
 

การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ประเภท Oral presentation 

1. [ ] เรื่องเล่า  2. [ ] CQI (Clinic)  3.[√ ] CQI (Non-Clinic) 
ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน: 

1. [ ] รพ.สต./ ศสม.  2. [ ] รพช. 3.[ ] รพท./รพศ.   4. [  ] สสอ./สสจ. 
การเสนอผลงาน: 

1. [√ ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 2.[ ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด) 
3. [  ] ผลอันดับรางวัลที่ได้ของ สสจ- สสอ. /รพศ.-รพท. /รพช /รพ.สต.-ศสม. 

3.1 [ ] ชนะเลิศ  3.2 [ ] รองฯ 1  3.3 [ ] รองฯ 2  3.4 [ ] ชมเชย 
ชื่อเรื่อง:   

การพัฒนาระบบการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                     
ในกลุ่มพนักงานร้านคาราโอเกะ อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
สมาชิกทีม :   

1.นายเด่นดัง  จ าเริญ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
2.นายไชยวุฒิ  ชนะพล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3.นายบุญยา  แก้วขุนทอง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

หน่วยงาน:  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 

เบอร์โทร :   
1.นายเด่นดัง  จ าเริญ    โทร.0862881869   
2.นายบุญยา  แก้วขุนทอง โทร.0807118316   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทคัดย่อ  
อ าเภอศรีบรรพต ได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ       

ทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานร้านคาราโอเกะ ตั้งแต่ ปี 2559 - 2563 โดยใช้กลยุทธ์การควบคุมโรค
แบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ควบคู่กับการดูแลรักษาโรคตามมาตรฐาน                    
เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุมและรักษาแบบครบวงจร โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน พนักงานและเจ้าของร้านคาราโอเกะ เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค  มีการ
น าเสนอสถานการณ์โรคทุกเดือน ลงพ้ืนที่ตรวจเลือดพนักงานร้านคาราโอเกะ และตรวจพยาธิ                  
ช่องคลอด การติดตามคู่นอนของผู้ป่วยมารับการรักษา รวมทั้งมีการด าเนินงานควบคุมและป้องกัน
โรคภายใต้ การท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งบุคลากร ในโรงพยาบาล   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เจ้าพนักงานปกครอง รวมถึงภาคีเครือข่ายผู้น าชุมชน เพ่ือพัฒนาแนว
ทางการด าเนินงานและมีระบบติดตามการด าเนินงาน ครอบคลุมทุกขั้นตอน  

จากผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในกลุ่มพนักงานร้านคาราโอเกะ ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 สามารถท าให้ผู้ป่วยกล้าที่จะเข้าสู่กระบวนการ
รักษามากขึ้น คู่นอนของผู้ป่วย ได้รับการรักษา รวมทั้งพนักงานร้านคาราโอเกะได้รับการตรวจ HIV  ปีละ 
2 ครั้ง และตรวจพยาธิช่องคลอดครบทุกคน และมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การพัฒนาระบบการด าเนินงานควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                 
ในกลุ่มพนักงานร้านคาราโอเกะ อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : การพัฒนาระบบการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ               
                        ทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานร้านคาราโอเกะ อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
2. สมาชิกทีม :  

1.นายเด่นดัง  จ าเริญ   สม.(บริหารสาธารณสุข)  สสอ.ศรีบรรพต 
2.นายไชยวุฒิ  ชนะพล    วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน) รพ.สต.ตะแพน สสอ.ศรีบรรพต 
3.นายบุญยา  แก้วขุนทอง   สบ.   สสอ.ศรีบรรพต 

3. บทน า :  
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในอ าเภอศรีบรรพตที่พบบ่อย คือ ซิฟิลิส โกโนเรีย หูดหอนไก่ 

หนองใน เป็นต้น จากสถิติในระบบรายงานระบาดวิทยา พบว่า กลุ่มที่ป่วยด้วยโรคเหล่านี้ ส่วนหนึ่ง
เป็นพนักงานในร้านคาราโอเกะ ซึ่งพนักงานเหล่านี้บางรายไม่มีการป้องกันตนเองเมื่อมีเพศสัมพันธุ์           
จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระจายของโรคในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืน และเมื่อมีอาการของโรคผู้ป่วยจะ
ปกปิดและซื้อยากินเองและกินยาไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาด ประกอบกับ           
ไม่สามรถติดตามคู่นอนของผุ้ป่วยมารับการรักษาได้ จากการติดตามการ พบว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น              
ในการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานร้านคาราโอเกะ อ าเภอ
ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จ าแนกรายด้านดังนี้ 

ด้านระบบการด าเนินงาน 
 - ระบบการประสานงานในแต่ละขั้นตอนยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นไปตามมาตรฐานงาน 
 -  ผู้ป่วยที่ไปรักษาในคลินิกเอกชนไม่เข้าสู่ระบบรายงาน 
ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 -  ขาดองค์ความรู้ที่ทันสมัย 
 - มีทัศนคติเชิงลบต่อพนักงานร้านคาราโอเกะ 
 - ไม่ได้ประสานงานกับพนักงานและเจ้าของร้านคาราโอเกะ 
พนักงานร้านคาราโอเกะ 
 -  ขาดองค์ความรู้ที่ทันสมัย/ขาดการป้องกันโรคเบื้องต้น 
 - ไม่ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 - ไม่ได้รับการตรวจเลือด 
 - ไม่ได้รับการตรวจ 
 - อัตราการใช้ถุงยางอนามัยน้อย 
เจ้าของร้านคาราโอเกะ 

- ไม่ค านึงถึงสวัสดิการในการตรวจเลือดของพนักงานร้านคาราโอเกะ 
- ขาดความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับการป้องกันโรค 



 

  
 จากสภาพปัญหาพบว่า หากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่มีระบบการด าเนินงาน             

ตามมาตรฐานที่ชัดเจนและไม่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยและไม่มีการประสานงาน               
กับพนักงานและเจ้าของร้านคาราโอเกะ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันโรคท าให้
เกิดการระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในที่สุด และหากพนักงานร้านคาราโอเกะ ไม่มีความรู้ค 
วามเข้าใจที่ถูกต้องจะส่งผลให้ มีการมีเพศสัมพันธุ์ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งน าไปสู่การเกิดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในวงที่กว้างข้ึน 
4. วิธีการ :  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต ใช้กระบวนการ  PDCA  ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
โดยใช้กระบวนการดังนี้ 

1.รวบรวมข้อมูลปัญหาสุขภาพระดับคปสอ. 
2.จัดล าดับความส าคัญของปัญหา พบว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นของโรคท่ีต้องได้รับ

การแก้ไข และพนักงานร้านคาราโอเกะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากว่าบุคคลดดยทั่วไป 
3.ประชุมทีมเพ่ือวางแผนในการพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงาน 
4.ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
5.สรุปและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปี 
6.ทบทวนกระบวนงานที่เป็นปัญหาและวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาในปีต่อไป 
โดยมีวัตถุประสงค์คือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มพนักงาน                      

ร้านคาราโอเกะ ลดลง อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในพนักงานเพ่ิมขึ้น ภาคีเครือข่ายร่วมกันป้องกันโรค  
(รายละเอียดกระบวนการในแต่ละปีน าเสนอในหัวข้อผลการด าเนินงาน) 
5. ผลการศึกษา 

ปี 

อัตราป่วย 
(ร้อยละ 

เมื่อเทียบกับจ านวน
พนักงาน) 

 

ร้อยละการ
ตรวจเลือด 

ของพนักงาน 
ร้านคาราโอเกะ 

ร้อยละการใช้ถุงยาง
อนามัย ของพนักงาน 

ร้านคาราโอเกะ 
(ส ารวจปีละ1 ครั้ง) 

จ านวนภาคีเครือข่าย
ร่วมด าเนินการ 

2559 14.12 61.11 20.63 0 
2560 16.58 75.00 51.24 0 
2561 21.24 87.50 49.12 2 กลุ่ม 
2562 16.62 92.86 61.20 3 กลุ่ม 
2563 10.22 100.00 72.54 4 กลุ่ม 

-2- 



 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ปี  purpose process performance GAP Plan 

2559 -อัตราป่วยร้อยละ< 14.12 
- ตรวจเลือดเพิ่มขึ้น 
-ใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น 
-ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

-จัดประชุมคณะท างาน 
 
 

-อัตราป่วยร้อยละ  14.12  
-ตรวจเลือดร้อยละ 61.11 
-ใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 20.63 
-ไม่มีภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินงาน 

- กลุ่ ม เป้ าหมายไม่ ไปตรวจ เลื อดที่ รพ .                   
(นัดช่วงเช้า)    

- จนท.มีทัศนคติเชิงลบต่อพนักงาน 
- ไม่มีจุดบริการถุงยางอนามัย 

-จัดอบรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติแก่จนท.ผู้รับผิดชอบงาน 

-ปรับเปลี่ยนเวลานัดตรวจเลือด 
-ตั้งจุดบริการถุงยางอนามยั 

2560  -อัตราป่วยร้อยละ< 14.12 
- ตรวจเลือดเพิ่มขึ้น 
-ใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น 
-ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

-จั ด อบร ม ให้ ค ว าม รู้ แ ล ะ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่จนท.
ผู้รับผิดชอบงาน 

-ปรับเปลี่ยนเวลานัดตรวจเลือด 
เป็นช่วงเย็นนอกเวลาราชการ 

-ตั้งจุดบริการถุงยางอนามัยใน
โรงพยายาลและรพ.สต. 

อัตราป่วยร้อยละ  16.58  
-ตรวจเลือดร้อยละ 75.00 
-ใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 51.24 
-ไม่มีภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินงาน 
-ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ88.00 
 

-กลุ่ ม เ ป้ า หม าย ไม่ ไ ปต รวจ เลื อดที่ ร พ .                   
(นัดช่วงเย็น)   

 - พนั ก งานและ เจ้ า ของร้ าน ไม่ กล้ า ไป                   
เบิกถุงยางอนามัย 

-พนักงานและเจ้าของร้านขาดความรู้ที่ถูกต้อง
ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุ 

-ภาคีเครือข่ายมีทัศนคติเชิงลบต่อพนักงาน 

- เ จ้ าหน้ าที่ ล งพื้ นที่ ต รวจในร้ าน               
คาราโอเกะช่วงประมาณ 16.00น.  

- จัดน าถุงยางไปแจกท่ีร้าน  
- จัดอบรมเจ้าของร้านและพนักงานที่

โรงพยาบาลในช่วงเช้า 
- จัดอบรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติแก่ภาคีเครือข่าย 

2561  -อัตราป่วยร้อยละ< 16.58 
- ตรวจเลือดเพิ่มขึ้น 
-ใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น 
-ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจใน
ร้านคาราโอเกะช่วงประมาณ 
16.00น.  

- จัดน าถุงยางไปแจกท่ีร้าน  
- จัดอบรมเจ้าของร้านและ

พนักงานท่ีโรงพยาบาลช่วงเช้า 
- จั ดอบรมให้ความรู้ และ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่ภาคี
เครือข่าย 

 

  -อัตราป่วยร้อยละ  21.24  
-ตรวจเลือดร้อยละ 87.50 
-ใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 49.12 
-มีภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินงาน 2 กลุ่มคือ 

NGO ด้านเอดส์ และอสม. 
-ร้านให้การตอบรับที่ดีในการน าถุงยางไป

ให้ท่ีร้าน 
-ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.22 
 

- กลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่มาตรวจเลือด
เนื่องจากพักต่างพื้นที่(จะมาที่ร้านเมื่อถึงเวลา
ท างาน) 

- เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถน าถุงยางอนามัยไปแจก
ได้ทุกครั้ง 

-ภาคีเครือข่ายมีทัศนคติเชิงลบต่อพนักงาน 
-ไม่มีช่องทางติดต่อระหว่างเจ้าของร้านกับ

เจ้าหน้าท่ี 
-พนักงานและเจ้าของร้านบางส่วนยังขาด

ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุ 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ล ง พื้ น ที่ ต ร ว จ ใ น ร้ า น               
คา ร า โอ เกะ ช่ว งประมาณ  18 . 00                
เป็นต้นไป  

- จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อใช้ติดต่อระหว่าง
เจ้าของร้านกับเจ้าหน้าท่ี 

- จัดอบรมเจ้าของร้านและพนักงานที่
ร้ านคารา โอ เกะ ในแต่ ล ะร้ าน ช่ว ง
ประมาณ18.00น. 

- จัดอบรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติแก่ภาคีเครือข่าย 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

ปี  purpose process performance GAP Plan 

2562  -อัตราป่วยร้อยละ< 21.24 
- ตรวจเลือดเพิ่มขึ้น 
-ใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น 
-ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจใน
ร้าน  คาราโอเกะช่วงประมาณ 
18.00 เป็นต้นไป  

- จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อใช้ติดต่อ
ร ะ ห ว่ า ง เ จ้ า ข อ ง ร้ า น กั บ
เจ้าหน้าท่ี 

- จัดอบรมเจ้าของร้านและ
พนักงานที่ร้านในแต่ละร้าน
ช่วงประมาณ18.00น. 

- จัดอบรมให้ความรู้ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่ภาคี
เครือข่าย 

-อัตราป่วยร้อยละ  16.62  
-ตรวจเลือดร้อยละ 92.86 
-ใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 61.20 
-มีภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินงาน 3 กลุ่มคือ 

NGO ด้านเอดส์ อสม.และผู้น าชุมชน 
-ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ86.24 
-ร้านมีช่องทางไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับ

เจ้าหน้าที่และใช้เป็นช่องทางในการนัดเบิก
ถุงยางอนามัย 

 

-กลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่มาตรวจเลือด
เนื่องจากพักต่างพื้นที่(จะมาที่ร้านเมื่อถึงเวลา
ท างาน) 

-ภาคีเครือข่ายมีทัศนคติเชิงลบต่อพนักงาน 
- ร้านเปิดใหม่ 
 

-เ จ้ า หน้ าที่ ล งพื้ นที่ ต ร วจ ในร้ า น               
คา ร า โอ เกะ ช่ว งประมาณ  18 . 00                
เป็นต้นไป  

- จัดอบรมเจ้าของร้านและพนักงานที่
ร้ านคารา โอ เกะ ในแต่ ล ะร้ าน ช่ว ง
ประมาณ18.00น. 

- จัดอบรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติแก่ภาคีเครือข่าย 

2563 -อัตราป่วยร้อยละ< 14.12 
- ตรวจเลือดเพิ่มขึ้น 
-ใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น 
-ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

-เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจใน
ร้านคาราโอเกะช่วงประมาณ 
18.00 เป็นต้นไป  

- จัดอบรมเจ้าของร้านและ
พนักงานที่ร้ านคาราโอเกะ               
ในแต่ละร้านช่วงประมาณ
18.00น. 

- จัดอบรมให้ความรู้ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่ภาคี
เครือข่าย 

-อัตราป่วยร้อยละ  10.22  
-ตรวจเลือดร้อยละ 100.00 
-ใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 72.54 
-มีภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินงาน 4 กลุ่มคือ 

NGO ด้ า น เ อดส์  / อสม . / ผู้ น า ชุ ม ชน /                 
เจ้าพนักงานปกครอง 

-ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ92.24 
 

-อัตราการใช้ถุงยางอนามัยไม่ครอบคลุม
100% 

- ร้านเปิดใหม่ 
 

- จัดอบรมเจ้าของร้านและพนักงาน               
ที่ ร้ านคาราโอเกะในแต่ละร้ านช่วง
ประมาณ18.00น. 

- ท า R2R เพื่อหาแนวทางในการ
ส่งเสริมให้พนักงานใช้ถุงยางอนามัย 
100% 
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6. วิจารย์ผล/ข้อเสนอแนะ :  
จากผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนากระบวนงาน ที่เน้นการท างานแบบบูรณาการโดย
ภาคีเครือข่าย เช่น การอบรมฟ้ืนฟูความรู้ในผู้รับผิดชอบงาน ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติผู้รับผิดชอบงาน  
การจัดประชุม การติดตามงานและประสานงานภับภาคีเครือข่าย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เน้นการให้ความรู้               
เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อด้านสุขภาพ ที่น าไปสู่การช่วยกันป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์            
ซ่ึงการแก้ปัญหาที่สามารถสรุปจากการพัฒนางานในครังนี้คือ 

1.ปัญหาการเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายพนักงานร้านคาราโอเกะ  คือการถูกตีตราจากสังคม                 
แนวทางการแก้ไข ควรส่งเสริมให้หญิงอาชีพพิเศษ ตระหนักว่า ตนเองมีคุณค่าและสามารถก าหนด
อนาคตของตนเองได้ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการ พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ รวมถึงการป้องกันตนเอง
ให้พ้นจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

2 กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการการท างานและสุขภาพ แนวทางการ 
แก้ปัญหาในระยะยาว ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือให้หญิงอาชีพพิเศษได้รับสวัสดิการต่างๆ รวมถึง  
สวัสดิการด้านสุขภาพ  

3. ขาดความรู้และความเข้าใจในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขาดการสนับสนุน  จากเจ้าของ
สถานบริการในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และขาดความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจาก
หน่วยงานภาครัฐ แนวทางการแก้ไข ควร รณรงค์ให้ความรู้  เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                 
การป้องกันและการรักษา ตลอดจนเทคนิคและวิธีการในการมี  เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย                  
แก่พนักงานและ เจ้าของสถานบริการ และ 2) ควรรณรงค์โครงการ “ถุงยางอนามัย 100%” ในสถาน
บริการคาราโอเกะ และจัดอบรมเจ้าของสถานบริการ เพ่ือให้เป็นผู้ให้ความรู้ในด้านการป้องกั น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่หญิงอาชีพพิเศษใน สังกัดของตนอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดประชุม เป็นช่องทางให้ผู้รับผิดชอบงานได้มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน สภาพ

ปัญหา และสามารถปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยและสามารถป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ไดย้่างมีประสิทธิภาพ 

2. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบบูรณาการ โดยอาศัยการท างาน
เป็นทีมที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดอ าเภอรวมทั้ง                      
ภาคีเครือข่าย เช่น อสม. และผู้น าชุมชน สามารถพัฒนาแนวทางการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน                   
และจะน าไปสู่การป้องกันของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได ้

3. การสร้างศักยภาพด้านความรู้และทักษะการสื่อสารและสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อพนักงาน            
ร้านคาราโอเกะให้กับผู้รับผิดชอบงาน จะสามารถเป็นช่องทางในการให้บริการด้วยความเต็มใจ              
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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4. การให้ความรู้แก่พนักงานและเจ้าของร้านคาราโอเกะโดยตรงเป็นวิธีที่สามารถลดวงจร                    

ความเชื่อที่ผิดๆในการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี 
7. สรุป : 
อ าเภอศรีบรรพต ได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ       

ทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานร้านคาราโอเกะ ตั้งแต่ ปี 2559 - 2563 โดยใช้กลยุทธ์การควบคุมโรค
แบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ควบคู่กับการดูแลรักษาโรคตามมาตรฐาน                    
เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุมและรักษาแบบครบวงจร โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน พนักงานและเจ้าของร้านคาราโอเกะ เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค  มีการ
น าเสนอสถานการณ์โรคทุกเดือน ลงพ้ืนที่ตรวจเลือดพนักงานร้านคาราโอเกะ และตรวจพยาธิ                  
ช่องคลอด การติดตามคู่นอนของผู้ป่วยมารับการรักษา รวมทั้งมีการด าเนินงานควบคุมและป้องกัน
โรคภายใต้ การท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งบุคลากร ในโรงพยาบาล   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เจ้าพนักงานปกครอง รวมถึงภาคีเครือข่ายผู้น าชุมชน เพ่ือพัฒนาแนว
ทางการด าเนินงานและมีระบบติดตามการด าเนินงาน ครอบคลุมทุกขั้นตอน  

จากผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในกลุ่มพนักงานร้านคาราโอเกะ ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 สามารถท าให้ผู้ป่วยกล้าที่จะเข้าสู่กระบวนการ
รักษามากขึ้น คู่นอนของผู้ป่วย ได้รับการรักษา รวมทั้งพนักงานร้านคาราโอเกะได้รับการตรวจ HIV              
ปีละ 2 ครั้ง และตรวจพยาธิช่องคลอดครบทุกคน และมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ิมข้ึน 

 
8.อ้างอิง 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 2548. คู่มือการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทาง เพศสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2546. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: เจ.เอส.การพิมพ์.  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์. 2551. เรียนรู้ เข้าใจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ . กรุงเทพมหานคร: ชุมนุม 
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
กลุ่ม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 2553. การปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 
2552. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร กองควบคุมโรคเอดส์. 2551. สรุปผลการส ารวจข้อมูลสถาน
บริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศ ประจ าปี 2551.กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์พริ้นซ์ แอนด์เทรนนิ่ง. 
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