIV
-  ลดอตัรป่วยซ ้ าดว้ย STIs.

เป้าหมาย

- FSW 500 คน 
ระยะเวลาด าเนินการ

1 เม.ย.-ก.ย. 

พืน้ทีด่ าเนินการ

-ส านกังานมูลนิธิ 
Swing

งบประมาณ

งบ PPA Area base ( ขออนุมติั 69,100 บาท  ใชจ้ริง 41,880 บาท 



ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน

-ผู้มารับบริการ 145 ราย (รายใหม่ 96 คน รายเก่า 49 คน
-

-
-

-
-
-
-
-

-ผู้มารับบริการ 145 ราย (รายใหม่ 96 คน รายเก่า 49 คน
-VCT  82 ราย  ตรวจ HIV 82   ราย

-ตรวจซิฟิลสิ  82  ราย
-Pap smear 81 ราย
-หนองใน  2  ราย
-หนองในเทยีม  40  ราย
-หูดหงอนไก่  2  ราย
-พยาธิในช่องคลอด  1  ราย
-โรคอืน่ๆ

-แบคทเีรียในช่องคลอด  23  ราย
-เช้ือรา  11  ราย



ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์/ตัวช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์/ตัวช้ีวดั

-จ านวน FSW เขา้ถึงการตรวจคดักรอง STIs. เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 94.39%

-FSW 

-ผูป่้วย 

- 

-จ านวน FSW เขา้ถึงการตรวจคดักรอง STIs. เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 94.39%
(2556:107 ราย, 2557:208ราย)

-FSW รายใหม่ 96 คน ไดต้รวจ ซิฟิลิส/เพาะเช้ือหาหนองใน คร้ังแรก 100 %

-ผูป่้วย STIs จ  านวน 45 ราย ไดรั้บการติดตามรักษาจนครบ 100 %

- ผูป่้วย STIs จ  านวน 45 ราย ไดรั้บ VCT และตรวจเลือด HIV 100%



พฒันาระบบการตดิตามดูแลรักษาผู้ป่วย STIs. ให้ได้ตามมาตรฐาน พฒันาระบบการตดิตามดูแลรักษาผู้ป่วย STIs. ให้ได้ตามมาตรฐาน 

วตัถุประสงค์

บริการตรวจคดักรองตามมาตรฐาน

ผลการด าเนินงาน

วตัถุประสงค์
-เพื่อจดัระบบการส่งต่อผูป่้วย STIs. ท่ีมาจากแผนกอ่ืน ใหไ้ดรั้บการ ตรวจซ ้ า ท่ีสารธารคลินิก เพื่อไดรั้บ

บริการตรวจคดักรองตามมาตรฐาน
-เป้าหมาย         Case STIs. ท่ีมาจาก แผนกอ่ืนๆ
-กิจกรรมหลกั

*จดัเกบ็ขอ้มูล

ผลการด าเนินงาน
-KPI : case STIs. ไดรั้บการตรวจ  HIV 71.43%

VDRL 71.43%
Pap smear   72%



การพฒันาระบบข้อมูล และรายงานการพฒันาระบบข้อมูล และรายงาน

วตัถุประสงค์ 
-เพ่ือการวินิจฉยัท่ีถูกตอ้ง
-เพ่ือลงรหสัโรค 
-เพ่ือลงรายงาน 

-เพ่ือการวินิจฉยัท่ีถูกตอ้ง
-เพ่ือลงรหสัโรค ICD10 (STIs.) ถูกตอ้ง
-เพ่ือลงรายงาน 506 ถูกตอ้ง

กจิกรรมหลกั
-คู่มือ/แนวทางส าหรับแพทย(์หอ้งตรวจ)
-Flow chart
-ฟอร์มรหสัโรค 
-ฟอร์ม 
-ภาพพลิกมาตรฐานการรักษา
-ทบทวนขอ้มูล
-รวบรวมขอ้มูลวเิคราะห์

-คู่มือ/แนวทางส าหรับแพทย(์หอ้งตรวจ)
-Flow chart
-ฟอร์มรหสัโรค STIs. 
-ฟอร์ม mini STI record (โรค/การรักษา)
-ภาพพลิกมาตรฐานการรักษา
-ทบทวนขอ้มูล/รายงาน ทุกเดือน
-รวบรวมขอ้มูลวเิคราะห์



(ผงัใหม่) การจัดการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ใน(ผงัใหม่) การจัดการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ใน
(กลุ่มประชาชนทัว่ไป)

ประชาชนทั่วไป

ห้องบัตร

ตรวจคดักรองโดยพยาบาล

พบแพทย์

รับยา

ตดิตามการรักษาต่อ โดย 
สายธารคลนิิก

STI Co

ซักพฤตกิรรมเส่ียง

ให้การปรึกษา STIs./VCT

ตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร

ผล



โอกาสพฒันาโอกาสพฒันา

 เพ่ิมร้อยละของการด าเนินงานทุกดา้นใหสู้งข้ึน

  สร้างการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ

ผลกัดนังานโรค STIs. เขา้สู่งานประกนัคุณภาพของโรงพยาบาล



ความร่วมมือจากพี่น้องนางฟ้าที่น่ารัก 12 สคร.



การสนับสนุนจากผู้บริหาร



ทีมงาน เครือข่ายท่ีเข้มแขง็



ขอบคุณกัลยามิตรที่รักทุกท่าน
ที่ร่วมแรงร่วมใจกันท างาน
จนประสพความส าเร็จ


