
 

การพัฒนาระบบงานคลินิกวัณโรค(TB Clinic) 
 

หนวยงาน   คณะกรรมการคลินิควัณโรค  โรงพยาบาลคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ 
 
สรุปผลงานโดยยอ    พัฒนาระบบงานคลินิกวณัโรคในโรงพยาบาลและสรางเครือขายการดแูล
ผูปวยวณัโรค โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการรักษาแบบองครวม เพื่อใหผูปวยกินยาครบ, รักษา
หายขาดและ ลดการแพรเชือ้สูชุมชน 
 
ปญหาและสาเหตุโดยยอ 
 จากการประชมุทบทวนผลการดําเนินงานวณัโรคประจําปงบประมาณป   2551 และ 2552  
พบวามีผูปวยวัณโรคทั้งหมดจํานวน  77  และ 107 ราย ตามลําดับ โดยมีผูปวยวณัโรคปอดเสมหะ
บวกที่ขึ้นทะเบียนรักษาจํานวน  38  และ  50  รายตามลําดับ อัตราการรักษาครบ คิดเปนรอยละ  
74.02  และ  83  ตามลําดับ  อัตราการขาดการรักษาในปงบประมาณ 2550 มีจํานวน  ปงบประมาณ 
2551 มีจํานวน 8 ราย (คิดเปนรอยละ 10.39)   และปงบประมาณ 2552 มีจํานวน 2 ราย (คิดเปนรอย
ละ 10.39) อัตราการเสียชีวิตในปงบประมาณ 2550 มีจํานวน 2 ราย   ปงบประมาณ 2551 มีจํานวน 9 
ราย (คิดเปนรอยละ 11.68)  และในปงบประมาณ  2552จํานวน 3 ราย (คิดเปนรอยละ 2.80)   จาก
ขอมูลพบวาอัตราการพบโรควัณโรคมีจํานวนเพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ 
        ตารางที่1  แยกประเภทผูปวยวณัโรค 
 
ประเภทผูปวยในคลินิควณัโรค ปงบประมาณ 2551 ปงบประมา 

2552 
ปงบประมาณ 2553 
ต.ค.52-,มี.ค.53 

ผูปวย  Pulmonary  TB  (AFB  +) 38 50 23 
ผูปวย  Pulmonary  TB   (AFB  -) 23 31 25 
ผูปวย  Lmphnode  TB 5 3 2 
ผูปวย  Lumbar  spine  TB 1 10 3 
ผูปวย  Pleural  effusion  TB 6 6 3 
ผูปวย  Pulmonary with 
Lymphnode  TB 
 

1 2 - 



 

ประเภทผูปวยในคลินิควณัโรค ปงบประมาณ 2551 ปงบประมา 
2552 

ปงบประมาณ 2553 
ต.ค.52-,มี.ค.53 

ผูปวย  pericardium  TB (เยื่อหุม
หัวใจ) 

1 - - 

ผูปวย  Ilium  TB 1 - - 
ผูปวย  Nasopharynx TB  1 - 
ผูปวย  Larynx  TB  1 - 
ผูปวย Meningitis  TB  3 1 
รวม 77 107 57 
 
หมายเหตุ  ปงบประมาณ  2551 ผูปวยวณัโรคและเอดส  จํานวน   4   ราย   ปงบประมาณ  2552 
ผูปวยวณัโรคและเอดส  จํานวน   9   ราย    ปงบประมาณ  2553 ผูปวยวณัโรคและเอดส  จํานวน   2  
ราย 
 
ตารางที่2 แสดงผลการรักษาวัณโรค 

ผลการรักษา เปาหมาย ปงบประมาณ  
2551  จํานวนคน /
รอยละ 

ปงบประมาณ  
2552  จํานวนคน/
รอยละ 

ปงบประมาณ  2553  
(Cohort1/53) 
จํานวนคน /รอยละ 

รักษาครบ/รักษาหาย รอยละ  90 57/76 43/89.59 11/64.7 
เสียชีวิต รอยละ  5 9/12 3/2.80 1/5.88 
ขาดยา นอยกวา

รอยละ 5 
8/10.66 2/1.87 2/11.76 

รักษาลมเหลว - 1/1.30 - 0 
เปลี่ยนการวินจิฉัย - 2/2.26 - 1/5.88 
อยูในระหวางการ
รักษา (ยังไมครบ
สูตร) 

- - 59 2 

รวม  77 48/107 17 
หมายเหตุ  อัตราความเพียงพอของยาตานวณัโรค  รอยละ  100 

 



 

จากขอมูลขางตน พบวาอัตราการรักษาสําเร็จในปงบประมาณ 2551 และ 2552 ยังไมผาน
เปาหมายทีก่ําหนด  อัตราขาดการรักษาในปงบประมาณ  2551  สูง  เนื่องจากการเปลีย่นแปลง
ระบบการบริการในคลินิกบรกิาร  การเปลี่ยนแปลงบุคลากรผูรับผิดชอบงาน  และการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ  2552    ดีขึ้น  เนื่องจากการปรับระบบการบริการ  และบุคลากร  และอัตราการ
เสียชีวิตคอนขางสูงและมีแนวโนมผูปวยเพิม่ขึ้น  และในปงบประมาณ  2552  งานบริการเภสัช
กรรมคลินิกวณัโรคไดเก็บขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยาพบรายละเอียดดังในตาราง 

 
 
ตารางที่  3  อาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
 

ชนิดของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา จํานวนคน (รอยละ) 
Drug induced Hepatitis 9 (8.41) 
Fixed drug eruption 1(0.93) 
Exfoliative  dermatitis  1(0.93) 

รวม 11  คน 
หมายเหตุ 
- ทําการ rechallenge จนยา ไดสูตรยา CAT 1  หรือ เปลี่ยนสูตรยาใหม จํานวน  10 ราย 
- หยดุยาไปเลย   1 ราย อาการแพยา Exfoliative  dermatitis เปนทั้งตัว และ AFB neg ดวย 
 

จากขอมูลที่พบคณะกรรมการงานวัณโรคเห็นความสําคญัในการปรับเปลี่ยนวิธีการดแูล
รักษาผูปวยวณัโรคใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเรงดวน จึงไดรวบรวมและวิเคราะหสาเหตุของ
การรักษาผูปวยวณัโรคที่ผานมาวาเหตุใดยังไมประสบความสําเร็จมากนัก โดยไดขอสรุปคือ 

1.ผูปวยยังขาดความเขาใจในการรักษาโดยมักหยดุยาเองเมื่อมีอาการดีขึ้น ทานยาไม
สม่ําเสมอเนื่องจากเปนโรคที่ตองรับประทานยาเปนจํานวนมากและใชเวลาในการรักษานาน  

2.ไมชอบมาโรงพยาบาลเนือ่งจากมีผูปวยเปนจํานวนมากตองรอตรวจนานทําใหรูสึก
ออนเพลีย 3.ไมสามารถมารับยาไดเนื่องจากบานไกลไมมีญาติดูแล  
4.ระบบการรักษาแบบมพีี่เล้ียงที่ออนแอ ขาดความเชื่อมโยงของการรักษาระหวางแพทย

กับชุมชนโดยชุมชนยังขาดความรูเกีย่วกับวัณโรคและการดูแลผูปวย  
5.ขาดการติดตามการรักษา ขาดการคนหาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะบวกเชิงรุกในชุมชน  
 



 

เปาหมาย 
- อัตราความสําเร็จของการรักษาวณัโรคของผูปวยมากกวารอยละ  90  
- อัตราการเปลี่ยนของเสมหะจากบวกเปนลบมากกวารอยละ  85  
- อัตราการรักษาหายผูปวยเสมหะบวกมากกวารอยละ 85 
- ผูปวยวณัโรครายใหมไดรับการตรวจคัดกรองเอดส มากกวารอยละ 85 
- ผูติดเชื้อ HIV ไดรับการคัดกรองวัณโรคมากกวารอยละ 90 
- ผูปวยวณัโรคที่ติดเชื้อ HIV  ไดรับยา ARV  มากกวารอยละ  60 
- อัตราการรับผูปวยรายใหมเสมหะบวกเขานอนรักษาในโรงพยาบาลมากกวาหรือเทากับ 

รอยละ  80 
กิจกรรม 

ดังนั้นจึงไดกาํหนดแผนงานและพัฒนาระบบงานคลินิกวัณโรค          สรางเครือขายการ
ดูแลผูปวยวณัโรคกับสถานีอนามัยอยางเปนระบบ จัดกจิกรรมในการชวยใหความรู    สรางความ
รวมมือกันระหวางโรงพยาบาลคํามวงกับผูปวย, ครอบครัวผูปวยและชุมชนในการดูแลรักษาผูปวย
วัณโรคใหดีมากขึ้น  

นอกจากนี้ยังมนีโยบายการคนหาผูปวยวณัโรคปอดเชิงรุกในชุมชน โดยความรวมมือของ
เจาหนาหนาทีส่ถานีอนามัยและทีมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซ่ึงนอกจากจะชวยรักษาผูปวย
ไดเร็วขึ้น ลดการแพรเชื้อในชุมชนแลว ยังทําใหเกิดความตื่นตัวของคนในชุมชนเปนอยางมาก   
โดยในปงบประมาณ  2553  คณะทํางานไดจัดทําโครงการวัณโรค…ขึ้นเพื่อรองรับการดําเนินงาน
ในคลินิกวัณโรคและเพื่อการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องและครอบคลุม  โดยคณะทํางานไดดําเนินการ
ดังนี ้

1.กําหนดแนวทางในการปฎบิัติสําหรับเจาหนาที่คลินิกและผูปวยในโรงพยาบาลดังนี ้
-    กําหนดใหมีชองทางดวนสําหรับการตรวจวินิจฉยัผูปวยที่มีอาการสงสัยวัณโรคทีแ่ผนกผูปวย
นอก,  ชองทางดวนสําหรับผูปวยวณัโรคที่มารับการรักษาวณัโรคตามนัด, ชองทางดวนสําหรับ
ผูปวยวณัโรคปอดที่มารับการรักษาดวยอาการอื่น เพื่อลดขั้นตอนตาง ๆ ทําใหผูปวยไดรับบริการที่
สะดวกรวดเร็วมากขึ้นและไมตองรอนาน  

ผูปวยสงสัยวัณโรค(แผนกผูปวยนอก)  เมือ่พบผูปวยสงสัยวัณโรคพยาบาลคัดกรองจะแจก  
Mask  และใหตรวจกับแพทยควิเรงดวน  เมื่อสงตรวจเสมหะจะตรวจ  3  ตลับ  โดยใหญาตินําสงใน
วันที่  2  และ  3  กรณีพบเสมหะบวกครั้งแรก  หองชันสูตรจะสงประวัติใหแพทยเพือ่การรับผูปวย
ไวรักษาในโรงพยาบาล  (กรณีตรวจพบจากเสมหะครั้งที ่ 2  วันที่  2  และหรือคร้ังที่  3  ในวนัที่  3 



 

จะตามผูปวยมารับการรักษาทันทีไมเวนวนัหยดุราชการ  โดยงานชันสตูรจะแจงประวัติผูปวยไวที่
หองบัตร  และขอเบอรโทรศัพทติดตอกรณตีรวจตอเนื่อง)   

โอกาสพัฒนาคือ   การคัดกรองเพื่อการแยกผูปวยยังไมครอบคลุม  เนื่องจากบางครั้งขาด
พยาบาลคัดกรอง  ทําใหผูปวยตองนั่งรวมกบัผูปวยอ่ืนๆ  เพื่อรอตรวจกบัแพทย  และลืมแจก  Mask 

 
ผูปวยวัณโรครายเกา  (คลินกิวณัโรคทุกวนัจนัทร)  กรณีผูปวยมาตรวจตามนดัใหไปที่
คลินิกวณัโรคไดเลย  เจาหนาที่ประจําคลินกิจะคนประวตัิและจดัเตรียมยาไว   ทุกวนัจันทร 
แตหากมีผูปวยรายใหมหรือมีปญหาในการรักษา สามารถเขารับการรักษาไดทกุวันในเวลา
ราชการ โดยมแีพทย, เภสัชกร, พยาบาล, นกัวิชาการสาธารณสุขประจําคลินิกโดยมีหนาที่
ดังนี ้
กรณีมีการตรวจเพิ่มเติมเชนตรวจเสมหะตามเกณฑ  เอกซเรยตามเกณฑ  การตรวจชันสูตร

เพื่อติดตามผลการรักษาหลังรับประทานยา  ผูปวยจะตรวจและรับฟงผลการตรวจจากแพทย  และ
รับยาจากคลินคิวัณโรคโดยเภสัชกรประจําคลินิก  นัดหมายครั้งตอไปและกลับบาน  (ปกติแพทยจะ
ตรวจผูปวยที่คลินิก  ปจจุบันตรวจในหองตรวจเนื่องจากจาํนวนแพทยมไีมเพียงพอ) 

ถารับยาตอเนือ่งพบพยาบาลประจําคลินิก  ตรวจรางการเบื้องตน  และรับยาจากเภสชักร
ประจําคลินิก  นัดหมายครั้งตอไปและกลับบาน 

ขึ้นทะเบยีนผูปวยใหม  ซักถามขอมูลที่อยู แผนที่บาน หมายเลขโทรศัพท สภาพ
ความเปนอยูครอบครัว        ใหการรักษาตามสูตรยามาตรฐานที่แพทยกําหนดเปน One 
Stop Service   

• ซักถามอาการผูปวย สอบถามการรับประทานยา เชนถามพี่เล้ียง ตรวจซองยา 
• ช่ังน้ําหนกั วดั vital sign ตรวจดูอาการเหลือง ซีด บันทึกขอมูลลงใน OPD Card 
• ตรวจรักษาโดยแพทยประจําคลินิก 
• จายยาที่คลินกิวัณโรคโดยเภสัชกรประจําคลินิก กรณีผูปวยรายใหมใหผูปวยกนิยา

ตอหนาเจาหนาที่ 1 คร้ัง 
• นัดติดตามการรักษาและนัดตรวจเสมหะตามที่กําหนด 
.ใหคําปรึกษาหรือประสานกับงานคลินิกเอดสเพื่อใหคําปรึกษาตรวจ HIV และดแูล
ผูปวยรวมกัน 

 
 
 



 

เจาหนาทีพ่ยาบาลประจําคลินิกวนัละ  1 คน   
1.นางจันทรเพญ็  สีเครือดง 
2.นางสุธาสินี  โงนคํา 
3.นางสาวอนุรักษ  สุรันนา 
4.นางธณัฐภรณ  ศรีวรสาร 
โอกาสพัฒนาคือ 1.การบริการแบบ  One  Stop  Service  (ไมสามารถดําเนินการได

เนื่องจากแพทยไมเพยีงพอ 
2. สถานที่แออัด(เคยนัดหมายผูปวยภาคบายแตมีปญหาในการเดินทาง  หรือตรวจชนัสูตร

บางตัว  จึงขอมารับบริการเชา) 
3.การใส  Mask  ของผูปวย  และเจาหนาที ่

  
การรับไวรักษาในโรงพยาบาล (แผนกผูปวยใน)  นโยบายการรับผูปวยรักษาในโรงพยาบาล

เร่ิมในปงบประมาณ  2552  เนนผูปวยเสมหะบวกทุกราย  ปงบประมาณ  2552  โรงพยาบาลคํามวง
รับผูปวยวณัโรคไวรักษา  69  ราย  และในปงบประมาณ  2553  จํานวน  39  ราย(ตลุาคม  2552-
มีนาคม  2553)  ปญหาที่พบ  เตียงนอนผูปวยไมเพียงพอ  ผูปวยมีอาการขางเคียง  และ
ภาวะแทรกซอนจากการรับประทานยามากขึ้น   

โอกาสพัฒนา  การใหความรูผูปวยญาติ  การแยกโซนผูปวย  การทําความสะอาด  การลาง
มือ และการใชเครื่องปองกันตนเองของเจาหนาที่( อาชวีอนามัยเจาหนาที่  เนื่องจากมีเจาหนาที่ปวย
เปนวณัโรค ) 
 

 
การคนหาผูสมัผัสโรค  กรณีผูปวยเสมหะบวก   
การคนหาประกอบดวยการตรวจรางกาย  การถายภาพรังสีทรวงอก  และการตรวจเสมหะ 

-กรณีเด็กอายตุ่ํากวา 5 ปทุกรายให  INH นาน  6  เดือน  โดยใหในขนาด  5  มก./กก./วัน  ถา
ไมพบแผลเปนใหฉีดวัคซีนบีซีจีดวย 

-ในรายที่อาย5ุ-15  ปใหทําการทดสอบทูเบอรคูลิน  ตอไปพิจารณาให  INH  รักษา 
-ในรายที่อายุเกิน  15  ป  ใหตรวจเสมหะ  และตรวจภาพรังสีซํ้ากรณีสงสัยวัณโรค  และ

สําหรับผูสัมผัสที่ติดเชื้อ  HIV (ทั้งเด็กและผูใหญ)  ถามีปฏิกิริยาทูเบอรคูลินมากกวาหรือเทากับ  5  
มม.  ใหยารักษาอยางนอย  9  เดือน  โดยจาํนวนผูสัมผัสที่รับยาในปจจุบัน  3  ราย 

 



 

การรายงานโรค(กรณีผูปวยรายใหมท่ีนอนโรงพยาบาล)  ใหแจงเจาหนาที่เพื่อลงทะเบยีน 
1.นายมณี  กองอุดม 
2.นางจันทรเพญ็  สีเครือดง 
3.นางสาวศรีสุดา  ลามุล 
4.นางสุธาสินี  โงนคํา 
5.นางสาวอนุรักษ  สุรันนา 
6.นางธณัฐภรณ  ศรีวรสาร 
 
การประสานงานเครือขาย  โดยจัดการประชุมวิชาการและแจงนโยบายวัณโรคแกเจาหนาที่

ในโรงพยาบาลและเจาหนาที่สถานีอนามัยภายในอําเภอ และสรางเครือขายงานวณัโรคคํามวง-สาม
ชัย 

- มีการประชุมเครือขายวัณโรคภายในอําเภอหลังรับมอบนโยบาย ทกุ 3 เดือน 
- ใหความรูเกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตัวใหกับผูปวยและญาติ การรักษาวณัโรคระบบ       

มีพี่เล้ียง(DOTS)  แนะนําผูสัมผัสรวมบานกับผูปวยมาตรวจคัดกรองวณัโรค 
 
การสงตอ   

• กรณีผูปวยรายใหม เจาหนาทีจ่ะสงตอขอมูลการรักษาของผูปวยทุกรายไปยัง
สถานีอนามัยและแจงมิสเตอรทีบีหมูบานเพื่อใหการรักษาผูปวยตามระบบการรักษาแบบ     มีพี่
เล้ียง (DOTS) 

• ประสานงานกบัสถานีอนามัย ออกติดตามเยี่ยมบานกรณผูีปวยมีปญหาในการ
รักษา ติดตามการทํา DOTS 

• ติดตามการรักษา ติดตามผูปวยกรณีขาดการรักษา โดยหากอยูในระยะเขมขนให
ติดตามผูปวยไมเกิน 3 วันหากไมมารับการรักษาตามนดั และหากอยูในระยะตอเนื่อง  ใหติดตามมา
รับการรักษาตอไมเกิน  1 สัปดาหหากผูปวยไมมารับการรักษาตามนัด 

 
การติดตามเยีย่มผูปวย 
- การติดตามโดยระบบพี่เล้ียง  สรางระบบการดูแลผูปวยแบบมีพี่เล้ียง (DOTS)โดย

ดําเนินการดังนี้ 
o ใหมีมิสเตอรทบีีประจําทุกสถานีอนามัย และมีมิสเตอรทีบีทุกหมูบานโดย

สงรายชื่อมาที่คลินิกวณัโรคของโรงพยาบาลคํามวง 



 

o จัดการอบรมใหความรูแกมสิเตอรทีบีประจําหมูบาน 
o เมื่อมีผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  เจาหนาทีป่ระจําคลินิกจะติดตอมิสเตอร

ทีบีประจําสถานีอนามัยและสงตัวผูปวยเพือ่ใหรับการดแูลแบบมีพี่เล้ียง(DOTS) โดยมสิเตอรทีบี
หมูบาน (อสม.) ตอไป 

o สรางระบบการติดตามการรักษาโดยเจาหนาที่สถานีอนามัย 
o เมื่อมีผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  เจาหนาทีป่ระจําคลินิกจะติดตอมิสเตอร

ทีบีประจําสถานีอนามัยและสงตัวผูปวยเพือ่ใหรับการดแูลแบบมีพี่เล้ียง(DOTS) โดยมสิเตอรทีบี
หมูบาน (อสม.) ตอไป 
การเปล่ียนแปลง 

  1. ใหการรักษาเนนระบบการรักษาแบบมพีี่เล้ียง (DOTS-Directly Observed 
Therapy;Short course) 

2.มีระบบการสงตอขอมูลผูปวยจากคลินิกวัณโรคไปยังสถานีอนามัยทุกแหง 
สถานีอนามัยตองมีทะเบียนผูปวย 

3.เมื่อมีผูปวยวณัโรคปอดรายใหม  เจาหนาที่ประจําคลินกิจะตดิตอมิสเตอรทีบีประจํา
สถานีอนามัยและสงตัวผูปวยเพื่อใหรับการดูแลแบบมีพีเ่ล้ียง(DOTS) โดยมิสเตอรทีบีหมูบาน    
(อสม.) ตอไป 

4.สรางระบบการติดตามการรักษาโดยเจาหนาที่สถานีอนามัย 
5.กําหนดใหมชีองทางดวนสาํหรับการตรวจวินจิฉัยผูปวยที่มีอาการสงสัยวณัโรคที่

แผนกผูปวยนอก,  ชองทางดวนสําหรับผูปวยวัณโรคทีม่ารับการรักษาวัณโรคตามนดั, ชองทางดวน
สําหรับผูปวยวณัโรคปอดทีม่ารับการรักษาดวยอาการอืน่ เพื่อลดขั้นตอนตาง ๆ ทําใหผูปวยไดรับ
บริการที่สะดวกรวดเรว็มากขึ้นและไมตองรอนาน  

6.จัดทําแนวทางการดูแลผูปวยวัณโรคประจําโรงพยาบาลคํามวงใหไดมาตรฐาน 
7.เยี่ยมบานสําหรับผูปวยที่มปีญหาในการรักษา เชน MDR-TB ทีมไดเยี่ยมบานและ

ประสานงานกบัโรงพยาบาลกาฬสินธุเพื่อสงตัวผูปวยไปรับการรักษา ซ่ึงในขณะนี้ผูปวยมีอาการดี
ขึ้นมาก ในรายที่ยากจน มีปญหาในการเดนิทางหรือขาดการรักษาทีมจะเยีย่มบานและประสานงาน
กับสถานีอนามัยเพื่อนํายาไปสงใหผูปวย  

8.มีการขึ้นทะเบียนผูปวยวณัโรคอยางถูกตองครบถวน จดัทํารายงานรอบ 3 เดือนถูกตอง  
และสงทันเวลา 

9.ผูปวยวณัโรคทุกรายที่ขึ้นทะเบียนรักษาไดรับคําปรึกษาตรวจคดักรองโรคเอดส 
10.ผูติดเชื้อและผูปวยเอดสทกุรายไดรับการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด 



 

11.มีการปองกนัการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีหองแยกโรคและจัดพื้นทีข่ากเสมหะสงตรวจ
ที่ไดมาตรฐาน 
 
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง (ประเมินโดยใชขอมูลตั้งแตตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553) 

- มีผูปวยวณัโรครวมทั้งหมด 57 ราย (เสมหะบวก 23 ราย, เสมหะลบ 25 ราย, 
TB/HIV 2 ราย        EP 9 ราย) 

- การมีคลินิกวณัโรคทําใหผูปวยทกุรายไดรับการขึ้นทะเบียนรักษาที่คลินิกวณัโรค
เพียงแหงเดียว ทําใหการบนัทึกขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดูแลรักษาผูปวยไดครอบคลุม
และเปนไปตามมาตรฐาน และสามารถติดตามผูปวยที่ขาดการรักษาไดอยางรวดเรว็ มีทีมแพทย 
เภสัชกร พยาบาลและนักวชิาการสาธารณสุขที่สามารถประสานงานกันไดอยางใกลชิด และเกดิ
ความคุนเคยกบัผูปวยที่มารบัการรักษาและลดขั้นตอนการมารับบริการ   ทําใหผูปวยไดรับการ
รักษารวดเร็ว ไมตองรอนาน 

- ผูปวยทุกรายไดรับการรักษาโดยระบบการรักษาแบบมีพีเ่ล้ียง (DOTS) โดย
มิสเตอรทีบีหมูบาน (อสม.) หรือญาติ และมีการสงขอมูลไปยังสถานีอนามัยเพื่อตดิตามการรักษา 

- ยังไมมีผูปวยรายใดขาดการรกัษาเกนิ  2 เดือน เนื่องจากมกีารติดตามผูปวยที่ไมมา
รับการรักษาตามนัด โดยหากอยูในระยะเขมขนจะตดิตามผูปวยไมเกนิ 3 วัน และหากอยูในระยะ
ตอเนื่องจะติดตามมารับการรักษาตอไมเกนิ  1 สัปดาห 

- จํานวนผูปวยวณัโรคปอดเสมหะบวกที่เสยีชีวิตในระยะเขมขนของการรักษามี
จํานวน 1 ราย จากจํานวนผูปวยทั้งหมด 23 ราย คิดเปนรอยละ 4.34   

- อัตราการเปลี่ยนผลเสมหะจากบวกเปนลบเมื่อส้ินสุดการรักษาระยะเขมขน 
(sputum conversion rate) ในชวงตุลาคม-ธันวาคม 2552 คิดเปนรอยละ 91 (มีผูปวยที่ยังมีเสมหะ
เปนบวกเมื่อรักษาครบ 2 เดอืนจํานวน 1 รายจากจํานวนทั้งหมด 11 ราย, ไมรวมผูปวยที่เสียชีวิตใน
ระยะเขมขนของการรักษา 2 ราย) 

- เด็กอายตุ่ํากวา 15 ปที่สัมผัสใกลชิดอยูรวมบานเดียวกับผูปวยวัณโรคปอดเสมหะ
บวกไดรับการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดทกุราย โดยการตรวจเอ็กซเรยปอด    ตรวจเสมหะ และสง
ทํา PPD skin test  และไดรับการรักษาแบบ Latent infection จํานวน 5 ราย 

- ผูปวยวณัโรคทุกรายที่ขึ้นทะเบียนรักษาในชวงเดือนตุลาคม 2552 ถึง มีนาคม 
2553 จํานวน 57 ราย ไดรับคําปรึกษาตรวจคัดกรองโรคเอดส  57ราย คิดเปนรอยละ 100  



 

- ในชวงเดือนตลุาคม – มีนาคม 2553 ผูปวยวัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหมไดเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อใหความรูเร่ืองการรักษาในระบบการรักษาแบบมพีี่เล้ียง (DOTS) 
และเพื่อสังเกตผลขางเคียงของยาจํานวน 23 รายคิดเปนรอยละ 100 
 
บทเรียนท่ีไดรับ 

- การรักษาวณัโรคที่ใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม ทุกคนมีความตระหนกัใน
การรักษาใหหายขาดทําใหไดผลการรักษาที่ดีขึ้น ผูปวยมกีําลังใจในการรับประทานยาจนหายขาด     
และเปนการดแูลแบบองครวม 

- การประสานงานระหวางโรงพยาบาลและสถานีอนามัย ทําใหทราบปญหาในการ
ดูแลรักษาผูปวยแตละราย และมีการประชุมหารือกันเพื่อเสนอแนวทางที่ทําใหการรักษาประสบ
ความสําเร็จมากขึ้น 

- การเยี่ยมบานโดยเจาหนาที่คลินิกวณัโรคและเจาหนาที่สถานีอนามัยทําใหการดแูล
ผูปวย  มีประสิทธิภาพ และทําใหครอบครัวผูปวยและคนในชุมชนเล็งเห็นความสําคัญในการดแูล
ผูปวยกลุมนี ้จากนั้นครอบครัวผูปวยและคนในชุมชนจะสามารถชวยกนัดูแลผูปวยจนรักษา
หายขาดและเปนการลดการแพรเชื้อในชุมชนไดอีกดวย 

- คนพบโอกาสของการพัฒนาระบบการทํางานและเจาหนาที่งานคลินกิวณัโรค  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


