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ถาโรงพยาบาลไหน

ผูบริหารเห็นชอบ หรอื

เปนความตองการของ

เคาเอง การพัฒนา

คุณภาพงาน STIs        

จะสําเร็จ 

การเก็บขอมูล ควรมกีารจดบันทึก 

ถายรูป ขอมูลที่นาสนใจและตัวอยาง

ขอมูลทีด่ี รวมทั้งส่ิงที่ควรไดรับการ

ปรับปรุงเอาไว เพ่ือใชเปนขอมูล

ประกอบในการนําเสนอผลการประเมิน 

  

คัดเลือกสถานบริการที่จะดําเนินการพัฒนาคุณภาพ (Setting)  

ขั้นตอนแรกเลยจะต้องค้นหาดูว่า มีโรงพยาบาลไหนที่ต้องพัฒนาบ้าง ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ความต้องการของพื้นที่หรือสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ ว่าอยากพัฒนางานที่ทําอยู่ให้ดีขึ้น
หรือไม่ เช่น การรักษาพยาบาล การบริการให้คําปรึกษา การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่
เป็นระบบ  

1.2 ผู้บริหารของสถานบริการนั้นๆ ต้องเห็นชอบ   
1.3 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความต้ังใจจริง อยากพัฒนาจริงๆ 
1.4 มีอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูง 
1.5 ในเขตรับที่มีสถานบริการทางเพศจํานวนมาก เช่น ร้านคาราโอเกะ 

อาบอบนวด โรงแรม ฯลฯ 
1.6 มีพนักงานบริการจํานวนมากที่ทํางานอยู่ในสถานบริการทางเพศ 

 1.7 เป็นแหล่งชุมชน แหล่งท่องเที่ยว มีแขกที่มาใช้บริการจํานวนมาก 
 

   ประเมนิผล/วัดผลการปฏิบติังาน STIs (Performance Measurement) 

 เป็นการวัดผลด้านการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การดูแลรักษา และการเฝ้าระวังโรค STIs โดยใช้
เกณฑ์ STIQUAL Model ซึ่งเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป ใช้สําหรับลงข้อมูลการประเมิน มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 

ขั้นเตรียมการก่อนการประเมิน 
 1. จัดทีมประเมิน (ทีมต้องมีอย่างน้อย 3 คน)  
 2. ต้องทําแนวทางการประเมินให้ทีม 
 3. ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ On the job training  อบรมการใช้โปรแกรม และให้ทีมทดลองปฏิบัติ
เพื่อทําแนวทางการประเมินให้ทีมประเมินทุกคน 
 4. ประสานอย่างไม่เป็นทางการ กําหนดวัน แจ้งพื้นที่ ได้แก่ สสจ./รพ. ให้จัดเตรียมข้อมูลที่
จําเป็นต้องใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อบันทึกในโปรแกรม 
 5. จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เช่น Note book, เอกสารความรู้ รหัส ICD-10, คู่มือ/แนว
ทางการดําเนินงาน/มาตรฐานการรักษา ข้อมูลผู้ป่วย/ปี จากรายงาน  506 ของ สคร. หรือจังหวัด 
 

ขั้นดําเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การประเมินจะใช้เวลา 1-2 วัน หรือมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เก็บของแต่ละโรงพยาบาล มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานบริการนั้นๆ เช่น รพ./รพ.สต. ช้ีแจงการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
ทุกกระบวนงาน (ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

 2. ลงมือเก็บข้อมูลจาก OPD Card ใช้ข้อมูลผู้ป่วย 
5 โรค ได้แก่ ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน 
และฝีมะม่วง ช่วงระยะเวลาแล้วแต่กําหนดในการประเมิน 
โดยปกติจะเก็บข้อมูลในช่วง 1 ปีงบประมาณ จํานวน case 
ที่เก็บไม่เกิน 200 ราย ถ้าโรงพยาบาลไหนเกิน ก็ให้สุ่มเลือก
ผู้ป่วยแค่ 200 ราย แต่ถ้าไม่ถึงก็ให้ใช้ข้อมูลของผู้ป่วยทุก
รายที่มี 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 
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ขอควรระวัง! ตองใชความละเอียดออน

ในการนําเสนอขอมูล เพราะอาจ

กระทบกับความรูสึกของผูฟง ควร

แสดงทาทีเปนมิตรและจรงิใจอยากให

เคาปรุงปรุงงานจริงๆ  

การนําเสนอทีด่ี ตองนําเสนออยาง

มั่นใจ อธิบายชัดเจน เนนความเปน

มิตร รวมคดิ รวมพัฒนา 

 3. บันทึกข้อมูลตามมาตรฐานการดําเนินงาน STIs ลงในโปรแกรมสําเร็จรูป (STIQUAL Excel) 
บันทึกข้อมูลประเมินมาตรฐานการตรวจคัดกรอง การตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา การเฝ้าระวังโรค STIs 
(บันทึกการติดตามผู้สัมผัส) ใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลประมาณ 2 วัน อาจมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจํานวน
ข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาล 
 4. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทํา Power Point 
เตรียมนําเสนอผลการประเมินในวันรุ่งขึ้น โดยต้องเตรียมสไลด์
ให้มีความน่าสนใจ มีข้อมูลครบถ้วน 
 5. นําเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารโรงพยาบาลและ 
Stake holder ในโรงพยาบาล เช่น เจ้าหน้าที่จากเวชกรรม
สังคม/แผนกผู้ป่วยนอก/คลินิก STIs/แผนกสูติ-นรีเวช/แผนก
ฝากครรภ์/ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว อภิปราย Case Study 
ผลการดําเนินงาน แนวทางการพัฒนางานของสถานบริการนั้นๆ 
การนําเสนอนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง (ครึ่งวันเช้า) 

 6. คืนข้อมูลให้กับโรงพยาบาลไว้ใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 
  
 ข้อค้นพบจากการประเมิน 
 1. การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาของกรมควบคุมโรค 

 2. ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น Gram Stain, 
CLS ซึ่งสาเหตุเนื่องจากมีผู้ป่วยมาก ถ้าสั่งทํา LAB ต้องรอผลใช้เวลานาน 
 

 แนวทางแก้ไข เราต้องเสนอแนะ พูดคุยถึงมาตรฐานการดําเนินงาน เพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายหรือ
เพื่อการแก้ไขและพัฒนางานต่อไป 
 
   พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) 
 
 เป็นการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน โดย 
 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น On the job training เป็นพี่เลี้ยงสอนให้คําแนะนํา, ฝึกอบรม, 
ศึกษาดูงาน, รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนคู่มือ/มาตรฐานการดําเนินงาน 
 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เครือข่ายได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทํางาน เพื่อนําไปต่อยอดการทํางานต่อไป 
 3. ติดตาม เยี่ยมเยียนให้กําลังใจอย่างสม่ําเสมอ 
 4. เพิ่ม /สร้าง/เปิดช่องทางการสื่อสาร เช่น ไลน์, เฟสบุ๊ค, โทรศัพท์ เพื่อให้คําปรึกษาได้ตลอดเวลา 
หรือเพื่อแลกเปลี่ยนซักถามปัญหาต่างๆ ฯลฯ 
 5. พัฒนาฐานข้อมูล เช่น ใช้ STIVCT ในการบันทึกข้อมูลทางคลินิก เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน และ
สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลของการดําเนินงานต่อไป ซึ่งการใช้การบันทึก STIVCT ผู้ใช้ต้องทดลองใช้และทําจน
ชํานาญก่อน จึงจะนําไปเสนอแนะให้เครือข่ายใช้ เพื่อความน่าเชื่อถือ และสามารถแก้ปัญหาให้เครือข่ายได้ 
(ตอนนี้ในศูนย์สาธิตบริการ STIs ใช้แบบบันทึก STIVCT) 
 

ขั้นตอนที่ 3 



- 5 - 
 
 

   จัดการคุณภาพ (Quality management) 
 
 เป็นการจัดการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ เช่น HA, การรับรองคุณภาพ
สถานบริการจากสถาบันรับรองต่างๆ เช่น พรพ. มีวิธีการคือ 
 1. ผลกัดันให้เข้าสู่ HA 
 2. ให้ได้รับการรับรองคุณภาพบริการจาก พรพ. 
 3. ส่งข้อมูลผลการประเมินให้ รพ.บางรัก สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 4. เสนอและหาช่องทางให้ได้นําเสนอในเวลาต่างๆ ระดับประเทศ 
 5. กรณีที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะจัดทําป้ายรับรองคุณภาพการผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้กับ
โรงพยาบาลทุกแห่งที่ผ่านระดับสูงสุดคือ ระดับ 5 
  
ปญหาอุปสรรคที่ผานมา 

 1. งบประมาณของ สคร.ลดลงทุกปี การติดตามงานต้องลงถึงสถานบริการทุกจังหวัด ยากต่อการ
ขยายงานไปโรงพยาบาลอื่นๆ ทุกปี 
 2. การประเมินเชิงคุณภาพนี้ ต้องใช้ทักษะองค์ความรู้ ในการที่จะให้ข้อมูลกับแพทย์ ผู้สั่งการรักษา 
ฝ่ายการพยาบาลที่ต้องบริหารจัดการงานมากมายของโรงพยาบาล การจะปรับแก้ใดๆ จึงเป็นเรื่องยาก สร้าง
ความกดดันความเครียดให้กับทีมประเมิน 
 

เทคนิคการทํางานใหสําเร็จ 

 1. เลือกขยายพื้นที่ตามความเร่งด่วน เช่น 1 แห่ง ใน 1 จังหวัดหรือ
เลือกจังหวัดที่มีการจัดระบบบริการที่ชัดเจนก่อน หรือเร่งรัดในจังหวัดที่พบ
อัตราป่วยสูงๆ ก่อน เช่น ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช  
 2. การช้ีแนะการพัฒนาปรับปรุงงาน ใช้วิธีการโทรศัพท์ประสานกลุ่ม
บางรักทันทีที่ไม่แน่ใจการรักษา การใช้ยาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ 
 3. นําคู่มือ/แนวทาง ไปสนับสนุนทุกครั้ง ทุกแห่งที่ลงพื้นที่ทํางาน  
 4. พัฒนาศักยภาพตนเอง อ่านข้อมูลหรือคู่มือทุกครั้งที่สงสัย เพื่อหา
คําตอบที่ถูกต้องในการถ่ายทอดให้กับเครอืข่าย 
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ขอคิดอยากฝากจากผูรู 

 1. การทํางานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นทักษะพิเศษองค์ความรู้ได้จากงานที่เราทํา ทํา
มากประสบการณ์มากองค์ความรู้ได้มาก แนวคิดของการพัฒนาก็มีตามมา 
 2. ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อทุกคน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จิตใจดี เอื้อเฟื้อ มีคุณสมบัติที่ดีของการ
ทํางานเป็นทีม มีใจบริการ มบุีคลิกภาพที่เป็นมิตร ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวได้ ปรึกษาได้ตลอดเวลา 
เป็นที่พ่ึง พ่ีเลี้ยงของเครือข่ายต้องเป็นผู้ฟังที่ดีต้ังใจ สัมผสัได้ถึงความจริงใจ 
 3. การทํางานแบบสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ คือด้วยกําลังคนเล็กน้อย งบประมาณนิดๆ หน่อยๆ 
เราก็สามารถขยายพื้นที่ ทํางานที่ละเล็กละน้อย หลายๆ ปี งานก็ขยายได้มากมาย จากคลินิกที่ยุบไป
เกือบหมดตามนโยบาย เราก็สร้างขึ้นมาได้ปีละ 1-2 แห่ง จนปัจจุบัน มทีุกจังหวัดๆ ละ 2 – 5 แห่ง 
รวม 15 แห่ง ที่ให้บริการแบบคลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล


