
CQI ปรับผงัชีวติ พชิิตวณัโรคดือ้ยา

ผู้ป่วยจิตเวชมวีถิีชีวติแบบคนเร่ร่อน 
ชอบน่ังรถไฟฟรีไปกลบัเขาชัยสน หาดใหญ่ทุกวนั 

อาศัยหลบันอนตามสถานีรถไฟ หรือร้านน า้ชาใกล้ๆ สถานี 
นานๆจะกลบัมานอนบ้านกบัย่า

3 มยิ.56 เร่ิมป่วยด้วยวณัโรค
รักษาด้วยสูตรยา 2HRZE/4HR
ผลเสมหะเมือ่ครบระยะเข้มขัน Negative
ผลเสมหะเมือ่ครบ 5 เดอืน Negative
ผลเสมหะเมือ่ครบ 6 เดอืน Positive

ในระหว่างทีผู้่ป่วยกนิยามกีารตดิตามเยีย่มบ้าน 3 คร้ัง
ผู้ป่วยมารับยาตรงนัด มบีางคร้ังทีม่าก่อนนัด โดยให้
เหตุผลว่าท ายาหาย  
สอบถามเร่ืองการกนิยาผู้ป่วยบอกว่ากนิยาทุกวนั                                                                     
ไม่มญีาติท า DOT

บ้านทีผู้่ป่วยพกัอาศัยอยู่กบัย่า

17 ธค.56 ส่ง CULTURE/EXPERT
6 มค. 56 ผล RESIS RIFAMPICIN
ผู้ป่วยยงัคงกนิยา HR เดอืนที ่7

9 มค.56 ประสานอายุรแพทย์
21 มค.56 อายุรแพทย์ OFF ยา HR 
เพราะไม่มใีครท า DOT กลวัว่าจะพฒันา
ไปเป็น XDR ถ้าผู้ป่วยยงัเร่ร่อน 

เจ้าหน้าที่คลนิิกวนัใสยงัพยายามควาน
หาผู้ทีจ่ะมาท า DOT ให้ผู้ป่วย
ในระหว่างนีผู้้ป่วยเร่ิมมีอาการแย่ลงและ
มาโรงพยาบาลบ่อยขึน้ พูดคุยกบัผู้ป่วยเพือ่หาคนท า DOT

20 พฤศจิกายน 2557 ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล
ด้วยอาการเป็นไข้ เพลยี ไอเป็นเลอืดสดๆ
ADMIT ON ยาวณัโรคสูตร 2 พร้อมยาจิตเวช
พยาบาล WARD ท า DOT (สัญญาว่าให้ผู้ป่วย 
ADMIT 2 เดอืน)
เกบ็เสมหะส่งตรวจ molecular test 

19 ธค.57 ทราบผล RT-PCR ว่าดือ้ต่อยา 
Rifampicin และ Isoniazid แพทย์จึงเปลีย่น
ยาเป็นสูตร 3
26 มค.57 ADMIT ครบ 2 เดอืน ผลเสมหะ 
NEGATIVE
เตรียมความพร้อมผู้ป่วย, ย่า, อสม ก่อน 
DISCHAGE 

เข้าติดตามเยีย่มผู้ป่วยใน WARD

เตรียมความพร้อม อสม. 
เพื่อใหท้ า DOT ใหผู้ป่้วย

27 มค. 57 ลงเยีย่มบ้าน พูดคุยกบัย่าเร่ืองการกลบัมา                
รักษาตวัทีบ้่าน โดยให้ อสม. มาท า DOT

• ผู้ป่วยกลบับ้าน 
• ขึน้รถไฟไปเทีย่ว 
• ไม่ได้กนิยา
• อสม.ตามหาไม่

เจอ
29 มค. 57 ผู้ป่วยขาดการตดิต่อ
ลงเยีย่มบ้าน รับยาคนืจาก อสม.
บอกย่า/เพือ่นบ้านให้ผู้ป่วยมาตดิต่อ รพ.ด่วนๆ

29 มค.58 ผู้ป่วยกลบัมาตอนบ่าย
ตกลงบริการ แนะน าให้ ADMIT

ประชุมทมี สรุปให้ ADMIT
ประสาน WARD เร่ืองการท า DOT

ผ่านไปประมาณ 1 เดอืน
• ผู้ป่วยก่อปัญหา และหนีออกจาก รพ.
• ทมีต้องลงไปดูแล จัดหาของกนิ หาช่างตดัผม 
• บางคร้ังหนีออกจาก รพ. ไม่ได้กนิยา หรือ

เจ้าหน้าทีต้่องตามหาเพือ่ให้มากนิยา
•  ประสานทมีจากจังหวดัลงเยีย่ม

ประชุมทมีเพือ่แก้ปัญหา หาทางออก
น าเอาวถิีชีวติของผู้ป่วยมาร่วมวางแผนการดูแล

พูดคุยสอบถามผู้ป่วย ส่ิงทีผู้่ป่วยต้องการคอื
1. อยากกลบับ้าน 
2. อยากใช้ชีวติแบบเดมิๆ
3. อยากหายจากโรค อยากกนิยา
ทมีร่วมวางแผนการกนิยา การรักษากบัผู้ป่วย

DISCHAGE
เภสัชกรอาสาท า DOT และเกบ็ยาไว้ให้
ผู้ป่วยมากนิยาวนัละ 2 เวลา 08:30 ,16:30 

7 เมย.58  ผู้ป่วยกลบับ้าน
• มากนิยาตรงเวลา ทุกวนั
• ไปเทีย่วกบัรถไฟ เหมือนเดมิ
• อาศัยหลบันอนตามสถานีเหมอืนเดมิ
• สดช่ืน ร่าเริง แจ่มใส

เภสัชกรท า DOT

ตารางผงัชีวติของผู้ป่วย
การรักษา ผู้ทีท่ า DOTs ผลการท า DOTs ปัญหาทีพ่บ การรบกวนวถิีชีวติ

ผู้ป่วย
ก่อนรักษา 
MDR TB

ไม่มี ไม่มี 1. ผู้ป่วยเร่ร่อน
2. ใช้ชีวติบนรถไฟ
3. หลบันอนตามสถานี

รถไฟ

ไม่รบกวน

IPD คร้ังที ่1 พยาบาล
ในหอผู้ป่วย

ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง 
สม า่เสมอ

ไม่ม ี(ผู้ป่วยอาการหนัก กลวั
จะไม่หาย ท าตัวน่ารักมาก
ขณะรักษาตัวใน รพ.)

รบกวน โดนกกับริเวณ
(อยากออกไปเทีย่ว แต่
กลวัไม่หาย)

OPD คร้ังที1่ อสม. ผู้ป่วยไม่ได้รับยา ผู้ป่วยหนีเทีย่ว ไปกบัรถไฟไม่
กลบับ้าน

ไม่รบกวน

IPD คร้ังที ่2 พยาบาล
ในหอผู้ป่วย

ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง 
ไม่สม า่เสมอ (บางคร้ัง
ไม่ได้กนิยา) 

ผู้ป่วยแอบหนีออกจาก
โรงพยาบาลบ่อยๆ
เจ้าหน้าทีต้่องตามหาผู้ป่วยให้
มากนิยา

รบกวน โดนกกับริเวณ

OPD คร้ังที2่ เภสัชกร ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง 
สม า่เสมอ

ไม่มี ไม่รบกวน
ผู้ป่วยยงัคงไปเทีย่วกบั
รถไฟ แต่กลบัมากนิยา
ตรงเวลา เพราะกลวัไม่
หาย

ตารางการน่ังรถไฟ
                      อดตี
เขาชัยสน 06:30 – หาดใหญ่ 08:30
หาดใหญ่ 17:00 – เขาชัยสน 19:00
หลบันอนสถานีเขาชัยสน ,บางแก้ว
,ควนเนียง,หาดใหญ่

                     ปัจจุบัน
เขาชัยสน 19:00 – พทัลุง 19:30
พทัลุง 06:00 – เขาชัยสน 06:30
หลบันอนสถานีพทัลุง, เขาชัยสน

รถไฟจากพทัลุงมาถึงเขาชัยสนเวลา 06:30 น เลยมานอนรอ
กนิยา เวลากนิยา 08:30 น

ยาวณัโรคมือ้ 08:30 น ยาวณัโรคพร้อมยาจิตเวชมือ้ 16:30 น

เ ือ ท่ี    าห    
(  .) 

ผ  ารตรว 
เสมห  

ผ เพา 
เ ื อ 

 าร า ยา (มื อ)  าร   ยาผ  เว า(ตอ้ ตาม 
ผูป่้วยมา   ยา) 

0 47 3+ growth - - 
2 48 negative No growth 0 0 
3 49 negative No growth 1 12 
4 50 negative No growth 1 4 
5 52.3 negative No growth 0 0 
6 53.3 negative รอผ  0 0 

 

แผนผงัการปรับผงัชีวติ พชิิตวณัโรคดือ้ยา 
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บทเรียนที่ได้รับ

1.การหวงัผลสัมฤทธ์ิในการรักษาโดยไม่ค านึงถึงวถิีชีวติ ปฏิทนิชีวติ ของผู้ป่วยจะได้รับความร่วมมอืจากผู้ป่วยใน
ระยะแรกๆ ของการรักษาเท่าน้ัน ถ้าใช้วธีินีก้บัผู้ป่วยทีต้่องรักษาตวัในระยะยาว สุดท้ายส่ิงทีผู้่ป่วยเลอืกกค็อืการด าเนิน
ชีวติแบบเดมิๆ ตามวถิีชีวติเดมิ ๆ ตามปฏิทนิชีวติเดมิๆ

2.การท าข้อตกลงร่วมกนั หาจุดกึง่กลางระหว่างความต้องการของเจ้าหน้าที ่และความต้องการของผู้ป่วยจะท าให้ได้รับ
ความร่วมมอืในการรักษาจากผู้ป่วยมากกว่าการบังคบัให้ผู้ป่วยท าตามเจ้าหน้าทีฝ่่ายเดยีว 

โดย

เภสัชกรพชัรมณฑน์ พชัรยทุธิ    เภสัชกรช ำนำญกำร  โรงพยำบำลเขำชัยสน

จังหวัดพทัลุง 074 691031 ต่อ 110 ,0935764275  nongnoorxxv@gmail.com


