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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ พัฒนาระบบบริการศูนยพัฒนาความเปนเลิศสุขภาพเพศ  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  ศูนยพัฒนาความเปนเลิศสุขภาพเพศ   โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) เรือตรีหญิงกาญจนา  สมบัติศริินันท  ตําแหนง พยาบาลชํานาญการพิเศษ  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

โดยนําหลักคุณภาพตามนโยบาย 2P Safety ที่มุงเนนถึงความปลอดภัยของผูปวย ประกอบกับการบริหารงาน
โรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 ดานไดแก ดานความปลอดภัย (Safety) ดานกระบวนการ(Process) 
ดานความคุมคา (Efficiency) และดานคุณภาพทางคลินิก (Clinical Quality) หรือ SPEC ซึ่งเปนแผนพัฒนาคุณภาพ
และนโยบายของโรงพยาบาล  
 
ประสิทธิผล 
1) รอยละของผูรับบริการภาวะหยอนสมรรถภาพเพศในชายรายใหมที่ไดรับการประเมินระดับความรุนแรงของโรคจาก

แบบประเมิน IIEF Score โดยพยาบาลผูจัดการรายกรณีสุขภาพเพศ มากกวาหรือเทากับ 80 ทําได 100 % 
(สถิติผูรับบริการ ED = 59.18%) 

2) รอยละของผูรับบริการภาวะหยอนสมรรถภาพเพศในชายมีความรุนแรงของอาการลดลงตามระดับความรุนแรงของ
โรค นอยกวาหรือเทากับ 80 ไดแก 

            ผูรับบริการโรค ED grade 5 ลดลงเหลือ ED grade 4 เทากับ 28.5  
            ผูรับบริการโรค ED grade 4 ลดลงเหลือ ED grade 3 เทากับ 64.5  
            ผูรับบริการโรค ED grade 3 ลดลงเหลือ ED grade 2 เทากับ 70.3  
            ผูรับบริการโรค ED grade 3 ลดลงเหลือ ED grade 1 เทากับ 92.6  
3) ผูรับบริการคลินิกสุขภาพเพศมีคะแนนรวมดานการประเมินความพึงพอใจในสวนของบริบทสถานที่การตรวจรักษา

และการบริการ มากกวาหรือเทากับ 80 % ทําได 90 % 
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4) รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสื่อออนไลน ดานคําแนะนําการดูแลผูรับบริการผานไลนแอพลิเคชั่น 
จัดทําชองทางสื่อสารออนไลน (Sexual Health Clinic Line add) มากกวาหรือเทากับ 80 ทําได 95 % 

5) รอยละของความพึงพอใจในโครงการ สุขภาพเพศสัญจรใหกับโรงพยาบาลเครือขายในเขตพ้ืนท่ี 4 มากกวาหรือ
เทากับ 80 ทําได 90 % 
จัดบรรยายใหความรูแกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรชั้นปที่ 1 ทุกคณะโดยจัดเปนวิชาบังคับเลือก ใหบริการ

ความรูแกโรงเรียนตาง ๆ ที่รองขอเก่ียวกับเรื่องการปองกันการตั้งครรภในวัยรุน/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
/การคุมกําเนิด ออกหนวยตามงานตาง ๆ เชนการแขงขันฟุตบอล, Open House  
6) ผูอบรมผานเกณฑหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรเพ่ือฝกอบรมทักษะการใหคําปรึกษาข้ันสูงไดรับใบ

ประกาศนียบัตรตามเกณฑการอบรมตลอดหลักสูตร สามารถสอบผานหลักสูตรทุกคน 
7) รอยละของความพึงพอใจในโครงการพัฒนาระบบ ในหัวขอ Anal Pap Smear หวงใย ใสใจทวารหนักบุคลากร รพธ.

และ สรางนวัตกรรมสุขภาพมากกวาหรือเทากับ 80 ทําได 93 % 
8) ดําเนินการอยางตอเนื่องในการพัฒนาระบบ DRGs รวมกับงานเวชระเบียน (coding) 
9) พัฒนา SOP การพยาบาลรายกรณีผูรับบริการที่มีภาวะสุขภาพทางเพศสําหรับภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศในชาย 
10) รวมพัฒนาระบบการดูแลผูรับบริการท่ีมีภาวะสุขภาพทางเพศที่บานอยางตอเนื่อง ชวงโควิดไดไปใหคําแนะนําที่รพ.
สนาม 
11) ไดจดลิขสิทธิ์ Innovation 2 ชิ้นงาน ไดแก Erectile Dysfunction screening Form และ  Anal Pap Smear 

Screening Form 
12) มีผลงานวิจัย นาคราชคืนชพีกับการรักษาภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศชาย , ปญหาทางเพศในผูปวยโรคหอบหืด
และภูมิแพ , คุณภาพชีวิตของสตรีขามเพศ,การคดักรองมะเร็งทวารหนักในชายรักชาย 
13) จัดประชุมวิชาการเพศศาสตรเปนประจําทุกปที่คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
14) สรางมูลคารายไดใหกับโรงพยาบาล 

รวมคาหัตถการรายใหม ผูรับบริการายโรค (รายใหม) ศูนยพัฒนาสูความเปนเลิศดานคลินิกสุขภาพเพศ 
ประจําเดอืน 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  

รหัส รายการ คาบริการ 
(บาท) 

จํานวน
(ครั้ง) 

รวมคาบริการ 
(บาท) 

T120108 คาปรึกษาแพทย
เฉพาะทาง (OPD) 

180 56 10,080 

T120639 คาบริการให
คําปรึกษาโดย
พยาบาล(>30 นาที) 

300 56 16,800 

T9608 คาประเมินผูปวยราย
ใหม 

300 56 16,800 

T9610 บริการใหคําปรึกษา
ครอบครัว 

300 8 2,400 

รวม   46,080 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต  
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : พัฒนาระบบบริการศนูยพัฒนาความเปนเลิศสุขภาพเพศ 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเปนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิชั้นสูง (Tertiary Care) 
เปนองคกรทางวิชาการที่สนับสนุนชี้นําสังคมและชุมชนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณคาเพ่ือบริการ
ประชาชนและสังคม และในปจจุบันปญหาสุขภาพทางเพศถือเปนปญหาที่สําคัญปญหาหนึ่งในสังคมไทย เนื่องจาก
วัฒนธรรมทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปกอใหเกิดความรักในวัยเรียนของวัยรุน ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค ตามมาดวยปญหาการทําแทง ปญหาเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กเรรอน ปญหาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ สําหรับในวัยผูใหญภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction) คือภาวะที่อวัยวะเพศชายไม
สามารถแข็งตัวไดสมบูรณในระหวางการมีเพศสัมพันธ พบมากถึงรอยละ 59.18 จากผูรับบริการทั้งหมด อาการนี้อาจ
เกิดข้ึนกับผูชายในชวงวัยใดก็ได แตก็มักจะพบมากขึ้นตามอายุที่เพ่ิมข้ึน ปญหาหลั่งเร็ว (Premature ejaculation) 
ปญหาความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ ภาวะความบกพรองทางเพศ ซึ่งประกอบไปดวย ปญหาความตองการทางเพศ
ลดลง มีความผิดปกติเกี่ยวกับการปลุกเราอารมณทางเพศ (Sexual arousal disorder) และการไมถึงจุดสุดยอดทาง
เพศ (Anorgasmia) และเมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะวัยหมดประจําเดือนระดับฮอรโมน Testosterone  และ Estrogen 
ลดลง เปนตน สงผลกระทบตอ รางกาย จิตใจ และสังคม ของบุคคลนั้น ปญหาดังกลาวอาจเกิดจากปญหาจากภาวะ
สุขภาพโดยตรง หรือเพศสรีระ (biological sex) เพศภาวะ (Gender) เพศสภาพ (Sexuality) เพศวิถี (Sexual 
orientation) เพศลักษณ (Sex characteristics) อัตลักษณทางเพศ (Sexual / Gender identity) เพศรส (Sexual 
preference) บทบาททางเพศ (Sexual role) ภาวะเปลี่ยนเพศ (Transsexualism) เปนตน ครอบคลุมถึงความ
ปลอดภัยทางเพศของบุคคลและครอบครัว 

จากสถิติจากผูมาใชบริการคลินิกสุขภาพเพศ (Sexual Health Clinic) จํานวน 901 ราย ซึ่งเม่ือเทียบเคียง
ขอมูลทางดานสถิติพบวา ตั้งแตป 2557 มีสถิติเพ่ิมข้ึนจาก 49 รายตอป เพ่ิมเปน 901 รายตอป ในป 2561 พบปญหา
สุขภาพทางเพศในเพศชาย จากการใหคําปรึกษาทางเพศ (Sexual counselling) และไดรับการวินิจฉัยจาก Sexologist 
ของกลุมผูรับบริการคลินิกสุขภาพเพศโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ิประจําป 2557-2561 

ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลธรรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไดมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน Sexology and Sexual 
Medicine ไดสําเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และทางการพยาบาลดาน Master of Science Program in 
Human Sexuality จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปจจุบันจึงสามารถเปดคลินิกสุขภาพเพศ ใหบริการแกผูมีปญหา
ทางเพศ บริการใหคําปรึกษาทางเพศ การตรวจวินิจฉัย การรักษาที่ครบวงจร และเมื่อป พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลไดเขา
รวมกับสํานักงานหลัก ประกันสุขภาพแหงชาติเขต 4 สระบุรี จัดทําระบบเครือขายบริการกลุมผูรับบริการที่มีปญหา
สุขภาพทางเพศ โดยรับเปนแมขายตั้งแตป พ.ศ. 2559 เปนตนมา มีโรงพยาบาลลูกขายทั้งหมด 74 โรงพยาบาล 
ครอบคลุมเครือขายบริการทั้งหมดของสปสช. เขต 4 สระบุรีทั้งหมด จึงมีการรับRefer ผูปวยจากโรงพยาบาลใน
เครือขายสปสช. เขต 4 สระบุรีและโรงพยาบาลนอกเครือขายซึ่งจะเปนในสวนของภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน 
หรือแมแตผูปวยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และจากทุกภูมิภาคของประเทศ และยังมีการพัฒนางานวิจัย
เพ่ือแกไขปญหา พัฒนารูปแบบการจัดบริการและเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญในการลดปญหาสุขภาพทางเพศของ
ประชาชน ดวยวิธีการเชื่อมโยงองคความรูในแขนงวิชาตาง ๆ ท้ังภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เพ่ือศึกษา คนควา และวิจัย การจัดการปญหาสุขภาพทางเพศแบบครบวงจรในดานตาง ๆ และสรางสรรคงานวิจัยที่มี
มาตรฐาน ประเมินไดชัดเจนดวยตัวชี้วัดทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และจิตวิทยา พรอมกับนําผลงานวิจัยสามารถใช
เปนแนวทางในการบริหารจัดการภาวะสุขภาพทางเพศ เปนที่ยอมรับ เพื่อตีพิมพผลงานในวารสารทางวิชาการใน
ระดับชาติ นานาชาติ และพัฒนาสูอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางการศึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ เปนศูนย
เชี่ยวชาญทางดานเพศศาสตร นวัตกรรม ในระดับประเทศ และนานาชาติ และพรอมผลิตบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
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ดานการตรวจรักษาภาวะสุขภาพทางเพศ นวัตกรรม และ สาขาท่ีเกี่ยวของซึ่งทางคลินิกสุขภาพเพศยังมีการพัฒนาเพ่ือ
เปนแหลงอางอิงเฉพาะดาน เชน ดานขอมูล ดานวิชาการ ดานมาตรฐาน ดานบุคลากร ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลผูปวย 
ตัวชี้วัดในระบบ HA เปดโอกาสใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และมีทีมพัฒนาคุณภาพการบริการคลินิกสุขภาพทาง
เพศและทีมพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกสุขภาพทางเพศ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ มีระบบติดตอ
ประสานงานแพทยพยาบาลนักสังคมสงเคราะห ในระบบเครือขายบริการสปสช.เขต 4 สระบุรี ทั้งในเขต และนอกเขต
การบริการ 

คลินิกสุขภาพทางเพศมีหองตรวจ หองใหคําปรึกษา หองสอนแสดง และหองทําหัตถการตาง ๆ เชน การตรวจ
ภายใน การทํา Anal Papsmear เจาะเลือด การฉีดวัคซีน การนวดนาคราชคนืชีพ (Nakaraj Massage) สะกดจิตบําบัด 
เปนตน เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนพ้ืนท่ีบริการและยกระดับการรักษาพยาบาลสูศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง 
(Excellence Center) ทางดานสุขภาพทางเพศเพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพทางเพศที่ด ีไดรับบริการท่ีมีมาตรฐาน
อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมุงเนนประโยชนสาธารณะเปนหลัก พรอมสรางผูเชี่ยวชาญทางการแพทยและงานวิจัย
เพ่ือสุขภาพทางเพศที่ดีของคนไทยอยางยั่งยืน โดยสามารถรองรับ 4 พันธกิจหลักไดแก (1) ดานการรักษาพยาบาล 
(2) ดานการสรางเสริมสุขภาพ (3) ดานการวิจัย และ (4) ดานการเรียนการสอนและสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพให
มีความสามารถบริการตรวจ วินิจฉัย คนหา คัดกรอง วางแผนการบําบัดผูรับบริการที่มีปญหาสุขภาพทางเพศ ที่ยุงยาก 
ซับซอน สูงกวาระดับตติยภูมิทั่วไป โดยทีมผูเชี่ยวชาญ และเปนผูนําเทคโนโลยีทางการแพทยที่เหมาะสมพรอมกับ
สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการพัฒนาความรูและใหคําปรึกษาผูรับบริการสุขภาพเพศ และสามารถถายทอด
ขอมูลในเชิงมัลติมีเดียไดอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาความพรอมของบุคลากร เครื่องมือดานเทคโนโลยีที่ล้ําสมัย 
และระบบงานใหสามารถรองรับการสงตอผูรับบริการจากโรงพยาบาลอื่น ที่มีศักยภาพไมเพียงพอตอการดูแลรักษา
ภาวะสุขภาพทางเพศ 

ปจจุบันไดจัดตั้ งสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตรทางเพศ (ประเทศไทย) ซึ่ งตั้ งอยูที่อาคาร 
ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ ชั้น 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ิ
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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นโยบาย : โดยนําหลักคุณภาพตามนโยบาย 2P Safety ที่มุงเนนถึงความปลอดภัยของผูปวย เนนความเปนสวนตัวและ
ไมเปดเผยความลับโดยจัดทําแฟมประวัติสวนตัวแยกจากเวชระเบียนของโรงพยาบาล มีการ Giving Permission กอน
ใหบริการ หองตรวจมีความเปนสวนตัว ประกอบกับการบริหารงานโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 ดาน
ไดแก ดานความปลอดภัย (Safety) ดานกระบวนการ(Process) ดานความคุมคา (Efficiency) และดานคุณภาพทาง
คลินิก (Clinical Quality) หรือ SPEC ซึ่งเปนแผนพัฒนาคุณภาพและนโยบายของโรงพยาบาล 
 
แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัต ิ

โดยใชแนวคิดคุณภาพพื้นฐาน 3P (Purpose-Process-Performance) ในการอธิบายกระบวนการพัฒนา
ผนวกกับแนวคิดหลักการ 2P Safety และการใช OKRs เปนกลยุทธในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานเพ่ือไปสู
เปาหมาย Patients Safety ในกลุมผูปวยที่มีปญหาภาวะสุขภาพเพศดังนี้  
Purpose :  

1) ผูรับบริการภาวะหยอนสมรรถภาพเพศในชายรายใหมที่ไดรับการประเมินระดับความรุนแรงของโรคจาก
แบบประเมิน IIEF Score โดยพยาบาลผูจัดการรายกรณีสุขภาพเพศ   

2) ผูรับบริการภาวะหยอนสมรรถภาพเพศในชายมีความรุนแรงของอาการลดลงตามระดับความรุนแรงของโรค 
3) ความพึงพอใจของผูรบับริการคลินิกสุขภาพเพศในการเขาถึงบริการผานสื่อออนไลน 
4) โครงการ สุขภาพเพศสัญจร เขตบริการท่ี 4 ใหความรูในฐานะแมขาย 
5) จัดการอบรมหลักสูตรเพศเฉพาะทาง 3 หลักสูตรตอเนื่องทุกป ปละ 2 ครั้ง 
6) รณรงคใหผูรับบริการกลุมชายรักชายมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งทวารหนัก 
7) รวมพัฒนาระบบการดูแลผูรับบริการที่มีภาวะสุขภาพทางเพศที่บานอยางตอเนื่อง ชวงโควิดไปใหคําแนะนํา

ที่รพ.สนาม ใหคําแนะนําผานระบบสื่อสังคมออนไลน Line@,Facebook,Telemed,Telephone 
 
Process & Performance (SPEC) 

1. S : Safety ใชหลักการ 2P Safety ในสวนของการใหบริการเนนความเปนสวนตัวและไมเปดเผยความลับ
โดยจัดทําแฟมประวัติสวนตัวแยกจากเวชระเบียนของโรงพยาบาล มีการ Giving Permission กอน
ใหบริการ หองตรวจมีความเปนสวนตัว มีการคดิคนนวัตกรรมแบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงมะเร็งทวาร
หนักเพ่ือนํามาใชในการประเมินและทําวิจัยเรื่องปจจัยทํานายการยอมรับพฤติกรรมสุขภาพเพศที่เสี่ยงตอ
การเกิดมะเร็งทวารหนักจากเชื้อ HPV ของชายรักชาย (MSM) เพ่ือนํามาใชในการวางแนวทางการรักษา
ตอไป 

2. P : Process ไดนําเครื่องมือ OKRs มาประยุกตใชในการดูแลผูปวย การใหการปรึกษาแบบผานชองทางสื่อ
สังคมออนไลน ผูรับบริการมีความพึงพอใจมาก เขาถึงบริการไดรวดเร็วซึ่งจากเดิมตองใชเวลาในการรอคิว
ตรวจนานหลายเดือน สามารถขอทํานัดไดโดยผานระบบ QR code /Application TUH for All และ 
Ishealth โดยการนัดหมายจะนัดเปนชวงเวลาทําใหผูรับบริการสามารถบริหารจัดการเวลาได และมีการนํา
แบบคัดกรองและประเมินภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศในชาย มาใชในการคัดกรองและประเมินเพื่อ
เปนการลดระยะเวลาในการซักประวัติเพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมกับปญหาของบุคคลนัน้ ๆ 

3. E : Efficiency สรางมูลคารายไดใหกับโรงพยาบาล รวมคาหัตถการรายใหม ผูรับบริการายโรค (รายใหม) 
ศูนยพัฒนาสูความเปนเลิศดานคลินิกสุขภาพเพศ 
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ประจําเดอืน 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 

รหัส รายการ คาบริการ 
(บาท) 

จํานวน
(ครั้ง) 

รวมคาบริการ 
(บาท) 

T120108 คาปรึกษาแพทยเฉพาะทาง 
(OPD) 

180 56 10,080 

T120639 คาบริการใหคําปรึกษาโดย
พยาบาล(>30 นาที) 

300 56 16,800 

T9608 คาประเมินผูปวยรายใหม 300 56 16,800 
T9610 บริการใหคําปรึกษา

ครอบครัว 
300 8 2,400 

รวม   46,080 
 

4. C : Clinical Quality เพื่อใหผูรับบริการมาใชบริการอยางตอเนื่องและเตรียมขอรับรองรายโรค Disease 
Specific Certification (DSC) กลุมผูปวยขามเพศ (Trangender) 
Clinical Innovation : แบบคัดกรองและประเมินภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศในชาย 
     : แบบคัดกรองและประเมินความเสี่ยงมะเร็งทวารหนัก 

                           : กางเกงตรวจภายใน/กางเกงตรวจทวารหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใหบริการใชหลัก PLISSIT Model 
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สถิติจํานวนผูใชบริการคลินิกสุขภาพเพศ (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2564) 
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