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เรื�อง  การดูแลผู้ป่วยวณัโรค 

หลักการและเหตุผล  

จากสถิติมีผูป่้วยวณัโรคขึ)นทะเบียนในโรงพยาบาลแก่งคอยจาํนวนเฉลี�ย CD ราย/ปี พบทั)งคนในเขต
เมือง และเขตชนบท มกัพบในผูสู้งอายุ ผูป่้วยโรคเอดส์ หรือเบาหวาน ผูที้�ดื�มสุราสูบบุหรี�จดั ผูที้�ขาดสารอาหาร 
และผูที้�ร่างกายอ่อนแอ จากการเป็นโรคอื�นๆมาก่อน พบปัญหาผูป่้วย ยงัขาดการดูแล การรับยาอยา่งต่อเนื�อง และ
ยงัมีปัญหาผูป่้วยขาดยาติดตามกลบัมารับยาไม่ได ้เป็นเหตุให้อตัราการรักษาสําเร็จในผูป่้วยวณัโรคมีแนวโน้ม
ตํ�าลง 

วตัถุประสงค์ 

ผูป่้วยวณัโรคไดรั้บการรักษาตามมาตรฐานและการดูแลอยา่งต่อเนื�องจนหาย 

การดําเนินงาน 

1. เมื�อผูป่้วยมาติดต่อทาํบตัร จนท.ซกัประวติัคร่าวๆ ถา้พบวา่มีไอติดต่อกนัมากกวา่ 1 สัปดาห์ แจก
หนา้กากอนามยั 

2. จนท.หอ้งบตัรติดบตัรคดักรอง TB ที� OPD Card และลดัคิวส่ง OPD 
3. พยาบาล OPD จดัให้ผูป่้วยนั�งที�แยกห่างจากผูป่้วยทั�วไป ซักประวติัและแจง้แพทยล์ดัคิวตรวจ          

ส่ง Sputum ,CXR 
4. แพทยส์ั�ง Admit ผูป่้วยที�วนิิจฉยัวณัโรคเป็นเวลา 1 สัปดาห์หรือแลว้แต่แพทยเ์ห็นสมควรเพื�อป้องกนั

การแพร่กระจายเชื)อ ในกรณีที�ผูป่้วยไม่พร้อมนอนรพ.ให้คาํแนะนําเรื� องโรคและการป้องกันไม่ให้เชื) อ
แพร่กระจาย 

5. เจา้หน้าที�ผูรั้บผิดชอบงานวณัโรค ทาํการขึ)นทะเบียนวณัโรค ให้สุขศึกษา เกี�ยวกบัการป้องกนั
แพร่กระจายเชื)อทุกราย ระยะเวลาการรักษา มีการคดักรองผูส้ัมผสัโรคร่วมบา้น 

6. มีการส่งรายชื�อผูป่้วยที�ขึ)นทะเบียนใหม่ให้แก่ สสอ.เพื�อส่งต่อให้ จนท.รพสต.ติดตามเยี�ยมและดูแล
และเนน้ย ํ)าผูป่้วยที�ขึ)นทะเบียนใหม่ใหไ้ปแจง้ต่อ รพ.สต.อีกทางหนึ�งดว้ย 

 7. ผูป่้วยทุกรายจะไดรั้บการเจาะ LFT,BUN,CRETININE ก่อนรับประทานยา ให้คาํปรึกษาและ
ตรวจหาเชื)อ HIV  
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8. นดัผูป่้วยเขา้คลินิกวณัโรค บริการแบบ One Stop Service  ในวนัจนัทร์ที� n และที� o ของเดือน          
มีแนวทางให้ผูป่้วย ปิด Mask ทุกคนขณะเขา้คลินิก เพื�อป้องกนัการแพร่กระจายเชื)อ มีเภสัชกร เป็นผูจ่้ายยา         
ให้คาํแนะนาํในการกินยา พยาบาลทาํหน้าที�ส่งเสมหะตรวจที�ห้อง Labโดยผูป่้วยไม่ตอ้งเดินไปเองป้องกนัการ
แพร่กระจายเชื)อ สู่ผูป่้วยอื�นๆ ไดรั้บการเจาะเลือด LFT, BUN ,CRETININE เมื�อสิ)นสุดการรับยาเดือนที� 1 ทุกราย 
ตรวจเสมหะตามเกณฑข์องกองควบคุมโรค จนสิ)นสุดการรักษามีการตรวจเสมหะ  เอ็กซเรยป์อดซํ) า ส่งพบแพทย์
เพื�อพิจารณาจาํหน่ายจากคลินิกวณัโรค  

9. มีระบบการติดตามเมื�อผูป่้วยไม่มาตามนดัโดยโทรศพัท์ตาม ประสานงานกบัทีมชุมชน เจา้หน้าที�   
รพ.สต.ที�เกี�ยวขอ้ง  

10. จดัตั)งกลุ่มไลน์จนท.ผูรั้บผิดชอบงาน TB แต่ละรพสต.เพื�อประสานงานและติดตามผูป่้วยให้รับยา
ต่อเนื�อง 
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แนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยวณัโรค รพ.แก่งคอย 

หอ้งบตัร 

ซกัประวติัถา้มีไอมากกวา่ 2 สัปดาห์ ติดบตัรคดักรอง TB สี

ฟ้าและแจกหนา้กากอนามยัใหใ้ส่ดว้ย 

 

           แผนกผูป่้วยนอก 

ลดัคิวซกัประวติัแลว้ส่งพบแพทย ์

 

แพทย ์

-ส่ง Sputum AFB/CXR 

                                                                                                 

และ/หรือ CXR ผดิปกติ 

 

            

 

                             

 

 

ผลปกต ิ

รักษาตามอาการหรือแนวทางการรักษาโรคอื�นที�ตรวจพบ  

ผล Sputum Positive 

และ/หรือ CXR ผดิปกติ 

                  *Admit 2 wk.หรือตามเห็นสมควร       

ถา้ -มีหอ้งแยก/Pt.พร้อมนอน/Pt.อาการไม่ดี        

      -ส่งตรวจ HIV,SGOT,SGPT,BUN,Cr,Alk.ก่อนเริ�มยา           

      -F/U 2 wk.เพื�อตรวจ SGOT,SGPTในกรณี Pt.ที�มี

ความเสี�ยงต่อการเกิดตบัอกัเสบ                                                            

                                 

                                      * D/C ได ้

ถา้ -ไม่มีหอ้งแยก/Pt.ไม่พร้อมนอน/Pt.อาการดี  

    -ส่งตรวจ HIV,SGOT,SGPT,BUN,Cr,Alk.ก่อนเริ�มยา 

    -ส่งพบเจา้หนา้ที� TB Clinic เพื�อขึ)นทะเบียน TB 

    -F/U 2 wk.เพื�อตรวจ SGOT,SGPTในกรณี Pt.ที�มีความ

เสี�ยงต่อการเกิดตบัอกัเสบ          

แผนกผูป่้วยใน 

แจง้เจา้หนา้ที� TB Clinic เพื�อขึ)นทะเบียน TB 


