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บทคัดย่อ แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทอ�ี ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์น�นั เป็ นเครื�องมือ
ที�สาํ คัญอย่างหนึ�ง ที�จะช่วยให้ การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็ นไปอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้ าหมายร่วมกันระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์และผู้ป่วย การศึกษานี�มวี ัตถุประสงค์เพื�อทบทวนการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ต�งั แต่จุดเริ�มต้ นจนถึงปั จจุบนั ในประเด็นกระบวนการจัดทํา และการปรับปรุงเนื�อหาของแนวทางการ
ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยการทบทวนเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า แนวทาง
การดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย จัดทําครั�งแรก ในปี พ.ศ. ���� หลังจากนั�นกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ได้ มกี ารพัฒนาปรับปรุงเนื�อหาเรื�อยมา และครั�งล่าสุดได้ มกี ารพัฒนาปรับปรุงในปี พ.ศ. ����
รวมทั�งสิ�น � ครั�ง การพัฒนาปรับปรุงในอนาคตควรมีข�ันตอนในการปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ทเ�ี หมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และควรเผยแพร่
แนวทางการดูแลรักษาไปยังหน่วยงานภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาล ร้ านยา คลินิก เพื� อเพิ�มคุณภาพการดูแลรักษา
โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ต่อไป
คําสําคัญ: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, แนวทางปฏิบตั ิ, มาตรฐาน, ประเทศไทย

บทนํา

“โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” หรือชื�อเดิม “กามโรค”
ปรากฏหลักฐานครั�งแรกใน “จดหมายเหตุลาลูแบร์ (Du
Royaume de Siam)” ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พ.ศ. 2230 ต่อมาในยุคต้ นกรุงรัตนโกสินทร์พบบันทึก
ที� เกี� ยวกั บผู้ ป่ วยโรคติ ดต่ อทางเพศสั มพั นธ์ โดยนายแพทย์บรัดเลย์ ในช่วงกลางสมัยรัตนโกสินทร์ โรงพยาบาล

ศิริ ราชซึ� งเป็ นโรงพยาบาลที� ให้ บริ การแบบแพทย์ แผน
ตะวันตกแห่งแรก ได้ มีการรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อทาง
เพศสั มพั นธ์ ท�ี มารั บบริ การในเดื อนกุ มภาพั นธ์ พ.ศ.
2457 ต่ อมาในปลายปี พ.ศ. 2473 กรมสาธารณสุข
(กระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน) ได้ เปิ ดทําการ “แผนก
บําบัดกามโรค (สุขศาลาบางรัก)” สังกัดกรมสาธารณสุข(1) (กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สังกัดกรม-
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ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบัน) มีบทบาท
ในการให้ บริการตรวจรั กษาโรคติดต่อทางเพศสัมพั นธ์
การจัดทํามาตรฐานการดําเนินงาน การพัฒนาองค์ความรู้
จากการศึกษาวิจัย และจัดทําแนวทางปฏิบัติทางคลินิก
การดูแลรั กษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื�อให้ แพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั�งผู้มีส่วนเกี�ยวข้ องใช้
เป็ นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื�อโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
แนวทางปฏิบั ติ หมายถึ ง “เอกสารที�ถู กพั ฒนาขึ� น
อย่ างเป็ นระบบเพื� อช่ วยผู้ ประกอบวิ ชาชี พด้ านสุขภาพ
และผู้ป่วยตัดสินใจเกี�ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมในสภาวะหนึ�งเฉพาะ”(2) เป็ นเครื�องมือสําคัญทีช� ่วยให้
การดูแลรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพยิ�งขึ�น กระบวนการในการ
พัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกประกอบด้ วย (1) การ
กําหนดประเด็นและขอบเขตของแนวทางปฏิบัติ (2) การ
กําหนดผู้ร่วมทีมพัฒนา (3) การสืบค้ นและการประเมิน
หลักฐานทางการแพทย์ (4) การนําหลักฐานเชิงประจักษ์
ทางการแพทย์มาสู่การปฏิบัติ และ (5) การทบทวนและ
การปรั บปรุ งแนวทางปฏิบัติทางคลิ นิก(3) วิธีการจั ดทํา
แนวทางปฏิบั ติเป็ นสิ�งสําคัญต่อความสําเร็จของการนํา
แนวทางไปใช้ จริง ปัจจุบันมี AGREE Instrument เป็ น
เครื� องมือที�ใช้ ประเมินความเข้ มงวดและโปร่ งใสของวิธี
การจัดทําแนวทางปฏิบัติทางคลินิก ซึ�งเป็ นส่วนหนึ�งของ
การควบคุมคุณภาพการจัดทําในภาพรวมได้ (4)
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกเหนือจากการวินิจฉัยที�ถูกต้ องแล้ ว การรักษาที�มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานถื อเป็ นสิ� งสํา คั ญ ยิ� งในทศวรรษที�
ผ่านมา การปฏิบัติโดยการอ้ างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ โดยมีแนวทางปฏิบัติทางคลินิกเป็ น
เครื� องมือเป็ นประเด็นสํา คัญในการบริ การสุขภาพของ
หลายๆ ประเทศ เนื�องจากความต้ องการควบคุมคุณภาพ
การบริการ การลดต้ นทุนในการบริการ และการบริการที�
ให้ ผ้ ูป่วยเป็ นศูนย์กลาง ดังนั�น จึงมี ความจําเป็ นที�ต้อง
พั ฒ นาและปรั บปรุ งแนวทางการดู แลรั กษาโรคติ ดต่ อ
ทางเพศสัมพั นธ์อย่างต่อเนื� อง สอดคล้ องกับข้ อมูลทาง
562

ด้ านการแพทย์ท�กี ้ าวลํา� ไปอย่างรวดเร็ว
แนวทางปฏิบั ติ การดู แลรั กษาโรคติ ดต่ อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย จัดทําครั�งแรกในปี พ.ศ. 2531
โดยคณะผู้เชี�ยวชาญเฉพาะโรคสาขาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(5) ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 กองกามโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ (กลุ่ มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพั นธ์
กรมควบคุมโรคในปัจจุบนั ) ได้มกี ารจัดทําแนวทางปฏิบตั ิ
การดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ข� ึนเป็ นครั�งที� 2
โดยการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาเดิมที�มอี ยู่
จากนั� นได้ มีการพั ฒนาปรั บปรุงแนวทางการดูแลรั กษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรื�อยมาจนถึงปัจจุบัน
การศึ กษานี� มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื�อทบทวนการพั ฒนา
ปรั บปรุ งแนวทางปฏิบั ติ การดู แลรั ก ษาโรคติ ดต่ อทาง
เพศสัมพันธ์ต�ังแต่ครั�งแรกที�มีการจัดทําจนถึงปัจจุบัน

วิธีการศึกษา

การศึกษาเชิงพรรณนา โดยทบทวนเอกสารผ่านการ
สื บ ค้ นข้ อมู ล ทางอิ นเตอร์ เน็ต และจากห้ องสมุ ด โดย
ใช้ คาํ สําคัญ คือ “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” “กามโรค”
“การรักษา” “การบําบัด” “มาตรฐาน” “แนวทาง”
กําหนดเกณฑ์คัดเข้ าคือ (1) มาตรฐานหรือแนวทาง
การดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (2) เอกสาร
ที� ดํา เนิ น การจั ด ทํา โดยหน่ ว ยงานในสั งกั ด กระทรวง
สาธารณสุข
เกณฑ์การคัดอออกคือ คู่มือเวชปฏิบัติโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เนื�องจากคู่มือเป็ นหนังสือที�แต่งขึ�นเพื� อใช้
ประกอบตําราหรืออํานวยความสะดวกเกี�ยวกับการศึกษา
เรื�องใดเรื�องหนึ�ง จึงไม่นาํ มาศึกษาในครั�งนี�

ผลการศึกษา

“แนวทางปฏิบัติการดูแลรั กษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” จัดทําขึ�นครั�งแรกในปี พ.ศ. 2531 ในช่วงระยะ
เวลากว่า 2 ทศวรรษที�ผ่านมาพบว่า มีการปรับปรุง แนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทกุ 36 ปี ระหว่างปี พ.ศ. ����-���� รวมทั�งสิ�น � ครั�ง
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โดยมีรายละเอียดในตารางที� �
คณะทํางานส่วนใหญ่ประกอบด้ วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
จํานวน 13-40 คน มีเพียงฉบับแรกเท่านั�นที�คณะทํางาน
มีเพียงวิชาชีพแพทย์เพียงวิชาชีพเดียว และคณะทํางานมี
แนวโน้ มเพิ�มขึ�นทุกครั�ง โดยมีแนวโน้ มว่าจะมีสหสาขาวิชาชีพและบุคลากรนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ า
ร่ วมเป็ นคณะทํา งานเพิ� มขึ� น แต่ มี แนวทางปฏิบั ติ ทาง
คลินกิ ฉบับปี พ.ศ. 2541, 2546, 2553 และฉบับปี พ.ศ.
2558 เท่านั�นที�คณะทํางานมาจากภาคเอกชน
แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท�งั 7 ฉบับประกอบด้ วย ชื�อเรื�อง วัตถุประสงค์ ผู้ใช้
แนวทางปฏิบัติ ขั�นตอนในการพัฒนาแนวทาง การรักษา
โรค เอกสารอ้ างอิง และภาคผนวก ชื� อเรื� องนั� นมีการ
พั ฒนามาอย่ างต่อเนื� อง โดย 2 ฉบั บแรกนั� นใช้ ช�ื อว่ า

“มาตรฐานการบํา บั ด รั ก ษา” 3 ฉบั บ ต่ อมาใช้ ชื� อว่ า
“มาตรฐานการรักษา” ส่วน 2 ฉบับสุดท้ ายนั�นใช้ ช�ือว่า
“แนวทางการดูแลรักษา” แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกือบทุกฉบับมีวัตถุประสงค์
เพื� อปรั บปรุงแก้ ไขให้ มีความทันสมัย มีเพี ยงฉบับแรก
เท่านั� นที�คาดหวังว่าจะเป็ นแนวทางสําหรั บแพทย์ยึดถือ
เป็ นหลักปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ฉบับปี พ.ศ. 2537, 2541, 2546,
2549 และ 2553 มีการระบุผู้ใช้ คือแพทย์และบุคลากร
สาธารณสุข ส่วนที�เหลืออีก 2 ฉบับ คือฉบับปี พ.ศ. 2531
ระบุผ้ ูใช้ คือแพทย์ ส่วนฉบับปี พ.ศ. 2558 ระบุผ้ ูใช้ คือ
แพทย์ และบุ ค ลากรทางการแพทย์ ขั� นตอนในการ
ดําเนินงานมีแนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เพียง � ฉบับเท่านั�น คือ ฉบับปี พ.ศ. 2546,

ตารางที� � หนังสือเกี�ยวกับการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างปี พ.ศ. ����-����
ปี ที�พิมพ์

ชื�อหนังสือ

2531 มาตรฐานการบําบัดรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์/คณะผู้เชี�ยวชาญ
เฉพาะโรคสาขาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ พ.ศ. ����
2537 มาตรฐานการบําบัดรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. ����
2541 มาตรฐานการรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ พ.ศ. ����
2546 มาตรฐานการรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. ����
2549 แนวทางการรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ พ.ศ. ����
2553 แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. ����
2558 แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. ����
รวม

เนื�อหา (ฉบับ)
ชื�อเรื�อง วัตถุประสงค์ ระบุผ้ ูใช้ ระบุข�นั ตอน แหล่งข้ อมูลอ้ างอิง ภาคผนวก
CPG SR RCT ไม่ระบุ
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2549 และ ���� ที�บอกวิธกี ารดําเนินงานไว้ ในเล่มเอกสาร การอ้ างอิงข้ อมูลมีแนวทางปฏิบัตกิ ารดูแลรักษาโรคติดต่ อทางเพศสัมพั นธ์เล่ มแรกเท่านั� นที�มีการนําข้ อมูล
ทั� งจากแนวทางปฏิ บั ติ ข องศู นย์ ค วบคุ ม โรคประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา องค์ การอนามั ยโลก และการวิ จั ยเชิ ง
ทดลองแบบสุ่ม มีกลุ่มเปรียบเทียบมาอ้ างอิง ส่วนฉบับปี
พ.ศ. ���� และ 2558 นั�น เนื�อหาส่วนใหญ่อ้างอิงจาก
แนวทางการรั กษาของศู นย์ ควบคุ มโรคประเทศสหรั ฐ
อเมริกา ทวีปยุโรป และองค์การอนามัยโลก ส่วนที�เหลือ
อีก 4 ฉบับ คือ ฉบับปี พ.ศ. 2537, 2541, 2546 และ
2549 ไม่พบเอกสารอ้ างอิง และทั�ง 7 ฉบับ ไม่มีเล่มใด
ทีม� กี ารอ้างอิงข้อมูล ทีไ� ด้ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบ มีแนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ จํานวน � ฉบับ คือ ฉบับปี พ.ศ. 2541,
2546, 2549, 2553 และ ���� ที�มสี ่วนภาคผนวก โดย
ภาคผนวกส่วนใหญ่มเี นื�อหาเกีย� วกับวิธรี ักษาอาการแพ้ ยา
อย่างเฉียบพลัน ข้ อแนะนําเกีย� วกับยารักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการใช้ ถุงยางอนามัย
การพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิการดูแลรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
ระยะที� � ก่อน พ.ศ. ���� ยุคเริ�มต้นของการ
พัฒนามาตรฐานการบําบัดรักษาโรค
การพัฒนาแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในยุคก่อนการปฏิรปู ระบบสุขภาพในประเทศไทย มีการดําเนินการทั�งสิ�น 3 ครั�ง ครั�งแรกดําเนินการ
จัดทําในปี พ.ศ. 2531 จัดทําโดยคณะผู้ เชี� ยวชาญและ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน 13 ท่าน
ทุกท่านเป็ นแพทย์ผ้ ู เชี� ยวชาญด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัตถุประสงค์เพื� อเป็ นแนวทางสําหรับแพทย์ยึด
ถื อเป็ นหลั กปฏิบั ติ ตามแบบแผนการรั กษาและการให้
ยาอย่างเหมาะสม กระบวนการในการจัดทําพบว่ามีการ
นํา หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ ทางการแพทย์ เช่ น การวิ จั ย
เชิงทดลองแบบสุ่ม มีกลุ่มเปรียบเทียบ มาเป็ นข้ อมูลใน
การจัดทํา นอกจากนี� ยังมีการอ้ างอิงแนวทางการรั กษา
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โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขององค์การอนามัยโลกฉบับปี
พ.ศ. 2526 และแนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสั ม พั นธ์ ข องศู นย์ ควบคุ มป้ องกั นโรคประเทศสหรั ฐ อเมริกา ฉบับปี พ.ศ. 2528 ในบรรณานุกรมท้ายบท แต่
ไม่พบการอ้างอิงในเนื�อหาแต่อย่างใด เนื�อหาของแนวทาง
ฉบับนี�ประกอบด้ วย (1) การให้ ยารักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ จํานวน 16 โรค ได้ แก่ หนองใน หนองในเทียม แผลริ มอ่อน กามโรคของต่อมและท่อนํา� เหลือง
ซิฟิลิส เริม พยาธิช่องคลอด โรคเชื�อราช่องคลอด bacterial vaginosis โรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ หูดข้ าวสุก หูดหงอนไก่ หิ ด โลน acute epididymo-orchitis และ
โรคเอดส์ (2) การติดตามประเมินผลการรักษา และ (3)
การรักษาผู้สมั ผัสโรค(5)
การดําเนินงานครั�งที� 2 ในปี พ.ศ. 2537 กองกามโรค
กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขเป็ นหน่วยงานดําเนินงานจัดทํา คณะทํางานประกอบด้วย แพทย์ 14
ท่ า น เภสั ช กร 1 ท่ า นและพยาบาลวิ ช าชี พ 1 ท่ า น
เป็ นการเริ� มต้ นการจัดทํา แบบสหสาขาวิ ชาชีพ ครั� งนี� มี
แพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิ ท ยาลั ยสงขลานคริ นทร์ ร่ ว มเป็ นกรรมการ
เริ�มมีคณะทํางานที�มาจากส่วนภูมภิ าคเป็ นครั�งแรก วัตถุประสงค์เพื� อให้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัตงิ าน กระบวนการในการจัดทําไม่พบว่ามีการนําหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์
มาใช้ อ้ างอิ งในเนื� อหา และเอกสารท้ า ยบทไม่ มี ก าร
กล่ า วถึ งแนวทางการดู แ ลรั ก ษาโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสัมพันธ์จากแหล่งอื�น ซึ�งในขณะนั�น มีแนวทางการดูแล
รั กษาโรคติ ด ต่ อทางเพศสั มพั น ธ์ท�ี พิ มพ์ เผยแพร่ โดย
ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา ฉบับปี พ.ศ. 2525,
2528, 2532 และ 2536 เนื� อหาของแนวทางฉบับนี�
ประกอบด้ วย (1) การให้ ยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 14 โรค ได้ แก่ หนองใน หนองในเทียม
แผลริมอ่อน กามโรคของต่อมและท่อนํา� เหลือง ซิฟิลิส
เริ ม พยาธิช่ องคลอด โรคเชื� อราช่ องคลอด bacterial
vaginosis โรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ หูดข้ าวสุก หูดหงอนไก่
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วิวฒ
ั นาการของการพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิทางคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย

หิด และโลน โดยตัดเนื�อหา acute epididymo-orchitis
และโรคเอดส์ ออกไป (2) หลักเกณฑ์การติดตามผู้ป่วย
และ (3) ในฉบับนี�ได้ บรรจุเนื�อหาวิธบี าํ บัดอาการแพ้ ยา
อย่างเฉียบพลันไว้ ด้วย(6)
การดําเนินงานครั�งที� 3 ในปี พ.ศ. 2541 กองกามโรค
กรมควบคุมโรคติดต่อ เป็ นผู้ดาํ เนินงานจัดทํา คณะทํางาน
ประกอบด้ วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้ แก่ แพทย์ เภสัชกร
พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 23 ท่าน
โดยมี แพทย์ จากมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดลและมหาวิ ทยาลั ย
สงขลานคริ นทร์ ร่วมเป็ นที�ปรึ กษาและกรรมการ วัตถุประสงค์ เ พือ� ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิ บั ติ งานสํา หรั บ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการจัดทําไม่พบ
ว่ามีการนําหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ เช่น งาน
วิจัยทางการแพทย์ แนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของศูนย์ควบคุมโรคฉบับปี พ.ศ. 2541 ซึ�งเป็ น
ฉบับล่าสุดในขณะนั�น มาใช้อ้างอิงในเอกสารท้ายบท แต่ใช้
ข้ อมูลจากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยของสถานบริการ
ทางการแพทย์ และข้ อมูลวิชาการจากต่างประเทศ แต่ไม่
พบเอกสารที�ใช้ อ้างอิงในฉบับ เนื�อหาประกอบด้ วย (1)
ขั�นตอนในการให้ บริการ (2) การให้ ยารักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 14 โรค เช่นเดียวกับฉบับปี พ.ศ. 2537
(3) หลักเกณฑ์การติดตามผู้ป่วย (4) วิธีบาํ บัดอาการ
แพ้ ยาอย่างเฉียบพลัน(7)
ระยะที� � พ.ศ. ����-���� ทศวรรษแห่ งการ
ปฏิรูประบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2545 เป็ นยุคแห่งการเริ�มต้ นระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าเป็ นครั�งแรกในประเทศไทย ใน
ทศวรรษนี� สมาคมทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
และสํา นั กงานหลั ก ประกั นสุ ข ภาพแห่ งชาติ เข้ ามามี
บทบาทสํา คั ญ ในการจั ด ทํา แนวทางปฏิ บั ติ ทางคลิ นิ ก
มากขึ�น มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัตกิ ารดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ข� ึนในปี พ.ศ. 2546,
2549 และ 2553 การปรับปรุงแต่ละครั�งจะดําเนินงานใน
ช่วงระยะเวลาใกล้ เคียง กับการปรับปรุงแนวทางการรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของศูนย์ควบคุมโรค ประเทศ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

สหรัฐอเมริกา
การดําเนินงานครั�งที� 4 ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค เป็ นผู้ดาํ เนินงาน
จัดทํา คณะทํางานประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพจํานวน
24 ท่าน ได้ แก่ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิ ชาชีพ
ในการจัดทําครั� งนี� มีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็ นที�ปรึกษาและกรรมการ วัตถุประสงค์เพื�อปรับปรุงให้ มคี วามทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื� อใช้
เป็ นคู่มือสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในการปฏิบตั งิ าน ในการจัดทําไม่พบการนําหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ เช่น งานวิจยั ทางการแพทย์ แนวทางการรั ก ษาโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั นธ์ ข องศู น ย์ ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาฉบับปี พ.ศ. 2545 ซึ�งเป็ นฉบับ
ล่ าสุดในขณะนั� นมาใช้ ในการอ้ างอิ ง ฉบั บ นี� เริ� มมี การ
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง โดยมีการประชุม 2 ครั�ง
เพื�อพิจารณาปรับปรุง จากนั�นกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่งสรุปผลการพิจารณาให้ คณะกรรมการเพื� อให้
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอีกครั�งหนึ�ง เนื�อหาประกอบ
ด้ วย (1) ขัน� ตอนในการให้บริการ (2) แนวทางการให้การ
ปรึกษา เป็ นครั�งแรกที�มีการบรรจุเนื�อหาส่วนนี� (3) การ
ให้ ยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 14 โรค
เช่ นเดียวกับฉบั บปี พ.ศ. 2541 (4) หลักเกณฑ์การ
ติดตามผู้ป่วย (4) วิธกี ารรักษาอาการแพ้ ยาอย่างเฉียบพลัน(8)
การดําเนินงานครั�งที� 5 ในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค เป็ นผู้ดาํ เนินงาน
จัดทํา คณะทํางานประกอบด้ วยทีมสหสาขาวิชาชีพและ
บุ คลากรสาธารณสุ ข จํา นวน 23 ท่ า น ได้ แก่ แพทย์
เภสัชกร พยาบาลวิ ชาชี พ และนั กวิ ชาการสาธารณสุข
ในการจัดทําครั�งนี�มีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ และสถาบั น เด็ก แห่ งชาติ ม หาราชิ นี
ร่วมเป็ นคณะทํางาน วัตถุประสงค์เพื� อให้ มีความทันสมัย
565

Evolution of the Development of Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines in Thailand

มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และเป็ นคู่ มือสําหรั บบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลทั�งภาครัฐและเอกชนใช้ เป็ นคู่มือ
ในการปฏิบัตงิ าน ในการจัดทําไม่พบว่า มีการนําหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทางการแพทย์ เช่น งานวิจัยทางการแพทย์
แนวทางการรั กษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของศูนย์ควบคุ มโรคสหรั ฐอเมริ กาฉบับปี พ.ศ. 2549 ซึ� งเป็ น
ฉบั บล่ าสุดในขณะนั� นมาใช้ ในการอ้ างอิง มีการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุง 1 ครั� ง จากนั� นส่งสรุปผลการ
พิ จารณาให้ คณะทํา งานเสนอข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะก่อนจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่มและเผยแพร่ต่อไป เนื� อหา
ประกอบด้ วย (1) ขั�นตอนในการให้ บริการ (2) แนวทาง
การให้การปรึกษา (3) การให้ ยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 14 โรค เช่นเดียวกับฉบับปี พ.ศ. 2546
(4) หลักเกณฑ์การติดตามผู้ป่วย (5) วิธกี ารรักษาอาการ
แพ้ ยาอย่ างเฉี ยบพลัน ในฉบั บนี� มีการบรรจุ ภาคผนวก
มีเนื�อหาเกี�ยวกับความไวและความจําเพาะของการตรวจ
ทางห้ องปฏิบั ติการเพื� อการวิ นิจฉัยซิฟิลิสและหนองใน
ข้ อแนะนํา เกี� ยวกับยารั กษาโรคติดต่ อทางเพศสัมพั นธ์
ข้ อแนะนําเกี�ยวกับถุงยางอนามัยและวิธีใช้ (9)
สําหรับการปรับปรุงครั�งสุดท้ายของระยะนี� เป็ นครั�งที�
6 ดํา เนิ นการในปี พ.ศ. 2553 กลุ่ ม โรคติ ด ต่ อทาง
เพศสัมพั นธ์ กรมควบคุ มโรค เป็ นผู้ ดาํ เนินงานจั ดทํา
ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลก คณะทํางาน
ประกอบด้ วยทีมสหสาขาวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุข
จํานวน 34 ท่าน ได้ แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ
และนักวิชาการสาธารณสุข เป็ นครั�งแรกที�มีบุคลากรทาง
การแพทย์จากโรงพยาบาลภูมพิ ล สังกัดกระทรวงกลาโหม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร คลิ นิ กนิ รนาม สภากาชาดไทย และศูนย์ร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข เข้ า
ร่วมเป็ นคณะทํางาน วัตถุประสงค์เพื�อให้ แนวทางมีความ
ทันสมั ย มี ประสิ ทธิภาพ และเพื� อให้ บุ คลากรทางการ
แพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ใช้ เป็ นคู่ มื อ ในการดู แ ลรั ก ษา
ผู้ป่ วย/ติดเชื� อโรคติดต่อทางเพศสัมพั นธ์ ในการจัดทํา
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มีการนําหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ เช่น ตํารา
ทางการแพทย์ งานวิจัยทางการแพทย์ แนวทางการรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขององค์การอนามัยโลก ฉบับปี
พ.ศ. 2546 และแนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของศูนย์ควบคุมโรคฉบับปี พ.ศ. 2553 ซึ�งเป็ น
ฉบับล่ าสุดในขณะนั� นมาใช้ ในการอ้ างอิง รวมทั� งมีการ
สัมภาษณ์ผ้ ูเชี�ยวชาญด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื�อ
เก็บข้อมูลมาปรับปรุงเนื�อหาในครั�งนี�ด้วย เนื�อหาประกอบ
ด้ วย (1) ขัน� ตอนในการให้บริการ (2) แนวทางการให้การ
ปรึกษา (3) การให้ ยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จํานวน 14 โรค เช่นเดียวกับฉบับปี พ.ศ. 2549 (4)
หลักเกณฑ์การติดตามผู้ป่วย/ผู้ติดเชื�อ (5) วิธกี ารรักษา
อาการแพ้ ยาอย่างเฉียบพลัน (6) ภาคผนวก มีเนื�อหา
ประกอบไปด้ วยความไวและความจําเพาะของการตรวจ
ทางห้ องปฏิบั ติการเพื� อการวิ นิจฉัยซิฟิลิสและหนองใน
ข้ อแนะนํา เกี� ยวกับยารั กษาโรคติดต่ อทางเพศสัมพั นธ์
ข้ อแนะนําเกี�ยวกับถุงยางอนามัยและวิธีใช้ ฉบับนี� มีการ
เพิ�มตารางแนวทางการติดตามผู้ป่วย/ผู้ติดเชื� อโรคติดต่ อทางเพศสัมพั นธ์มารั บ การตรวจภายหลั งการรั กษา
ด้ วย(10)
ระยะที� � พ.ศ. ����-ปัจจุบนั
เป็ นช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในระยะแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบั บที� 11 (พ.ศ.
2555-2559) เป็ นยุคที�ให้ ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วม
ของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที�เกี�ยวข้ องในการ
พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ในระยะนี�มีการพัฒนา
และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เกิดขึ�น จํานวน 1 ฉบับ
การพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พ.ศ. 2558 ได้ ปฏิบัติตามคู่มือ
“แนวทางการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบตั ิ” ฉบับปี 2554(11)
ซึ�งมีข�ันตอนดังนี� (1) การจัดลําดับภาวะหรือโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ท�คี วรทําเป็ นแนวทางเวชปฏิบัติ (2) การ
รวบรวมรายชื�อผู้ร่วมจัดทํา (3) การทบทวนเอกสาร (4)
การตรวจสอบความถูกต้ อง (5) จัดทําแนวทางปฏิบัติท�ี
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วิวฒ
ั นาการของการพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิทางคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย

พร้ อมนําไปใช้ (6) การเผยแพร่และการกระตุ้นให้ มีการ
ใช้ แนวทางเวชปฏิบตั ฉิ บับปัจจุบัน และ (7) การประเมินผลการนําแนวทางปฏิบัติไปใช้ ในทางปฏิบัติ
คณะทํางานการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลรักษา
โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกอบด้ วย
ที�ปรึ กษาและคณะทํางานทั�งสิ�น 40 คน คณะที�ปรึกษา
ประกอบด้ วยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิด้ านโรคติดต่ อทางเพศสัมพั นธ์จากกรมควบคุมโรค แพทย์ผ้ ูเชี� ยวชาญด้ านพฤติกรรมการป้ องกั นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อทางเพศสั ม พั นธ์
แพทย์โรคผิวหนัง สูติแพทย์ แพทย์โรคติดเชื�อ จากคณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย คณะทํา งานประกอบด้ วยบุ คคลากรทางการแพทย์จากสหสาขาวิชาชีพได้ แก่ แพทย์ผ้ ูเชี� ยวชาญด้ าน
โรคติ ดต่ อทางเพศสั มพั นธ์ สู ติ แพทย์ แพทย์ ผิ วหนั ง
จักษุแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และนักเทคนิคการ
แพทย์ทม�ี าจากภาครัฐและเอกชน ทัง� ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการ
ดู แ ลรั ก ษาโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ พ.ศ. 2558
ประกอบด้ วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 4 ครั� ง
ครั�งที� 1 เป็ นขั�นตอนในการจัดเตรียมข้ อมูล การสืบค้ น
ข้ อมู ลงานวิจัยและแนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ครั�งที� 2 เป็ นขั�นตอนการจัดทํา “ร่างแนวทาง
การดู แลรั กษาโรคติดต่อทางเพศสัมพั นธ์ พ.ศ. 2558
(ฉบับร่างครั�งที� 1/2558)” ประชุมเชิงปฏิบัติการครั�งที�
3 เป็ นขั�นตอนการวิพากษ์แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ฉบับร่างครั�งที� 1/2558) โดย
คณะทีป� รึกษาทีเ� ป็ นแพทย์ผ้เู ชี�ยวชาญด้านต่างๆ และครั�งที�
4 เป็ นขั�นตอนการวิพากษ์แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ฉบับร่ างครั� งที� 2/2558)
โดยนายแพทย์ ผ้ ู ทรงคุ ณวุ ฒิ ด้ านโรคติ ดต่ อทางเพศสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค หลังจากนั�นคณะทํางานแก้ไข
ตามข้ อเสนอแนะ เพื�อจัดทํา “แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 (ฉบับร่างครั�งที� 3/
2558)” นําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ เป้ าหมาย แล้ วนําผลการ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ประเมินจากผู้ ใช้ มาปรั บปรุ งอีกครั� งเพื� อจั ดเตรี ยมเป็ น
“แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ.
2558”(12) ฉบับสมบูรณ์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาและปรับปรุงครั� งนี� เพื�อ
ให้ บุ คลากรทางการแพทย์และผู้ มีส่วนเกี� ยวข้ องใช้ เป็ น
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย/ติดเชื�อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื�อหาประกอบด้ วย (1) สถานการณ์โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ (2) การให้ บริการในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (3) การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 14 โรค (4) การให้ การปรึกษาเรื�องโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพั นธ์ (5) ภาคผนวก การคัดกรองซิ ฟิ ลิ ส
ข้ อแนะนําเกี�ยวกับยารักษา และข้ อควรรู้เกี�ยวกับถุงยางอนามัย (13) โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงจากฉบับ ปี พ.ศ.
2553 คือ มีการแยกเนื� อหาภายในเล่ มออกเป็ นบทๆ
เพิ� มเนื� อหาส่วนที�เป็ นสถานการณ์โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ มีการเรียงลําดับโรคภายในบทตามรหัส ICD 10
แต่ละโรค มีเอกสารอ้ างอิงแนบท้ายบท และในส่วนภาค
ผนวก เพิ�มเนื�อหาการคัดกรองซิฟิลิส ขัน� ตอนการใช้ถงุ ยาง
อนามัยสตรี และตัดวิธกี ารรักษาอาการแพ้ ยาอย่างเฉียบพลั น ความไวและความจํา เพาะของการตรวจทางห้ อง
ปฏิบัติการออก
การเปรียบเทียบการพัฒนาแนวทางปฏิบตั โิ รคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ของประเทศไทยกับศู นย์ควบคุมโรค
สหรัฐอเมริกาในยุคปั จจุบนั
แนวทางการดูรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทัง� ของ
ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ มีการพัฒนา
และปรับปรุงกันมาอย่างต่อเนื�อง แนวทางการรักษาโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั นธ์ ข องศู น ย์ ควบคุ มป้ องกั น โรค
แห่งสหรัฐอเมริกา จัดทําครั�งแรกในปี พ.ศ. 2528 และ
ปรั บปรุ งเรื� อยมาจนถึงปั จจุ บันในปี พ.ศ. 2558 รวม
ทั� งสิ� น 8 ครั� ง(13-20) ส่วนในประเทศไทยนั� นเริ� มมีการ
จัดทําครั�งแรกในปี พ.ศ. 2531 และปรับปรุงเรื�อยมาจน
ถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2558 รวมทั�งสิ�น 7 ครั�ง ในช่วง
ระยะที� 3 ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน ทั�งประเทศไทย
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และประเทศสหรัฐอเมริกา มีการเผยแพร่ออกมาเพียง 1
ฉบับเท่านั�น คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ “Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines,
2015” ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ของประเทศไทย
มีการเผยแพร่ “แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558” ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ซึ�งทัง�
2 ฉบับ มีช่วงระยะเวลาการพิมพ์เผยแพร่ใกล้ เคียงกัน
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง พบว่าประเทศไทย
ใช้ เวลาดํา เนิ นงาน 1 ปี แต่ ศู นย์ ควบคุ มโรคประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใช้ ระยะเวลา 3 ปี ในด้ านบริหารจัดการ
พบว่า
1) คณะทํางานของทั�ง 2 ฉบับ ประกอบด้ วยบุคลากร
ของหน่วยงานหลักที�มีบทบาทหน้ าที�ในการจัดทํา ได้ แก่
บุคลากรจากกรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรค สหรัฐอเมริ ก า และคณะทํา งานอี ก ส่ ว นเป็ นผู้ เชี� ยวชาญที� มี
ความรู้ ความชํา นาญด้ า นการดู แลรั กษาโรคติ ดต่ อทาง
เพศสัมพั นธ์ โดยคณะทํา งานเป็ นบุ คลากรที� มาจากทั� ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเช่นเดียวกัน แต่คณะทํางานของ
ศูนย์ควบคุมโรคประเทศสหรัฐอเมริกา มีการเปิ ดเผยผลประโยชน์ทับซ้ อนด้ วย
2) ด้ านงบประมาณในการจัดทํา ประเทศไทยได้ รับ
จากกรมควบคุมโรค ซึ�งเป็ นหน่วยงานภาครัฐ แต่ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาได้รับงบจากบริษทั ในภาคเอกชน
3) วัตถุประสงค์ เป็ นการพัฒนาและปรับปรุงแนวทาง
การดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฉบับเดิมที�มีอยู่
ก่อนแล้ ว ให้ มีความทันสมัยเช่นเดียวกัน
4) ขั� นตอนการดํา เนินงาน ในประเทศไทยใช้ เวลา
ดําเนินงาน 1 ปี โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ทบทวนในประเด็นต่างๆ ดังนี� คือ การทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติการดู แลรั กษาโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ.
2553 การสืบค้ นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านการแพทย์
จากฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจากเอกสารในห้ องสมุด
การวิพากษ์และการให้ คาํ แนะนําจากผู้เชี�ยวชาญ ขั�นตอน
สุดท้ ายเป็ นการจั ดพิ มพ์ เพื� อเผยแพร่ ส่วนในประเทศ
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สหรั ฐอเมริ กามีข�ั นตอนในการดําเนินงานคล้ ายคลึงกับ
ประเทศไทย แต่ใช้ เวลาในการดําเนินงานมากกว่าคือ 4 ปี
องค์ประกอบด้านเนื�อหา มีทง�ั ส่วนทีค� ล้ ายและแตกต่างกัน
“แนวทางการดู รั กษาโรคติดต่ อทางเพศสัมพั นธ์ พ.ศ.
2558” นั�นไม่พบแนวทางการรักษา urethritis, cervicitis, epididymitis, human papillomavirus infection, viral
hepatitis และ sexual assault and abuse and STDs
แต่มีคาํ แนะนําเกี�ยวกับปฏิกิริยาของย ารักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์กบั ยาอื�น ทัง� 2 ฉบับ มีคาํ แนะนําเกี�ยวกับ
การใช้ ถุงยางอนามัยเหมือนกัน

วิจารณ์

การพัฒนาแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในประเทศไทยมีการดําเนินงานมามากกว่า 2
ทศวรรษ ในระยะเริ� มต้ นของการพั ฒนานั� นเป็ นการจัด
ทําโดยคณะแพทย์เชี� ยวชาญเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เท่านั�น ในระยะต่อมา คณะทํางานประกอบด้ วย
ที มสหสาขาวิ ชาชี พ มากขึ� น และมี หน่ วยงานภายนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ าร่ วมในการจั ดทํา แนวทางด้วย เนื�อหาฉบับแรกมีการอ้างอิง ผลงานวิจยั แนวทาง
การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของศูนย์ควบคุมโรค
สหรัฐอเมริกา และองค์การอนามัยโลก แต่ 2 ฉบับต่อจาก
นั�นไม่มี ในระยะที� 2 มีการดําเนินงานปรับปรุง 3 ครั�ง
แต่ละครั� งเป็ นช่ วงเวลาเดียวกับการปรับปรุงของศูนย์ควบคุมโรคสหรั ฐอเมริ กา มีเฉพาะฉบับสุดท้ ายเท่านั� น
ที�พบเอกสารอ้ างอิง ในระยะที� 3 มีการปรับปรุงแนวทาง
1 ครั�ง มีกระบวนการที�ชัดเจน เนื�อหามีการนําหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทางด้ านการแพทย์ท�เี ป็ นปัจจุบันและมีความ
น่าเชื�อถือมาใช้ ประกอบการปรับปรุง ด้ านคณะทํางานก็
มาจากทั� งภายในและภายนอกกรมควบคุ มโรค มี การ
วิ พากษ์ โดยผู้ เชี� ยวชาญการแพทย์สาขาต่ างๆ และการ
ทบทวนอีกครั� งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในกรมควบคุมโรค
และส่ งให้ ผู้ เชี� ยวชาญประเมิ น คุ ณ ภาพของการจั ด ทํา
แนวทางเวชปฏิบัติอกี ครั�ง ก่อนจัดพิมพ์เผยแพร่
หลังจากการเผยแพร่แนวทางการดูแลรักษาโรคติดJournal of Health Science 2016 Vol. 25 No. 4

วิวฒ
ั นาการของการพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิทางคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย

กิตติกรรมประกาศ
ต่ อทางเพศสัมพันธ์ ควรมีการสร้ างความตระหนักและ
ขอขอบคุณนายแพทย์นิสิต คงเกริกเกียรติ หัวหน้า
ส่งเสริ มการใช้ แนวทางอย่างต่ อเนื� อง และควรติดตาม
ประเมินผลการใช้ แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทาง กลุ่มบางรักโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์และผูท้ รงคุณวุฒิ
เพศสัมพันธ์ในกลุ่มเป้ าหมาย เพื�อนําข้ อมูลมาพัฒนาและ ด้านโรคติ ดต่ อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ที � ก รุ ณาให้คํา แนะนํา ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงในครั�งต่อไป
คํา ปรึ กษา ขอขอบคุณคณะทํา งานการพัฒนาแนวทาง
การดูแลรักษาโรคติ ดต่ อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. ����
ข้อจํ ากัดในการศึกษา
เนื�องจากเป็ นการทบทวนเอกสาร ซึ�งข้ อมูลบางอย่าง ทุกท่านทีช� ่วยอํานวยความสะดวกในการจัดหาข้อมูลและ
ไม่ ได้ ระบุ ในเอกสาร จึงทํา ให้ มีข้ อจํากัดในการแปลผล การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในการจัดทําครัง� นี�
ข้ อเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางในครั�งต่อไป
เอกสารอ้างอิง
ควรจั ดทํา แนวทางปฏิบั ติการดู แลรั กษาโรคติ ดต่อทาง
เพศสัมพั นธ์สาํ หรั บบุคลากรในร้ านขายยา และคลิ นิก 1. Bamber SD, Hewison KJ, Underwood PJ. A history of
sexually transmitted diseases in Thailand: Policy and poliเอกชน เนื�องจากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิภาค
tics. Genitourin Med 1993;69:148-57.
เอกชนเหล่ า นี� มี ความสํา คั ญ ในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
2. Field MJ, Lohr KN. Committee to Advise the Public
ป้ องกั นโรค และดู แลรั กษามากขึ� น และเป็ นการเพิ� ม
Health on Clinical Practice Guidelines, Institute of Mediคุณภาพและการเข้าถึงแนวทางปฏิบัตกิ ารดูแลรักษาโรคcine. Clinical practice guidelines: direction for a new proติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่งผลให้ การดูแลรักษาโรคติดต่อ
gram. Washington, D.C. National Academy Press; 1990.
ทางเพศสัมพันธ์เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และควรระบุระดับ 3. Shekelle PG, Woolf SH, Eccles M, Grimshaw. Clinical
guidelines: Developing guidelines. BMJ 1999;318:593ของหลักฐานเชิงประจักษ์ นํา� หนักของคําแนะนําทีน� าํ มาใช้
6.
เพื� อช่ วยให้ ผ้ ูใช้ แนวทางปฏิบัติใช้ พิจารณาประกอบการ
4. สถาบั นวิ จั ยและประเมิ นเทคโนโลยี ทางการแพทย์
ตัดสินใจในการปฏิบัติในเรื�องนั�นๆ อย่างเหมาะสม
กรมการแพทย์ . เครื� องมื อการประเมิ นคุ ณ ภาพแนวทาง
สรุป แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมปฏิบัติสาํ หรับการวิจัยและประเมินผล. กรุงเทพมหานคร:
�
พันธ์เป็ นเครื�องมือทีสาํ คัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย ดังนั�น
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์; 2556.
ในกระบวนการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คณะทํา งานควร 5. คณะผู้ เชี� ยวชาญเฉพาะโรคสาขาติดต่ อทางเพศสั มพั นธ์.
มาตรฐานการบําบัดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. กรุงเทพประกอบด้ วยทีมสหสาขาวิ ชาชี พที� ร่ วมกั นตั ดสิ นใจใน
มหานคร: โรงพิมพ์ศาสนา; 2531.
การบู รณาการหลักฐานเชิ งประจั กษ์ ทางการแพทย์และ
เนื�อหาการดู แลรั ก ษาโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั มพั น ธ์ ใ ห้ มี 6. กองกามโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ. มาตรฐานการบําบัด
รักษาโรคติดต่ อทางเพศสัมพั นธ์ พ.ศ. ����. กรุงเทพความเหมาะสมกับบริบทภายในประเทศ นอกจากนี� ก่อน
มหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2538.
การจัดพิมพ์เผยแพร่ควรมีการทบทวนแนวทางการดูแล 7. กองกามโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ. มาตรฐานการรักษา
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยผู้เชี�ยวชาญภายนอก
โรคติดต่ อทางเพศสัมพั นธ์ พ.ศ. 2541. พิ มพ์ ครั� งที� 1.
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมกรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2541.
ควบคุ มโรค เพื� อให้ ได้ คาํ แนะนํา ที�ดีและเหมาะสมด้ าน
8. สํา นั กโรคเอดส์ วั ณโรค และโรคติ ดต่ อทางเพศสัมพั นธ์
การดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อไป
กรมควบคุ มโรค. มาตรฐานการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพั นธ์ พ.ศ. 2546. พิมพ์ครั�งที� �. กรุงเทพมหานคร:
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2546.

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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Abstract: Evolution of the Development of Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines in Thailand
Ekkachai Daengsaard, M.N.S*; Piyawadee Tongprong, M.N.S**; Nutthavit Sookrak, B.N.S *; Angkana
Sommanustweechai, DMV***; Walaiporn Patchananarumol, Ph.D. ***
* Bangrak Sexually Transmitted Infection Cluster, Department of Disease Control, Ministry of Public Health;
** Faculty of Nursing, Ratchathani University, Ubon Ratchathani Province; ***International Health Policy
Program, Thailand
Journal of Health Science 2016;25:561-70.
Treatment guidelines for sexually transmitted infections (STI), which are based on evidence-based
medicine, are important tools for taking appropriate care for patients and achieving mutual goal between
practitioners and the patients. The purpose of this study was to review the development of STI treatment
guidelines in Thailand with regard to the process and the update of the contents. It was conducted as a
descriptive study through a review of available documents. It was found that the development of the
treatment guidelines for sexually transmitted infections bagan in 1988 by the Department of Disease
Control, Ministry of Public Health. Up to the year 2015, 7 revisions had been made. The main users were
physicians and health care workers. The procedures and contents were described in details. The authors
recommended that future revision should be performed through a multidisciplinary group and utilization of
evidence-based medicine in accordance with the context of Thailand. Furthermore, the guideline dissemination should cover private sector such as private hospitals and clinics as well as community pharmacies in
order to improve the quality of STI care in the country.
Key words: sexually transmitted diseases, clinical practice guideline, standard, Thailand
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