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คานา
วณโรคยงคงเปHนปWญหาสาธารณสขท<3ส$าคญของประเทศไทย อนเน23องมาจากการแพรGระบาดของ
โรคเอดสและแผนงานควบคมวณโรคยงด$าเนFนงานไมGประสบความส$าเรYจเทGาท<3ควร ประเทศไทยได9น$า
กลยทธ DOTS (Directly-Observed Treatment, Short-course) ตามท<3องคการอนามยโลกแนะน$า มา
ปรบใช9ตBงแตGปbงบประมาณ 2539-2540 เปHนต9นมา โดยม<หลกส8ตรการฝdกอบรมส$าหรบบคลากรท<3เก<3ยว
ข9องหลายหลกส8ตร ได9แกG แพทย, เจ9าหน9าท<3คลFนFกวณโรค, ผ89ประสานงานวณโรคระดบตGางๆ , เจ9าหน9าท<3
ด9านชนส8ตร และเจ9าหน9าท<3ระดบศ8นยสขภาพชมชน/สถาน<อนามย (ศสช./สอ.) อยGางไรกYตาม ยงไมGเคยม<
การจดท$าค8Gม2อมาตรฐานจากหนGวยงานสGวนกลางเพ23อประกอบการฝdกอบรมเจ9าหน9าท<3 ศสช./สอ. ซh3งเปHน
ดLานหนาทมบทบาทสาคญอยLางยงตLอกระบวนการทา DOT ใหประสบผลสาเรOจ ผ89เข<ยนจhงจดท$า
หนงส2อแนวทางการด$าเนFนงานเลGมน<BขนhB เพ23อใช9ประกอบการฝdกอบรมและเปHนแนวทางให9เจ9าหน9าท<3 ศสช
./สอ. ส$าหรบการปฏFบตFงานจรFง ในพ2Bนท<3ร บผFดชอบของผ89เข<ยน ค2อ 7 จงหวดภาคใต9ตอนบน เน2Bอหา
ประกอบด9วย ความร89เก<3ยวกบ DOTS/DOT และกระบวนการด8แลผ89ปkวยตBงแตGการค9นหาและการรกษา
นอกจากน<B ยงเพF3มเตFมเน2Bอหาท<3ส$าคญซh3งอาจแตกตGางจากการด$าเนFนงานในพ2Bนท<3อ23นๆ ท<3ผ89เข<ยนรบผFด
ชอบ ได9แกG การทา DOT ใหประสบความสาเรOจโดยเนนเจาหนาทเปYนพเลZยง และเทคนคการตLอ
รองกบผปวย โดยรวบรวมจากประสบการณจรFงในการด8แลผ89ปkวยวณโรคท<3ผGานมา และม<ตวอยGางการ
จดท$าส$าเนาบตรการรกษาวณโรคและการจดท$าส$าเนาทะเบ<ยนรกษาผ89ปkวยวณโรคไว9ด9วย เพ23อชGวยให9
เจ9าหน9าท<3สามารถท$าความเข9าใจกบกระบวนการการด8แลรกษาผ89ปkวยวณโรคให9ครบวงจรจนสามารถ
ประเมFนผลการรกษาได9
อนh3ง รายละเอ<ยดเน2BอหาและนFยามบางสGวนในหนงส2อเลGมน<B อาจแตกตGางจากค8Gม2อการฝdกอบรม
DOTS ของหนGวยงานสGวนกลาง เน23องจากผ89เข<ยนพยายามอ9างอFงเน2Bอหาจากแนวทางส$าหรบแผนงาน
ระดบชาตFในการรกษาผ89ปkวยขององคการอนามยโลก (World Health Organization. 2003. Treatment
of Tuberculosis, Guidelines for National Programmes.) เพ2 3 อ ความเปH น สากลด9 า นนF ย ามและแนว
ปฏFบตFบางอยGาง แตGเน2Bอหาหลกๆ ยงคงไมGแตกตGางกนมากนก
ผ89เข<ยนหวงวGา หนงส2อเลGมน<BจะเปHนประโยชนส$าหรบเจ9าหน9าท<3 ศสช./สอ. และผ89สนใจ/ผ89เก<3ยวข9อง
ในการด8แลรกษาผ89ปkวยวณโรคให9หายจนไมGเปHนปWญหาของชมชนอ<กตGอไป
พนธชย รตนสวรรณ
กมภาพนธ 2549.
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สารบญ
ค$ายGอ
บทท<3 1 เปsาหมายและกลยทธ DOTS
บทท<3 2 บทบาทของเจ9าหน9าท<3 ศสช./สอ.
บทท<3 3 นFยามตGางๆ ของวณโรค
บทท<3 4 การค9นหาผ89ปkวยวณโรคเชFงตBงรบ
บทท<3 5 ส8ตรยารกษาวณโรค
บทท<3 6 การท$า DOT และเทคนFคการตGอรอง
บทท<3 7 ฤทธFIข9างเค<ยงจากยารกษาวณโรค
บทท<3 8 การก$ากบตFดตามการรกษาและการด8แลรกษาผ89ปkวยวณโรคท<ข3 าดการรกษา
บทท<3 9 การท$าส$าเนาบตรการรกษาวณโรคและการท$าส$าเนาทะเบ<ยนรกษาผ89ปkวยวณโรค
เอกสารอ9างอFง
ผ89เข<ยน

แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU

5

หนา
6
8
10
12
16
18
22
31
32
34
40
42

กมภาพนธ 2549

พนธชย รตนสวรรณ

www.geocities.com/phanchai

คายLอ
AFB เช2อB ย9อมตFดส<ทนกรด (Acid-fast bacilli) โดยการตรวจย9อมส<เสมหะด8ด9วยกล9องจลทรรศน
AFB+ ผลการตรวจเสมหะพบเช2Bอด9วยกล9องจลทรรศน หร2อ Smear positive
AFB- ผลการตรวจเสมหะไมGพบเช2Bอด9วยกล9องจลทรรศน หร2อ Smear negative
CAT ส8ตรยารกษาวณโรค (Category)
CDC ศ8นยควบคมและปsองกนโรค ประเทศสหรฐอเมรFกา (Centers for Disease Control and
Prevention)
Cu รกษาหาย (Cure)
Com รกษาครบ (Treatment completed)
Def ขาดยา >2 เด2อนตFดตGอกน (Default)
Die ตาย (Died)
DOT การก$ากบด8แลการรบประทานยาตGอหน9า (Directly-Observed Treatment)
DOTS กลยทธ DOTS (Directly-Observed Treatment, Short-coursse)
E
อ<แธมบFวทอล (Ethambutol)
EPTB วณโรคนอกปอด (Extrapulmonary tuberculosis)
F
ล9มเหลว (Failure) หร2อ รกษาซB$าภายหลงล9มเหลว (Treatment after failure, TAF)
รกษาล9มเหลว (Treatment Failure)
H ไอโซไนเอสFด (Isoniazid)
MDR การด2Bอยารกษาหลายขนาน (Multi-drug resistance)
N ใหมG หร2อ ผ89ปkวยใหมG (New)
NTP แผนงานวณโรคแหGงชาตF (National TB Programme)
O อ23นๆ หร2อ ผ89ปkวยประเภทอ23นๆ (Other)
PTB วณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)
PTB+ วณโรคปอดเสมหะพบเช2Bอด9วยกล9องจลทรรศน (PTB, sputum smear-positive)
PTB- วณโรคปอดเสมหะไมGพบเช2Bอด9วยกล9องจลทรรศน (PTB, sputum smear-negative)
R กลบเปHนซB$า (Relapse)
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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R ไรแฟมป}ซนF (Rifampicin)
S
สแตรYปโตมยซFน (Streptomycin)
TAD รกษาซB$าภายหลงขาดยา หร2อ ขาดยา >2 เด2อน ตFดตGอกนแล9วมารกษาอ<ก (Treatment after
default)
TAF รกษาซB$าภายหลงล9มเหลว (Treatment after failure) หร2อ ล9มเหลว (Failure)
TB วณโรค (Tuberculosis)
TI รบโอน (Transfer in)
TO, To โอนออก (ไมGทราบผลการรกษา) (Transfer out)
USA ประเทศสหรฐอเมรFกา (The United States of America)
UV แสงอลตร9าไวโอเลต (Ultraviolet)
VCD วFด<โอ ซ<ด< (Video compact disc)
WHO องคการอนามยโลก (World Health Organization)
Z
ไพราซFนาไมด (Pyrazinamide)
จนท. เจ9าหน9าท<3
รพ. โรงพยาบาล
ศสช. ศ8นยสขภาพชมชน
สสอ. ส$านกงานสาธารณสขอ$าเภอ
สอ. สถาน<อนามย
อสม. อาสาสมครสาธารณสขประจ$าหม8Gบ9าน
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บทท 1
เปTาหมายและกลย!ทธ DOTS
เปTาหมายการควบค!มวณโรคขององคการอนามยโลก หรNอ WHO (2003: 18)
1. อตราการรกษาหาย (Cure rate) อยGางน9อยร9อยละ 85 ในกลGมผ89ปkวยวณโรครายใหมGเสมหะพบ
เช2Bอ (sputum smear-positive) ท<3ค9นหาได9
2. อตราการค9นหาอยGางน9อยร9อยละ 70 ของอบตFการท<3คาดวGาจะม<ในกลGมผ89ปkวยเสมหะพบเช2Bอ
การค9นหาผ89ปkวยวณโรคควรเรGงรดเม23อแผนงานวณโรคแหGงชาตFสามารถด$าเนFนการให9อ ตราการ
รกษาหายอย8ใG นระดบส8งได9แล9วทBงประเทศ

กลย!ทธ DOTS (Directly-Observed Treatment, Short-course) ของ WHO (2003: 17)
องคประกอบของกลยทธ DOTS ม< 5 องคประกอบค2อ
1. นโยบายในการด$าเนFนงานท<3ย3งย2นตGอเน23อง
2. การตรวจชนส8ตรเสมหะย9อมส<ด9วยกล9องจลทรรศนอยGางม<คณภาพ
3. การรกษาด9วยระบบยาระยะสBนภายใต9การจดการด8แลผ89ปkวยอยGางถ8กต9อง ซh3งรวมถhงการ
ก$ากบด8แลการรบประทานยาตGอหน9า (DOT หร2อ Directly-Observed Treatment)
4. การม<ยารกษาท<3ม<คณภาพและไมGขาดแคลน
5. ระบบทะเบ<ยนรายงานท<3สามารถประเมFนผลการรกษาผ89ปkวยทกรายและประเมFนผลการ
ด$าเนFนงานของแผนงานในภาพรวมได9

การทา DOT สาคญทส!ด
การท$า DOT หร2อ การม<พ<3เล<Bยงด8แลก$ากบการรบประทานยาตGอหน9าของผ89ปkวย เปHนสGวนหนh3งท<3อย8G
ในองคประกอบท<3 3 ของกลยทธ DOTS ความคFดเหYนสGวนตวของผ89เข<ยนเหYนวGา การทา DOT มความ
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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สาคญมากทส!ดตLอการรกษาและการควบค!มวณโรคใหประสบผลสาเรOจ โดยการท$า DOT หมาย
ถhง การสงเกตด8ขณะท<3ผ89ปkวยก$าลงรบประทานและกล2นยา ซh3งเปHนวFธ<เด<ยวเทGานBน ท<3จะม3นใจได9วGา ผ89ปkวย
ได9รบประทานยาจรFงอยGางถ8กต9อง ทBงขนาดยา ชนFดยา และระยะเวลาของการรบประทานยาแตGละม2Bอ
โดยท3วไปแล9ว เจ9าหน9าท<3ด9านสขภาพได9รบการยอมรบวGาม<ความเหมาะสมมากท<3สดในการท$า DOT ให9
ประสบความส$าเรYจ "การทา DOT" ในหนงส2อเลGมน<B ผ89เข<ยนจhงหมายถhง "การทา DOT โดยเจาหนาท
ดานส!ขภาพเปYนหลก" ยกเว9น กรณ<ท<3จ$าเปHนจรFงๆ เทGานBนท<3อาจมอบหมายให9พ<3เล<Bยงอ23นท<3เช23อถ2อได9 ซhง3
ไมGใชGญาตFผ9ป8 kวย ได9แกG กรณ<ท<3บ9านผ89ปkวยอย8ไG กลมากๆ จากสถานบรFการด9านสขภาพ (ด8 บทท<3 6)

แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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บทท 2
บทบาทของเจาหนาท ศสช./สอ.
บทบาทของเจาหนาทศนยส!ขภาพช!มชน (สถานอนามย)
1. ค9นหาผ89ม<อาการนGาสงสยวณโรคแบบตBงรบ (ด8 บทท<3 4)
2. ประสานงานรบสGงยารกษาวณโรคและส$าเนาบตรการรกษาวณโรคจากโรงพยาบาล โดยไมLใหผปวย
วณโรคถNอยาเองจากโรงพยาบาลมา ศสช./สอ. ยาวณโรคควรจะเกYบไว9ท<3พ<3เล<Bยง และหยFบมอบให9ผ89
ปkวยเม23อเวลาท<3ผ89ปkวยมารบประทานยาตGอหน9าพ<3เล<BยงเทGานBน ตามข9อแนะน$าของ WHO. (2003: 48.)
ดงนBน เคร2อขGาย DOT ของแตGละอ$าเภอ จ$าเปHนต9องประสานงานหาร8ปแบบท<3ชดเจนให9ได9เพ23อการสGง
ยาจาก รพ. ไปยง ศสช./สอ. โดยเรYวท<3สดทBงเม23อการวFนFจฉยผ89ปkวยในครBงแรกและการสGงยาเด2อนตGอๆ
ไปในระหวGางการรกษาจนกวGาจะครบก$าหนดการรกษา ร8ปแบบการสGงยาของแตGละอ$าเภอจะไมG
เหม2อนกน แล9วแตGความพร9อมและสภาพพ2Bนท<3ของแตGละแหGง บางแหGงอาจม<รถยนต/รถจกรยานยนต
ของ รพ. ไปสGงให9 หร2ออาจเปHนของ สสอ. ไปสGงให9 บางแหGง จนท. จาก ศสช./สอ. เปHนฝkายขhBนมาเอา
ยาเองท<3โรงพยาบาลหร2อ สสอ. (หาก รพ. เอาไปให9 สสอ. เพ23อประสานงานสGงยาตGอไปให9เคร2อขGาย)
สGวนส$าเนาบตรการรกษานBน รพ. จะจดสGงไปพร9อมกบยาวณโรคให9 ศสช./สอ. ในครBงแรกท<3วFนFจฉยผ89
ปkวยเทGานBน สGวนระหวGางการรกษา กYตอ9 งม<การประสานงานระหวGาง รพ. กบเคร2อขGาย ศสช./สอ. เร2อ3 ง
แนวทางการรกษาและผลเสหมะระหวGางการรกษาตGอไป เพ23อให9 จนท. ของ ศสช./สอ. ได9รบทราบ
การเปล<3ยนแปลงหร2อความก9าวหน9าของการรกษาผ89ปkวย และจนท.ของ ศสช./สอ. ควรบนทhกผล
เสมหะและการเปล<3ยนแปลงใดๆ ระหวGางการรกษาลงในส$าเนาบตรการรกษาและส$าเนาทะเบ<ยนการ
รกษาผ89ปkวยด9วยเพ23อประโยชนในการด8แลผ89ปkวยอยGางตGอเน23อง การประสานงานทBงหมดน<B ควรม<การ
ประสานงานเบ2Bองต9นโดยใช9ชGองทางการส23อสารท<3ม< ได9แกG โทรศพท หร2อ วFทยส23อสาร กGอนท<3จะม<การ
สGงยาและส$าเนาบตรการรกษาไปจรFงๆ เพ23อความสะดวกรวดเรYวของข9อม8ลในการวางแผนด8แลผ89ปkวย
ให9ม<ประสFทธFภาพ
3. กากบดแลการรบประทานยาตLอหนา (DOT) ท<3สถานบรFการด9านสขภาพหร2อท<3บ9านผ89ปkวย บทบาท
น<B นบวGาเปHนบทบาททสาคญทส!ดของ จนท. ของ ศสช./สอ. (ด8 บทท<3 6)
4. ตFดตามก$ากบด8แลอยGางใกล9ชFดและสGมเย<3ยมโดยมFได9น ดหมายตามเกณฑของ NTP ในกรณ<ท<3มอบ
หมายให9พ<3เล<Bยงผ89อ23นท<ไ3 มGใชGญาตFผ89ปkวยท$า DOT แทนเจ9าหน9าท<3 (ด8 บทท<3 6)
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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5. ประสานงานเพ23อให9การสงคมสงเคราะห ผ89ปkวยวณโรคท<3ม<ฐานะยากจน อยGางน9อยในระหวGางการ
รกษา โดยอาจต9องให9การสนบสนนอยGางน9อยเร2อ3 งคGาพาหนะเดFนทางเพ23อมารบบรFการ DOT ท<3 ศสช./
สอ. อาจพFจารณาให9การชGวยเหล2อแบบรGวมกนจGาย (Co-payment) ระหวGางผ89ปkวย/ญาตF รGวมกบการ
ชGวยเหล2อท<3จดหาให9 เพ23อให9ผ89ปkวยรบร89วGาม<สGวนรบผFดชอบตGอการรกษาของตวเขาเอง แตGในกรณ<ท<3ผ89
ปkวยยากจนมากจรFงๆ อาจจ$าเปHนต9องให9การชGวยเหล2อคGาพาหนะเดFนทางทBงหมด การให9การชGวย
เหล2อเชGนน<B ไมGควรให9การชGวยเหล2ออยGางพร3$าเพร23อ ควรพFจารณาให9เฉพาะรายทจาเปYนจรงๆ เทLา
นZน เพ23อไมGให9กGอให9เกFดเปHนภาระมากเกFนไปของระบบให9บรFการด9านสขภาพ (ด8 บทท<3 6)
6. ให9การจดการอาการข9างเค<ยงจากยารกษาวณโรค (ด8 บทท<3 7)
7. สGงผ89ปkวยท<3อย8GระหวGางการรกษาไปรบการตรวจเสมหะตามก$าหนดระยะเวลาท<3 รพ. (ด8 บทท<3 8)
8. ตFดตามผ89ปkวยวณโรคท<3ขาดการรกษาโดยเรYวท<3สด ในทางปฏFบตF หากท$า DOT อยGางจรFงจงโดย จนท.
เม23อผ89ปkวยไมGมารบประทานยาตามก$าหนดเวลาท<3น ดกนไว9เชGนทกๆ วน จนท. จะทราบเปHนคนแรก
จนท. ท<3เปHนพ<3เล<Bยง จhงต9องร<บตFดตามผ89ปkวยให9มารบประทานยาโดยเรYวท<3สดภายในวนนBน (ด8 บทท<3 8)
9. จดท$าส$าเนาทะเบ<ยนรกษาผ89ปkวยวณโรคในพ2Bนท<3รบผFดชอบ (ด8 บทท<3 9)
10.จดท$าส$าเนาบตรการรกษาผ89ปkวยวณโรค (ด8 บทท<3 9)
11.เบFกยาจากโรงพยาบาลเด2อนละ 1 ครBงระหวGางการรกษามาเพ23อท$า DOT จนท. ศสช./สอ. ควรเบFก
ลGวงหน9ากGอนยาหมดอยGางน9อย 4-5 วนในแตGละเด2อน เพ23อให9สามารถท$า DOT ได9อยGางตGอเน23อง ยา
วณโรคท<3 รพ. สGงให9มา ศสช./สอ. นBน ควรท$าเปHน Daliy packet ค2อ บรรจยาท<3ผ89ปkวยต9องรบประทาน
ซองละ 1 วน เพ2อ3 ความสะดวกในการให9บรFการ DOT โดยเฉพาะหากม<ผ89ปkวยมารบบรFการหลายๆ คน
จะได9ไมGต9องเส<ยเวลาในการนบจดยาให9ผ89ปkวยแตGละวน และยงม<ประโยชนในการกระบวนการตรวจ
เย<3ยมนFเทศจาก รพ. เพ23อนบด8วGา ยาท<3เหล2อตรงกบจ$านวนวนท<3ผ89ปkวยรบประทานไปแล9วหร2อไมG การ
ตรวจนบน<Bจะท$าได9สะดวกรวดเรYว หากม<การท$าเปHน Daily packet ซองยาเปลGาท<3ผ9ป8 kวยรบประทานยา
ไปแล9ว จนท. ศสช./สอ. ควรเกYบไว9เปHนหลกฐานการท$า DOT ด9วย
12.ประเมFนข9อม8ลทางระบาดวFทยาวณโรคในพ2Bนท<3รบผFดชอบของ ศสช./สอ. (ด8 บทท<3 9)
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บทท 3
นยามตLางๆ ของวณโรค
องคการอนามยโลก หร2อ WHO (2003: 23) ได9ก$าหนดนFยามของผ89ม<อาการนGาสงสยวณโรคและผ89
ปkวยวณโรคไว9 ดงน<B
ผมอาการนLาสงสยวณโรค (TB suspect) หมายถhง ผ89รบบรFการท<3ม<อาการหร2ออาการแสดงท<3บGง
วGาอาจจะเปHนวณโรค โดยเฉพาะอยGางยF3งอาการไอตดตLอกนเปYนระยะเวลานานมากกวLา 2 สปดาห
ผปวยวณโรค (Definite case of TB) หมายถh ง ผ89ป kว ยท< 3ม < ผ ลเพาะเช2B อ พบวG า เปH น ผลบวกของ
Mycobacterium tuberculosis complex ส$าหรบประเทศท<3ไมGได9ท$าการเพาะเช2Bอวณโรคส$าหรบวFนFจฉย
ทกราย สามารถวFนFจฉยผ89ปkวยวณโรคได9โดยให9หมายถhงผ89ปkวยท<3ม<ผลเสมหะ AFB เปYนบวก 2 ตวอยLาง
ได9

การจาแนกประเภทผปวยวณโรค (Disease Classification)
ผ89ปkวยวณโรค แบGงได9เปHน 2 กลGมใหญG ค2อ
1. วณโรคปอด (Pulmonary TB หร2อ PTB)
2. วณโรคนอกปอด (Extrapulmonary TB หร2อ EPTB) ได9แกG วณโรคเย23อห9มปอด, วณโรค
ตGอมนB$าเหล2อง, วณโรคผFวหนง, วณโรคเย23อห9มสมอง
ในกรณ<ท<3ผ89ปkวยม<ทBงวณโรคปอดและวณโรคนอกปอด ให9จดกลGมเปHน "วณโรคปอด" เน23องจากวณ
โรคเปHนแหลGงแพรGกระจายเช2Bอวณโรคท<3ส$าคญ จhงม<ความส$าคญมากท<3สดทางด9านระบาดวFทยา, ด9านการ
ควบคมวณโรค และทางด9านสาธารณสข สGวนวณโรคนอกปอดจะม<โอกาสแพรGกระจายเช2Bอวณโรคได9
น9อยมากๆ
โดยท3วไป ทางระบาดวFทยาวณโรค จะพบวณโรคปอดได9ประมาณร9อยละ 80 และวณโรคนอกปอด
ร9อยละ 20 แตGในสถานการณการแพรGระบาดของโรคเอดส จะพบวGา สดสGวนของวณโรคนอกปอดจะมาก
ขhBนได9 โดยบางพ2Bนท<3 อาจม<สดสGวนของวณโรคนอกปอดส8งถhงกวGาร9อยละ 30
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วณโรคปอด สามารถแบGงยGอยได9เปHน 2 กลGม ค2อ
1. วณโรคปอดเสมหะพบเชNอZ (PTB+) ในทางปฏFบตF มกจะวFนFจฉยได9 2 กรณ< ค2อ
ก. ม<ผลการตรวจเสมหะพบ AFB อยGางน9อย 2 ตวอยGาง (เปHน Definite TB case ด9วย)
ข. ม<ผลการตรวจเสมหะพบ AFB 1 ตวอยGาง รGวมกบม<ภาพรงส<ทรวงอกเข9าได9ก บวณโรค
ระยะลกลาม (Active PTB)
2. วณโรคปอดเสมหะไมLพบเชNZอ (PTB-) เปHนผ89ปkวยวณโรคปอดท<3ไมGเข9ากบนFยามของ PTB+
โดยจะรวมเอาการวFนFจฉยผ89ปkวยวณโรคปอดท<3ไมGม<ผลการตรวจเสมหะ AFB ด9วย อยGางไรกY
ตาม WHO (2003: 24) แนะน$าการวFนFจฉยผ89ปkวย PTB- ท<3ด<ทางด9านคลFนFกและสาธารณสข
ควรประกอบด9วย 4 อยGาง ค2อ ม<ผลการตรวจเสมหะไมGพบ AFB อยGางน9อย 3 ตวอยGาง, ม<ภาพ
รงส<ทรวงอกเข9าได9กบวณโรคระยะลกลาม (Active TB), ไมGตอบสนองตGอการให9ยาปฏFช<วนะท<3
ออกฤทธF I กว9 า ง 1 ชด (no response to a course of broad-spectrum antibiotics) และ
แพทยตดสFนใจให9การรกษาวณโรคตามระยะการรกษาของส8ตรยาวณโรค

การขqZนทะเบยนรกษาผปวยวณโรค (Registering TB Cases)
การขhBนทะเบ<ยนผ89ปkวยวณโรค ม<นFยามทBงหมด 6 ประเภท ค2อ
1. ใหมL (New ใช9ค$ายGอวGา N) หมายถhง ผ89ปkวยท<3ไมGเคยรบการรกษาวณโรคมากGอน หร2อ เคยได9
รบยารกษาวณโรคมาแตGน9อยกวGา 1 เด2อน
2. กลบเปYนซZา (Relapse ใช9ค$ายGอวGา R) หมายถhง ผ89ปkวยท<3ได9รบการรกษาวณโรคมากGอนโดย
ม<ผลการรกษาเดFมเปHน "รกษาหาย" หร2อ "รกษาครบ" และครBงน<Bม<ผลเสมหะพบเช2Bอ (โดยการ
ตรวจ AFB หร2อเพาะเช2Bอ)
3. รกษาซZาภายหลงลมเหลว หร2อ ค$าเดFมค2อ ลมเหลว (Treatment after failure ใช9ค$ายGอวGา
TAF หร2อค$ายGอเดFม ค2อ F ซh3งยGอมาจาก Failure) หมายถhง ผ89ปkวยท<3เรF3มการรกษาโดยส8ตรยา
รกษาซB$า หลงจากม<ผลการรกษาล9มเหลวในครBงกGอน
4. รกษาซZาภายหลงขาดยา หร2อ ค$าเดFมค2อ ขาดยา >2 เดNอน ตดตLอกนแลวมารกษาอก
(Treatment after default ใช9ค$ายGอวGา TAD) หมายถhง ผ89ปkวยท<3กลบมารกษาตGอ โดยม<ผล
เสมหะพบเช2Bอ หลงจากขาดการรกษาไปเปHนระยะเวลา 2 เด2อนหร2อนานกวGา
5. รบโอน (Transfer in ใช9ค$ายGอวGา TI) หมายถhง ผ89ปkวยท<3ได9รบการสGงตGอจากสถานบรFการอ23น
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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ซh3งม<การขhBนทะเบ<ยนรกษาวณโรค ให9มารบการรกษาตGอ
6. อNนๆ (Other ใช9ค$ายGอวGา O) หมายถhง ผ89ปkวยท<3ไมGม<นFยามเข9ากบข9อใดข9อหนh3งข9างต9น โดย
รวมถhง ผปวยเรNZอรง (Chronic case) ซh3งหมายถhง ผ89ปkวยท<3ยงม<ผลเสมหะพบเช2Bอเม23อสFBนสด
การรกษาด9วยส8ตรยารกษาซB$า
หมายเหต ผ89ปkวยวณโรคปอดเสมหะไมGพบเช2Bอ (PTB-) และผ89ปkวยวณโรคนอกปอด (EPTB) อาจจะ
เปHน "กลบเปHนซB$า", "รกษาซB$าภายหลงรกษาล9มเหลว", "รกษาซB$าภายหลงขาดยา" หร2อ "ผ89ปkวยเร2Bอรง"
ได9 แตGควรจะพบได9น9อยและควรม<หลกฐานสนบสนนทางการเพาะเช2Bอหร2อพยาธFวFทยา
ผลการรกษาผปวยวณโรค (Treatment Outcomes)
ผลการรกษา ส$าหรบผ89ปkวยวณโรคเสมหะพบเช2Bอ (AFB+) ม<นFยามดงน<B
1. รกษาหาย (Cure ใช9ค$ายGอวGา Cu) หมายถhง ผ89ปkวยท<3ม<ผลเสมะไมGพบเช2Bอในเด2อนสดท9ายของ
การรกษาและม<ผลเสมหะไมGพบเช2Bออ<กอยGางน9อย 1 ครBงกGอนหน9านBน (โดยผ89ปkวยต9องรบการ
รกษาครบตามก$าหนดระยะเวลาการรกษา)
2. รกษาครบ (Treatment completed ใช9ค$ายGอวGา Com) หมายถhง ผ89ปkวยท<3ร บการรกษาครบ
ตามก$าหนด แตGไมGเข9ากบนFยาม "รกษาหาย" หร2อ "ล9มเหลว"
3. ลมเหลว (Treatment failure ใช9คา$ ยGอวGา F) หมายถhง ผ89ปkวยท<3ม<ผลการรกษาพบเช2Bอ ณ เด2อน
ท<3 5 หร2อหลงจากนBนระหวGางการรกษา (และ ลมเหลว ยงหมายถhง ผ89ปkวยท<3ม<เสมหะไมGพบเช2Bอ
หร2อ AFB- กGอนเรF3มการรกษา และม<ผลเสมหะเปล<3ยนเปHนพบเช2Bอ หร2อ AFB+ หลงจากครบการ
รกษาระยะเข9มข9นระยะแรก)
4. ตาย (Died ใช9ค$ายGอวGา Die) หมายถhง ผ89ปkวยท<3เส<ยช<วFตจากเหตผลใดๆ กYได9 ในระหวGางการ
รกษาวณโรค
5. ขาดยา >2 เดNอนตดตLอกน (Default ใช9ค$ายGอวGา Def) หมายถhง ผ89ปkวยท<3ขาดการรกษาเปHน
ระยะเวลา 2 เด2อนขhBนไปตFดตGอกน
6. โอนออก (ไมLทราบผลการรกษา) (Transfer out ใช9ค$ายGอวGา TO หร2อ To) หมายถhง ผ89ปkวยท<3
ได9รบการสGงตGอไปยงสถานบรFการด9านสขภาพอ<กแหGงหนh3ง ซh3งม<การท$าทะเบ<ยนและรายงานวณ
โรค แตGยงไมGทราบผลการรกษา
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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นอกจากน<B ยงม<นFยามค$าวGา ผลสาเรOจของการรกษา (Treatment success) หมายถhง ผลรวม
ของจ$านวนผ89ปkวยท<3 "รกษาหาย" กบจ$านวนผ89ปkวยท<3 "รกษาครบ" ผลส$าเรYจของการรกษา น<B WHO มกจะ
อนโลมใช9 ในกรณ<ก ารประเมF นผล NTP ไมGใชGเปH นเปsาหมายท<3 WHO ก$าหนดจรFงๆ โดยเปsา หมายท<3
WHO ก$าหนดจรFงๆ ค2อ อตราการรกษาหาย (Cure rate)

แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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บทท 4
การคนหาผปวยวณโรคเชงตZงรบ (Passive TB case fining)
การค9นหาผ89ปkวยวณโรคเชFงตBงรบ ท<3สามารถด$าเนFนการได9ในระดบ ศสช./สอ. ค2อ การคดกรองผ89
ปkวยท<3ม<อาการนGาสงสยวณโรค โดยใช9อาการไอเร2BอรงตFดตGอกนมากกวGา 2 สปดาห เปHนเกณฑท<3ส$าคญใน
การคดกรอง หากม<อาการน<BรGวมกบการม<อาการรGวมอ23นๆ หร2อไมGกYตาม ต9องพFจารณาสGงไปรบการตรวจ
เสมหะ AFB อยGางน9อย 3 ตวอยGางท<3 รพ. โดยอยGางน9อย 1 ใน 3 ตวอยGางเปHนเสมหะท<3ผ89ปkวยขากในตอน
เช9า (Early morning sputum หร2อ Collection sputum) หากผ89ปkวยไมGสะดวกในการสามารถเดFนทางไป
รพ. เจ9าหน9าท<3 ศสช./สอ. อาจพFารณาให9ผ89ปkวยขากเกYบเสมหะ จนครบ 3 ตวอยGางแล9วสGงไปตรวจท<3 รพ.
เพ23ออ$านวยความสะดวกให9ผ89ปkวย การเกYบเสมหะระหวGางรอให9ครบ 3 ตวอยGาง สามารถเกYบไว9ในต89เยYน
ชGองธรรมดาได9 แตGควรแยกเกYบให9มFดชFดและเปHนสดสGวนแยกชดเจนจากอาหาร, เคร23องด23มและสF3งของ
อ23นๆ ท<3เกYบในต89เยYนเด<ยวกนนBน เพ23อปsองกนการปนเป…†อนเช2อB วณโรคจากตวอยGางเสมหะ และควรร<บรวบ
รวมตวอยGางเสมหะทBงหมดน$าสGงตรวจท<3 รพ. ภายใน 7 วน
ค$าแนะน$าบางประการในการขากเกYบเสมหะของผ89ปkวยท<3 ศสช./สอ. โดยท3วไป จนท. มกแนะน$า
หร2อสGงตGอผ89ปkวยท<3ม<อาการนGาสงสยวGาอาจเปHนวณโรค ไปรบการตรวจวFนFจฉยท<3โรงพยาบาลแมGขGาย ผ89
ปkวยจhงมกไปขากเสมหะท<3โรงพยาบาล แตGบางกรณ<ท<3ผ89ปkวยไมGสามารถเดFนทางไปโรงพยาบาลได9สะดวก
จนท. จ$าเปHนต9องแนะน$าให9ผ89ปkวยขากเกYบเสมหะจนครบ 3 ตวอยGาง เพ23อ จนท. จะได9น$าสGงเสมหะไป
ตรวจท<3 รพ. โดยผ89ปkวยไมGต9องเดFนทางไปเอง โดยม<ค$าแนะน$าการเกYบตวอยGางเสมหะท<3 ศสช./สอ. ดงน<B
1. สถานท<3ขากเกYบเสมหะควรอย8Gนอกอาคาร, ม<อากาศถGายเทสะดวกและแสงแดดสGองถhง (UV ใน
แสงแดด สามารถฆGาเช2Bอวณโรคในละอองเสมหะได9) หามผปวยขากเกOบเสมหะในหองนZ า
ของสถานบรการดานส!ขภาพอยLางเดOดขาด เน23องจากห9องนB$ามกม<อากาศถGายเทไมGสะดวก
จhงเปHนแหลGงชGวยแพรGกระจายเช2Bอวณโรคได9งGาย ในขณะท<3ผ89ปkวยขากเสมหะ ไมGควรม<ผ89อ23นอย8G
ด9วยในบรFเวณนBนด9วย
2. หากเปHนการขากเกYบเสมหะท<3สถานบรFการ (Spot specimen) ผ89ปkวยควรบ9วนปากด9วยนBา$ สะอาด
กGอนขากเกYบเสมหะ เพ23อปsองกนเศษอาหารในชGองปากผ89ปkวยไปท$าให9การอGานผลเสมหะผFด
พลาดได9 ผ89ปkวยควรไอลhกๆ เพ23อขบเสมหะออกมา ถ9าเกYบเสมหะจรFงๆ ยงไมGได9 เชGน ได9เปHนนB$า
ลาย ควรให9ผ89ปkวยพยายามขากเกYบเสมหะใหมG
3. ถ9า เปHนการขากเกYบ เสมหะมาจากบ9า น (Early morning specimen หร2อ Collection sputum)
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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ควรแนะน$าให9ผ89ปkวยตBงตลบเสมหะไว9ท<3ข9างเต<ยงนอน เพ23อเม23อต23นนอน ผ89ปkวยจะสามารถขาก
เกYบเสมหะได9ทนท< โดยไมGต9องบ9วนปากหร2อไปท$ากFจกรรมอยGางอ23นกGอน เพราะหากบ9วนปาก
หร2อท$ากFจกรรมอ23นๆ กGอน ผ89ปkวยมกจะขากเสหะท<3ข งสะสมอย8GในหลอดลมตลอดทBงค2นทFBงไป
หมด ท$าให9เม23อขากเกYบเสมหะจะได9เสมหะไมGม<ค ณภาพด<นกซh3งเปร<ยบเสม2อนการขากเสมหะ
ตอนกลางวนท<3สถานบรFการ (Spot specimen) ดงนBน การขากเกYบเสมหะตอนเช9า ต9องขากเกYบ
ทนท<เม2อ3 ต23นนอน

แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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บทท 5
สตรยารกษาวณโรค
ในท<3น<B จะให9รายละเอ<ยดส8ตรยาท<3ใช9ท3วๆ ไป ส$าหรบผ89ปkวยวณโรค หากเจ9าหน9าท<3ต9องการราย
ละเอ<ยดส8ตรยาอ23นๆ โปรดศhกษาเพF3มเตFมได9จากเอกสารอ9างอFง
ส8ตรยารกษาวณโรค จะเข<ยนด9วยตวอกษรยGอภาษาองกฤษ โดยท3วไป ม< 2 ระยะการรกษา ซh3ง
ค3นอย8Gด9วยเคร23องหมาย / ได9แกG 2HRZE/4HR ระยะการรกษาทBงสองระยะ ม<ดงน<B
1. ระยะเข9มข9นระยะแรก (Initial intensive phase) สGวนใหญGประมาณ 2-3 เด2อน โดยม<ยา
ท<3ใช9ประมาณ 3-5 ตว
2. ระยะตGอเน23อง (Continuation phase) สGวนใหญGประมาณอยGางน9อย 4-6 เด2อน ยกเว9น
ส8ตรการรกษายาแนวท<3สอง ท<3มกม<ระยะตGอเน23องอยGางน9อยประมาณ 18 เด2อน ยาท<3ใช9ใน
การรกษาระยะตGอเน2อ3 ง มกจะใช9อยGางน9อย 2-3 ตวขhBนไป
ตวยGอในส8ตรยา ม<รายละเอ<ยด ค2อ ตวเลขท<3อย8Gหน9าส8ตรยาแตGละระยะการรกษา เปHนจ$านวนเด2อน
ท<3ให9การรกษา ได9แกG 2HRZE ม<ระยะเวลาการรกษานาน 2 เด2อน และ 4HR ม<ระยะเวลาการรกษานาน
4 เด2อน สGวนตวยGอภาษาองกฤษตวพFมพใหญG หมายถhงยารกษาแตGละตว โดย H หมายถhง ไอโซไนเอสFด
(Isoniazid), R หมายถh ง ไรแฟมป}ซ F น (Rifampicin), Z หมายถh ง ไพราซF น าไมด (Pyrazinamide), E
หมายถhง อ<แธมบFวทอล (Ethambutol) และ S หมายถhง สแตรYปโตมยซFน (Streptomycin)
ตวอยGาง ได9แกG 2HRZE/4HR หมายถhง การรกษาวณโรคท<3ใช9เวลาการรกษานานทBงหมด 6 เด2อน
โดยเปHน การรกษาระยะเข9 มข9 น ระยะแรก 2 เด2 อ น ใช9ย ารกษา 4 ตว ค2 อ ไอโซไนเอสF ด (Isoniazid),
ไรแฟมป}ซFน (Rifampicin), ไพราซFนาไมด (Pyrazinamide) และอ<แธมบFวทอล (Ethambutol) แล9วตGอ
ด9วยการรกษาระยะตGอเน23องอ<ก 4 เด2อน ซh3งม<ยาท<3ใช9 2 ตว ค2อ ไอโซไนเอสFด (Isoniazid) และไรแฟมป}
ซFน (Rifampicin)
หากม<ตวเลขห9อยอย8Gข9างลGางตวอกษรยGอช23อยาภาษาองกฤษ หมายถhง จ$านวนวนของการให9ยารบ
ประทานตGอสปดาห ได9แกG 2H3R3Z3E3/4H3R3 หมายถhง การรกษาระยะเข9มข9นระยะแรกโดยให9ยา H, R,
Z และ E รบประทานสปดาหละ 3 วน โดยท3วไปเปHนทกๆ วนจนทร, พธ และศกร เปHนระยะเวลานาน 2
เด2อน และตGอด9วยการรกษาระยะตGอเน23องโดยให9ยา H และ R รบประทานสปดาหละ 3 วนเชGนเด<ยวกน
อ<กนาน 4 เด2อน การรกษาแบบน<B เร<ยกวGาเปHนการรกษาแบบเว9นระยะ (Intermittent regimen) หากไมGม<
ตวเลขห9อยอย8Gท9ายตวอกษรยGอช23อยา ได9แกG 2HRZE/4HR หมายถhงการให9ยาผ89ปkวยรบประทานทกวน
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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(Daily regimen) ซh3งเปHนส8ตรยาท<3ใช9กนมากท<3สดในประเทศไทยในปWจจบน
CAT
1

2

ประเภทผ%ป&วยว)ณโรค

ส%ตรยาร)กษาว)ณโรค

1. ผ89ปkวยวณโรคปอดรายใหมGเสมหะพบเช2Bอ (PTB+)

2HRZE/4HR

2. ผ89ปkวยวณโรคปอดรายใหมGเสมหะไมGพบเช2อB (PTB-) ท<3ม<รอย
โรคมากในปอด

หรNอ 2HRZE/6HE

3. ผ89ปkวยวณโรคนอกปอด (EPTB) ท<3รนแรง (Severe forms)
หร2อ ท<3รGวมกบการตFดเช2Bอโรคเอดส

(ในการรกษาระยะเข9มข9น
ระยะแรก อาจใช9 S แทน
E ได9)

1. กลบเปHนซB$า

2HRZES/1HRZE/5HRE

2. รกษาซB$าภายหลงขาดยา
3. รกษาซB$าภายหลงล9มเหลว (บางกรณ<)
3

1. ผ89ปkวยวณโรคปอดรายใหมGเสมหะไมGพบเช2อB (PTB-) ท<3ในปอด 2HRZ/4HR
ม<รอยโรคน9อย (Limited), ไมGม<แผลโพรง และไมGตFดเช2Bอโรค
เอดส
2. ผ89ปkวยวณโรคนอกปอด (EPTB) ท<3ไมGรนแรง
3. ผ89ปkวยเดYกท<3เปHนวณโรคปฐมภ8มF (Primary TB)

4

1. ผ89ปkวยวณโรคเร2Bอรง (Chronic)

ขhBนอย8Gกบแพทยผ89ให9การ
2. ผ89ปkวย MDR TB ซhง3 ย2นยนการวFนจF ฉยหร2อสงสย (Suspected) รกษา

ส8ตรยารกษาวณโรคท<3ส$าคญ ค2อ CAT 1 ค2อ 2HRZE/4HR เปHนส8ตรยาท<3ใช9ก นบGอยท<3ส ดโดยใช9
ส$าหรบรกษาผ89ปkวยวณโรคปอดรายใหมGเสมหะพบเช2Bอ (PTB+), ผ89ปkวยวณโรคปอดเสมหะไมGพบเช2Bอ
(PTB-) ท<3ม<รอยโรคมากในปอด และกรณ<ผ89ปkวยวณโรคนอกปอด (EPTB) ท<3รนแรง (Severe forms) หร2อ
ท<3ม<การตFดเช2BอโรคเอดสรGวมด9วย การใช9ส8ตรท<3ม<ไรแฟมป}ซFนทBง 6 เด2อนน<B เราจ$าเปHนต9องท$า DOT ตลอด
ระยะเวลาการรกษา 6 เด2อน เพราะถ2อวGาไรแฟมป}ซFนเปHนยาท<3ด<ท<3สดในขณะน<B เราจhงจ$าเปHนต9องม3นใจวGา
ผ89ปkวยรบประทานยาถ8กต9องจรFง เพ23อปsองกนการเกFดเช2Bอวณโรคด2BอตGอยาไรแฟมป}ซFน เม23อสFBนสดระยะ
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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เข9มข9นของการรกษา 2 เด2อน ผ89ปkวยท<3ม<ผลการตรวจเสมหะไมGพบเช2Bอ (AFB-) แล9ว กYเปล<3ยนการรกษา
เข9าส8GระยะตGอเน23องได9เลย แตGหากตรวจเสมหะผ89ปkวยยงคงพบเช2Bอในเสมหะ (AFB+ ) แพทยจะขยาย
ระยะเวลาการรกษาระยะเข9มข9นออกไปอ<ก 1 เด2อน ค2อ ให9 HRZE ตGออ<ก 1 เด2อน เม23อครบ 3 เด2อนแล9ว
กYเปล<3ยนการรกษาเข9าส8GระยะตGอเน23องได9เลย ไมGวGาผลเสมหะเม23อสFBนสดเด2อนท<3 3 จะพบเช2Bอหร2อไมGกYตาม
แตGควรตรวจเสมหะเม23อสFBนสด 3 เด2อนน<Bด9วย เพ23อประเมFนวGาผลเสมหะกลบเปHนลบหร2อไมGเม23อสFBนสดการ
รกษาระยะเข9มข9นระยะแรก แตGจะไมGม<ผลตGอการตดสFนใจเปล<3ยนชนFดยารกษาระยะเวลาการรกษาจาก
ระยะเข9มข9นระยะแรกเปHนการรกษาระยะตGอเน23องแตGอยGางใดอ<ก
ส$าหรบกรณ<ผ89ปkวยวณโรคปอดรายใหมGเสมหะพบเช2Bอ (PTB+) ท<3 จนท. สามารถตGอรองให9ท$า
DOT ได9เพ<ยงในการรกษาระยะเข9มข9นระยะแรกเทGานBน อาจเน23องจากเหตผลหลายๆ ประการของผ89ปkวย
ได9แกG ข9อจ$ากดด9านอาช<พ (เชGน ออกเร2อประมง, ขบรถยนตสGงของตGางจงหวด) แพทยควรพFจารณาเล2อก
ใช9ส8ตรยา 2HRZE/6HE โดยท$า DOT เพ<ยง 2 เด2อนแรกหร2ออาจถhง 3 เด2อน หากผลเสมหะยงพบเช2Bอ
(AFB+) เม23อสFBนสดเด2อนท<3 2 ซh3งจ$าเปHนต9องขยายระยะเวลาการรกษาระยะเข9มข9นระยะแรกออกไปอ<ก 1
เด2อน หลงจากนBน เม23อเข9าส8GการรกษาระยะตGอเน23อง กYพFจารณาให9ยารกษาวณโรคครBงละ 2 สปดาห - 1
เด2อน เพ23อให9ผ89ปkวยไปรบประทานเองได9 โดยไมGต9องท$า DOT โดยยาท<3ให9ค2อ ไอโซไนเอสFด (Isoniazid)
และอ<แธมบFวทอล (Ethambutol) แตGม<ระยะเวลาการรกษานาน 6 เด2อน รวมระยะเวลาการรกษาทBงสFBน 8
-9 เด2อน อยGางไรกYตาม ส8ตรยาท<ใ3 ช9 HE จะม<ประสFทธFภาพของการรกษาด9อยกวGาส8ตรท<3ใช9 HR โดยส8ตรท<3
ใช9 HE จะม<ผลการรกษารวมของ "ล9มเหลว" กบ "กลบเปHนซB$า" ร9อยละ 11 ซh3งส8งกวGาอยGางม<น ยส$าคญ
กวGาส8ตรท<3ใช9ไรแฟมป}ซFน (R) ตลอดการรกษา 6 เด2อน ม<ผลการรกษารวมน<Bเพ<ยงร9อยละ 5 เทGานBน
ส8ตรยารกษา CAT 2 ใช9ส8ตรยา 2HRZES/1HRZE/5HRE โดยท3วไปใช9ส$าหรบผ89ปkวยวณโรค "
กลบเปHนซB$า", "รกษาซB$าภายหลงขาดยา" และ "รกษาซB$าภายหลงล9มเหลว" (ในบางกรณ<) ส8ตรการรกษา
น<BแบGงเปHน 2 ระยะเชGนเด<ยวกน ค2อ การระยะเข9มข9นระยะแรก (Initial intensive phase) นาน 3 เด2อน
โดยใน 2 เด2อนแรกม<การฉ<ด สแตรYปโตมยซFน (S) ด9วยรGวมกบการให9ยารบประทานยาอ<ก 4 ตว ค2อ H,
R, Z และ E เม23อครบ 3 เด2อน หากผลเสมหะไมGพบเช2Bอ (AFB-) กYเปล<3ยนการรกษาเข9าส8GระยะตGอเน23อง
(Continuation phase) โดยใช9ยา 3 ตว ค2อ H, R และ E เปHนระยะเวลานาน 5 เด2อน แตGหากผลเสหมะ
เม23อสFBนสดเด2อนท<3 3 ยงคงพบเช2Bอ (AFB+) กYขยายการรกษาระยะเข9มข9นออกไปอ<ก 1 เด2อน โดยใช9ยา 4
ตว ค2อ H, R, Z และ E เม23อสF Bนสดเด2อนท<3 4 แล9ว ไมGวGาผลเสมหะ AFB จะพบเช2Bอหร2อไมG กYสามารถ
เปล<3ยนเปHนการรกษาระยะตGอเน23องอ<ก 5 เด2อนโดยใช9ยา 3 ตวได9เลย แตGควรตรวจเสมหะเม23อสFนB สดเด2อน
ท<3 4 น<Bด9วย เพ23อประเมFนวGา ผลเสมหะเปล<3ยนแปลงเปHนไมGพบเช2Bอ (AFB-) แล9วหร2อไมG แตGไมGม<ผลตGอการ
ตดสFนใจการปรบเปล<3ยนวFธ<การรกษาจากระยะเข9มข9นเข9าส8GระยะตGอเน23องแตGอยGางใด
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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ส$าหรบส8ตรการรกษา CAT 3 ซh3งใช9ส8ตรยา 2HRZ/4HR WHO แนะน$าให9ใช9ได9ในบางกรณ< ค2อ
กรณ<แรกผ89ปkวยวณโรคปอดรายใหมGเสมหะไมGพบเช2Bอ (PTB-) ท<3ในปอดม<รอยโรคน9อย (Limited), ไมGม<
แผลโพรง และไมGตFดเช2Bอโรคเอดส กรณ<ท<3สอง ค2อ ผ89ปkวยวณโรคนอกปอด (EPTB) ท<3ไมGรนแรง และกรณ<
สดท9ายท<3ใช9ได9 ค2อ ผ89ปkวยเดYกท<เ3 ปHนวณโรคปฐมภ8มF (Primary TB)
สGวนส8ตรการรกษา CAT 4 ส$าหรบผ89ปkวยวณโรคด2Bอยาหร2อเร2Bอรง ท<3แพทยผ89ด8แลจะจดส8ตรยาตาม
ความเหมาะสม จhงไมGขอกลGาวรายละเอ<ยดในท<3น<B

แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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บทท 6
การทา DOT และเทคนคการตLอรอง
การทา DOT ใหประสบความสาเรOจและเทคนคการตLอรองกบผปวย
เปTาหมายสาคญ ค2อ การท$าให9ผ89ปkวยวณโรคยFนยอมหร2อยอมรบการมารบประทานยาตGอหน9า
จนท. ท<3 ศสช./สอ. หร2อสถานบรFการด9านสขภาพอ2น3 ๆ
การทา DOT ใหประสบความสาเรOจและเทคนคการตLอรอง ม<ดงตGอไปน<B
1. ผ89ท$าหน9าท<3ตGอรองต9องม<ความม!LงมนตZงใจและตZงเปTาหมายความสาเรOจอยLางชดเจนใน
การตGอรอง และควรม<ประสบการณในการตGอรองมากGอน หากยงไมGม<ประสบการณในการ
ตGอรอง ควรร9องขอให9เจ9าหน9าท<3อ23นๆ มาชGวยกนตGอรองอยGางน9อย 2-3 คน ถ9า จนท. ไมGมGง
ม3น, ไมGตBงเปsาหมายความส$าเรYจท<3ชดเจน หร2อไมGม<ประสบการณในการตGอรอง การเจรจา
ตGอรองกบผ89ปkวย มกจะม<โอกาสล9มเหลวได9ส8งมาก เน23องจากผ89ปkวยจะอ9างเหตผลนานบ
ประการ จน จนท. จ$าเปHนต9องยFนยอมให9ผ89ปkวยรบประทานยาท<3บ9านได9 (ด8 สารพดเหต!ผล
ท จนท. นามาอางเพNอไมLทา DOT ท9ายบทน<B)
2. เหตผลท<3อ9างในการตGอรองผ89ปkวยได9บGอยท<3สด ค2อ เร23องอาการขางเคยงหรNอการแพยา
เน23องจากผ89ปkวยต9องรบประทานยาวณโรคอยGางน9อย 3-4 ขนาน โดยเฉพาะในการรกษาใน
ระยะเข9มข9น (Initial intensive phase) การรบประทานยาเองท<3บ9าน อาจเกFดอาการข9าง
เค<ยงอนตราจจากยาตวใดตวหนh3งได9 หากมารบประทานยาตGอหน9า จนท. ท<3สถานบรFการ
ด9านสขภาพ จนท. จะได9ชGวยสงเกตการแพ9ยาได9 เพราะอาการข9างเค<ยงจากยาบางอยGาง
อาจอนตรายท$าให9เส<ยช<วFตได9 หากสงเกตพบลGาช9า ได9แกG อาการข9างเค<ยงทางตบ (ตว
เหล2องตาเหล2อง) หร2อ อาการข9างเค<ยงบางอยGางอาจท$าให9พFการได9 ได9แกG อาการข9างเค<ยง
ทางตาหร2 อห8 สG ว นเหตผลอ2 3 น ๆ ท< 3 อ าจใช9อ 9 า งในการเจรจาตG อ รองได9 ได9 แกG การรบ
ประทานยาในการรกษาครZงแรกของผปวยวณโรคท!กราย มความสาคญตLอชวตผ
ปวยอยLางมาก เน23องจาก การรกษาในครBงแรกน<B ม<โอกาสได9รบการรกษาหายส8งท<3สดถhง
ร9อยละ 90-95 หากรบประทานยาตGอหน9า จนท. ทกวน จะได9ชGวยกนท$าให9การรบประทาน
ยาถ8กต9องจรFง ม<โอกาสหายได9ส8งจรFง แตGหากรบประทานยาเองท<3บ9าน อาจหลงล2มการรบ
ประทานยา ท$าให9ม<โอกาสรกษาหายได9น9อยลงมาก เหล2อเพ<ยงประมาณร9อยละ 50 และม<
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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โอกาสเกFดเช2Bอวณโรคด2Bอยาด9วย การรกษาในรอบหลงๆ จะต9องรบประทานยานานถhง
ประมาณ 2 ปb, ต9องฉ<ดยาด9วยอยGางน9อย 2 เด2อน, ราคายากYแพงเปHนแสน, โอกาสแพ9ยากY
มากกวGา, ม<จ$านวนเมYดยาท<3ต9องรบประทานมากกวGา และยงม<โอกาสรกษาหายน9อยกวGา
มาก การอธFบายตGอรองเหลGาน<B ท$าให9ผ89ปkวยสGวนใหญGยFนยอมการท$า DOT ได9
3. การตGอรองต9องแสดงให9ผ89ปkวยเหYนถhงความปรารถนาดและเอNZออาทรเอาใจใสLจาก จนท
. วGา ต9องการให9ผ89ปkวยหายจากวณโรค, ไมGเกFดเช2Bอวณโรคด2Bอยา และไมGแพรGกระจายเช2Bอ
วณโรคไปยงบคคลอ23นๆ ในครอบครวได9อ<กตGอไป
4. ผ89ปkวยบางรายอาจม<ฐานะยากจน ไมGม<เงFนคGาพาหนะเดFนทางมาท$า DOT ท<3สถานบรFการ
ด9านสขภาพได9ท กวน จนท. ควรประสานงานด9านสงคมสงเคราะห ให9ผ89ปkวย เพ23อชGวย
เหล2อผ89ปkวยให9เดFนทางมารบบรFการ DOT ให9ได9อยGางน9อยในระหวGางการรกษา
5. ผ89ปkวยบางรายอาจอยLไกลมากจากสถานบรFการด9านสขภาพ จนท. อาจจ$าเปHนต9องหาพ<3
เล<Bยงอ23นๆท<3ไมGใชGญาตFผ89ปkวยให9ชGวยท$า DOT ท<3ใกล9บ9านผ89ปkวย แตG จนท. ต9องม3นใจวGา ผ89ท<3
ท$าหน9าท<3เปHนพ<3เล<Bยงต9องมความเขาใจและเชN อถNอไดในการด8แลการรบประทานยาตGอ
หน9าจรFงๆ หากยงไมGม<ป ระสบการณในการท$า DOT มากGอ น จนท. ต9องไปเย<3ยมด8แล
บGอยๆ 2-3 วนตGอครBง เพ23อให9ม3นใจวGา พ<3เล<Bยงเข9าใจและท$าหน9าท<3ได9อยGางถ8กต9อง ไมGแอบ
ให9ยาผ89ปkวยไปรบประทานเองท<3บ9าน หลงจากนBน จนท. ต9องไปสGมเย<3ยมพ<3เล<Bยงและผ89ปkวย
ตามข9อแนะน$าใน NTP ค2อ อยGางน9อยสปดาหละครBงในการรกษาระยะแรก 2-3 เด2อน
(Initial intensive phase) โดยไมGต9องแจ9งลGวงหน9า และสGมเย<3ยมอ<กเด2อนละอยGางน9อย 1
ครBงในการรกษาระยะตGอเน23อง (Continuation phase)
6. ผ89ปkวยจ$านวนน9อยรายท<3ตGอรองและชGวยเหล2ออยGางไร กYไมGยอมรบการท$า DOT จนท. และ
ท<มงานตองแสวงหาวธการทเหมาะสมทส!ดกบผ89ปkวยเหลGาน<BแตGละรายให9ได9 โดยอาจ
ต9องขอความชGวยเหล2อจากญาตFผ89ปkวย, ผ89น$าชมชน, ผ89นา$ ศาสนา หร2อผ89ปkวยวณโรคท<3รกษา
หายไปแล9วในชมชน เพ23อให9ชGวยตGอรองกบผ89ปkวยรายนBนๆ ตGอไป ค$าตอบส$าหรบผ89ปkวยแตG
ละรายมกม<ลกษณะเฉพาะ ท<3ท<มงานตGอค9นหาให9ได9 จนท. และทมงานตองใจเยOนและ
ละเอยดรอบคอบในการหาแนวทางท<เ3 หมาะสมส$าหรบผ89ปkวยแตGละราย อยGาใจร9อนร<บตด
สFนใจให9ยาผ89ปkวยไปรบประทานเองท<3บ9าน ควรปรhกษากนในท<มงานให9ด<และอาจต9องใช9
เวลาบ9างเพ23อให9บรFการ DOT ท<3เหมาะสมท<3สดส$าหรบผ89ปkวยทกราย
7. กลวFธ<ทบ<3 าง รพ. ท$าเพ23อชกจ8งโน9มน9าวให9ผ89ปkวยมารบบรFการ DOT ให9ได9 เพ2อ3 ท$าให9การตGอ
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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รองจะงGายขhนB ได9แกG
• ให9ผ89ปkวย (และญาตF) ด8 VCD เร23อง โรคนZต องมเธอ ของกองวณโรค (เปHนช23อเดFม ช23อ
ปWจจบน ค2อ กลGมวณโรค สงกดส$านกโรคเอดส วณโรคและโรคตFดตGอทางเพศสมพนธ
กรมควบคมโรค)
• ให9ผ89ป k ว ยด8 แ ผนภ8ม F ท างเล2 อ กวG า หากรบบรF ก าร DOT ม< โ อกาสหายร9 อ ยละ 90-95 แตG
หากรบประทานยาเองท<3บ9าน ม<โอกาสหายเพ<ยงร9อยละ 50
• แพทยผ8 9 ให9 ก ารวFน F จฉยครB ง แรกกลG า วเกรF 3 นน$ ากบผ8 9ป k ว ยเพ< ย งวG า การรกษาโดยไปรบ
ประทานยาตGอหน9าเจ9าหน9าท<3ท<3 ศสช./สอ. จะท$าให9ม<โอกาสหายได9ส8งมาก จะท$าให9การ
ตGอรองของ จนท. กบผ89ปkวยงGายขhนB มาก
อยGางไรกYตาม หากอ$าเภอใดม<การท$า DOT โดย จนท. เรF3มต9นได9และม<ตวอยGางท<3ชดเจนระยะหนh3ง
แล9ว การตGอรองกบผ89ปkวยวณโรครายตGอๆ มา จะงGายขhBน เพราะผ89ปkวยและชมชนเรF3มรบร89วGา การรกษา
โดยการรบบรFการ DOT ท<3สถานบรFการด9านสขภาพ จะชGวยให9ผ89ปkวยม<โอกาสหายได9ส8งจรFง การตGอรอง
จhงมกยGงยากแตGในชGวงแรกๆ ของการท$า DOT โดย จนท. แตGระยะหลงๆ ตGอมาจะตGอรองงGายขhนB มาก

ขZนตอนการทา DOT โดยเจาหนาท
การท$า DOT โดยเจ9าหน9าท<3 4 ขBนตอนของ CDC (1999: 100-101) โดยให9ข9อแนะน$าไว9ดงน<B
1. ทกครBงท<3ผ89ปkวยมารบประทานยาตGอหน9า จนท. ต9องสอบถามผ89ปkวยเร23องอาการแพ9ยา ผ89ปkวย
ทกรายควรได9รบความร89เร23องอาการข9างเค<ยงของยาวณโรคทBงประเภทไมGรนแรงและรนแรง
หากผ89ปkวยม<อาการแพ9ยาท<3รนแรง ต9องให9ผ89ปkวยหยดยาทนท<และสGงปรhกษาแพทย
2. ตรวจสอบชนFดและขนาดจ$านวนยาวณโรคทกครBงวGา ถ8กต9องตรงกบผ89ปkวยแตGละรายหร2อไมG
3. สงเกตก$ากบด8แลให9ผ89ปkวยรบประทานยาวณโรคตGอหน9า จนท. โดย จนท. หรNอผปวยไปเอา
นZามากLอนทจะใหยาผปวย แลว จนท. ตองสงเกตการรบประทานยาของผปวยตLอ
หนาโดยตรงอยLางตLอเนNองตZงแตLเรมใหยาแตLละเมOดแกLผปวยจนกระทงผปวยกลNนยา
เสรOจ
4. บนทhกการรบประทานยาตGอหน9าของผ89ปkวยทกครBง หากผ89ปkวยไมGมารบประทานยาตGอหน9า
ต9องร<บตFดตามผ89ปkวยมารบประทานยาโดยเรYวท<3สด
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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นอกจากน<B ในทกๆ ครBงท<3ผ89ปkวยมารบประทานยาตGอหน9า จนท. จ$าเปHนต9องสอบถามถqงอาการ
ทวๆ ไปของผปวยวLา มอาการดขqZนหรNอไมL ได9แกG อาการไอ อGอนเพล<ย การรบประทานอาหาร การ
พกผGอนนอนหลบ และควรให9ก$าลงใจในการรบประทานยาตGอเน23องจนครบก$าหนดการรกษา การถาม
อาการตGางๆ และการให9ก$าลงใจ แสดงถhงความหGวงใยท<3 จนท. ม<ตGอผ89ปkวย จะท$าให9ผ89ปkวยประทบใจและม<
ก$าลงใจท<จ3 ะตGอส89กบโรคและร89สhกกระต2อร2อร9นอยากมารบประทานยาทกวน เน23องจาก ผ89ปkวยตระหนกและ
รบร89วาG ม<คนหGวงใยและเอาใจใสGนน3 เอง
บทบาทท<3ส$าคญของ จนท. ในการเปHนพ<3เล<Bยง ค2อ การเกOบรกษายาวณโรคไมLใหอยLในภาวะ
เสยงตLอการดอยหรNอเสNอมค!ณภาพกLอนหมดอาย! (ในอด<ตเราเคยพบวGา ผ89ปkวยวณโรคเกYบยาไว9ท<3
เพFงหลงคามงจาก และสมผสความร9อนจากแสงแดดทกวน จนยาเส23อมคณภาพ) จนท. จhงควรเกYบรกษา
ยาวณโรคไว9ในสถานท<3เหมาะสม ได9แกG ไมGให9สมผสกบแสงแดดโดยตรง และต9องสงเกตลกษณะทางกาย
ภาพท<3มองเหYนได9 เชGน ส< หร2อลกษณะเมYดหร2อเน2Bอยา วGาผFดปกตFอยGางใดหร2อไมG ทกๆ ครBงท<3แกะหยFบยา
กGอนให9ผ89ปkวยรบประทาน หากม<ความผFดปกตFใดๆ ต9องร<บแจ9ง รพ. โดยดGวน อยGาให9ผ89ปkวยรบประทาน
เดYดขาด บางครBงท<3เราพบวGา ยาเปล<3ยนส< หร2อละลายกGอนหมดอาย แม9ม<การเกYบรกษาอยGางด<แล9วกYตาม
บทบาทน<Bจhงม<ความส$าคญมากอ<กบทบาทหนh3งของ จนท. ท<3เปHนพ<3เล<Bยง

การมอบหมายใหผอNนทไมLใชLญาตผปวยทา DOT แทนเจาหนาท
การมอบหมายให9ผ89อ23นท$า DOT แทน จนท. ม<หลกการและแนวปฏFบตFท<3ต9องยhดถ2อ ดงน<B
1. กระท$าในกรณทจาเปYนจรงๆ เทLานZน ได9แกG ผ89ปkวยอาศยอย8GหGางไกลจากสถานบรFการด9านสข
ภาพเปHนระยะทางมากกวGา 10 กFโลเมตร การคมนาคมจากบ9านมาสถานบรFการด9านสขภาพไมG
สะดวกมาก
2. ไมLมอบหมายใหญาตผปวยเปHนพ<3เล<BยงโดยเดYดขาด หากม< จนท. ด9านสขภาพเปHนญาตFของผ89
ปkวยด9วย กYไมGมอบหมายให9 จนท. ทGานนBนท$าหน9าท<3พ<3เล<Bยง ท<มบรFการ DOT ต9องหาคนอ23นท<3ไมG
ใชGญาตFเปHนพ<3เล<Bยง เน23องจาก ญาตFผ89ปkวยจะม<ความผ8กพนทางอารมณกบผ89ปkวยและไมGสามารถ
ท$า DOT ได9
3. คดเล2อกพ<3เล<BยงอยGางรอบคอบระมดระวง พ<3เล<Bยงต9องม<ความนLาเชNอถNอในการปฏFบตFงาน และถ9า
เปHนไปได9ควรเล2อกผ89ท<3ม<ความอาว!โส ซh3งเปHนท<3ยอมรบของผ89ปkวยและคนในชมชน โดยท3วไป
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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จนท. มกจะคดเล2อก อสม. เปHนอนดบแรก ดงนBน อสม. ท<3คดเล2อกมาท$าหน9าท<3พ<3เล<Bยง ต9องม<คณ
สมบตFดงกลGาวด9วย
4. จนท. ต9องให9ความร89 ความส$าคญ และแนวปฏFบตFของการท$า DOT จน จนท. มนใจวGา พ<3เล<ยB งท<3
คดเล2อกจะสามารถปฏFบตFงาน DOT ได9อยGางถ8กต9องและเข9าใจกระบวนอยGางแท9จรFง ถ9าเปHนผ89ท<3
เคยม<ประสบการณชดเจนวGาเคยท$า DOT ส$าเรYจมากGอนแล9ว จนท. จะยF3งม3นใจได9วGาพ<3เล<BยงนBน
นGาจะท$า DOT ให9ผ89ปkวยรายตGอๆ ไปได9ด<
5. จนท. ต9องม3นใจวGาพ<3เล<Bยงม<ความตระหนกและเข9าใจวGาต9องตดตามผ89ปkวยท<3ไมGมารบประทานยา
ในแตGละวนให9กลบมารบบรFการ DOT ในวนนZนทนท
6. เจ9าหน9าท<3ต9องส!LมเยยมพเลZยงและผปวยโดยไมLแจงลLวงหนา (Surprise visit) เพ23อให9เกFด
ความม3นใจในกระบวนท$า DOT วGาถ8กต9องอยGางจรFงจง (ตามเกณฑของ NTP ค2อ สGมเย<3ยมอยGาง
น9อยสปดาหละ 1 ครBงในการรกษาระยะเข9มข9นระยะแรกและสGมเย<3ยมอยGางน9อยเด2อนละ 1 ครBง
ในการรกษาระยะตGอเน23อง) การสGมเย<3ยมพ<3เล<Bยงและผ89ปkวยโดยไมGแจ9งลGวงหน9า ม<แนวทางการ
ปฏFบตF ค2อ จนท. ควรไปด8วGา ยาวณโรคยงคงถ8กเกYบไว9ท<3พ<3เล<Bยง (โดยท3วไป ค2อ อสม.) หร2อไมG,
จ$านวนยาท<3เหล2อตรงกบจ$านวนวนท<3ผ89ปkวยรบประทานยาไปแล9วหร2อไมG (ควรบรรจยาเปHน Daily
packet ค2อ ซองละ 1 วนเพ2 3 อความสะดวกรวดเรY ว ในการตรวจนบยา), พ<3เล<Bย งได9บ นทhกกFจ
กรรมการท$า DOT ในบตร DOT (DOT card) หร2อไมG, ผ89ปkวยมารบประทานยาเวลาใดและม<
ปWญหาใดๆ ในการท$า DOT หร2อไมG เชGน การแพ9ยา นอกจากน<B จนท. ต9องสGมไปเย<3ยมบ9านผ89
ปkวยด9วย เพ23อตรวจสอบข9อม8ลวGาตรงกบข9อม8ลท<3ได9ร บจากพ<3เล<Bยงหร2อไมG ได9แกG เวลาท<3ไปรบ
ประทานยา, ปWญ หาในการรบบรFก าร DOT และอาจขอด8ส<ป W ส สาวะผ8 9ป kว ยเพ2 3อย2 นยนการรบ
ประทานยา (ปWสสาวะของผ89ปkวยจะเปHนส<ส9มแดง หากผ89ปkวยรบประทานยาไรแฟมป}ซFน แตGหาก
ปWสสาวะไมGเปHนส<ส9มแดง กYต9องพFจารณาพยานหลกฐานแวดล9อมอ23นๆ ประกอบด9วยกGอนตดสFน
วGา ผ89ปkวยไมGได9รบประทานยา เน23องจาก ผ89ปkวยบางรายอาจขบยาออกเรYว ท$าให9ไมGเหYนปWสสาวะ
เปHนส<ส9มแดงได9) การสGมเย<3ยมเชGนน<B ควรกระท$าบGอยๆ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ของการรกษา
และจะยF3งม<ความจ$าเปHนอยGางมากส$าหรบพ<3เล<Bยงท<3ยงไมGม<ประสบการณการท$า DOT มากGอน
7. จนท. ต9 อ งให9 ค วามม3 น ใจและคาปรq ก ษาแกGพ< 3 เล< B ย งในเร2 3 อ งการแพยาหรN อปv ญ หาการรบ
ประทานยาของผ89ปkวยได9
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การเยยมบานผปวยวณโรค
การเย<3ยมบ9านผ89ปkวยวณโรค ม<ความจ$าเปHนอยGางมาก แม9วGาผ89ปkวยจะสามารถเดFนทางมารบบรFการ
DOT ได9ท กวนท<3สถานบรFการด9านสขภาพ เพราะจะเปHนการประเมFนสภาพท3วๆ ไปของผ89ปkวย ได9แกG
สภาพบ9านเร2อนท<3อย8Gอาศย ม<อากาศถGายเทสะดวกหร2อไมG ม<ผ89ส มผสเปHนเดYกเลYกในบ9านหร2อไมG (โดย
เฉพาะอาย 5 ปbลงมาท<3สมผสกบผ89ปkวยวณโรคเสมหะพบเช2Bอ) อาช<พรายได9เพ<ยงพอตGอคGาใช9จGายในการ
เดFนทางไปรบบรFการ DOT หร2อไมG เปHนต9น การด8แลรกษาผ89ปkวยวณโรค จhงควรท$าเปHนการด8แลแบบองค
รวม (Holistic care) เพ23อให9การชGวยเหล2อผ89ปkวยให9หาย (Cure) จากวณโรคให9ได9 จนไมGเปHนปWญหาการ
แพรGกระจายเช2Bอวณโรค โดยเฉพาะ MDR TB ตGอไป การด8แลหร2อสงเคราะหชGวยเหล2อควรต9องกระท$า
อยGางน9อยในระยะเวลาของการรกษาวณโรค จนกวGาผ89ปkวยจะหายได9อยGางจรFงจง

สารพดขออางของ จนท. เพNอไมLทา DOT
ในประสบการณของผ89เข<ยน ได9รบความคFดเหYนจาก จนท. ระดบผ89ปฏFบตFมาบGอยๆ จนท. มกม<เหต
ผลท<ก3 ลGาวอ9างกน เพ2อ3 ไมGทา$ DOT ให9ผ89ปkวย ได9แกG
1. อ9างวGาผปวยรบปากวGาสามารถรบประทานยาได9เองอยGางถ8กต9องแนGนอน การอ9างเชGนน<BเปYน
เหต!ผลทฟvงไมLขนqZ เน2อ3 งจาก เปHนธรรมดาท<3คนทกคนรบปากอย8Gแล9ว
2. อ9างวGาเชNอใจผ89ปkวยได9 มองหน9าผ89ปkวยกYร89ใจแล9ววGาผ89ปkวยรบประทานยาได9ถ8กต9อง ในความเปHน
จรF ง หากไมG เหY นกบตาวG าผ89ป k ว ยรบประทานยาจรF ง อยG า หลงเช2 3อ เปH นอนขาด ไมGว G า เร2 3 อ งรบ
ประทานยาหร2อเร23องอ23นๆ บGอยครBงท<3เราพบ จนท. อ9างวGา ผปวยมความรบผดชอบดแลตน
เองได แตGตวอยGางม<อย8Gแล9ววGา ผ89ปkวยมารบยาจาก รพ. ทกเด2อน แตGไมGรบประทานยา โดยเม23อ
จนท. ไปเย<ย3 มผ89ปkวยท<3บ9านกลบพบวGา ยาท<3รบไปยงม<เหล2ออย8Gอ<กเปHนจ$านวนมาก
3. อ9างวGาสงสารผปวยท<3ต9องเดFนทางมาทกวน แตG จนท. ควรสงสารชมชนมากกวGา เพราะม<โอกาส
ส8งท<3ผ89ปkวยซh3งรบประทานยาเอง จะรบประทานยาไมGถ8กต9องแล9วม<โอกาสเกFดเช2Bอวณโรคด2Bอยา
เปHนอนตรายอยGางยFง3 ทBงตGอชมชนและตว จนท. และครอบครวของ จนท. เอง
4. อ9างวGาผ89ปkวยไมLไดอยLในเขตพNZนทรบผดชอบ เพ<ยงแตGอาศยอย8Gใกล9 ศสช./สอ. เขตตGอแดนเทGา
นBน การท$า DOT ให9ผ89ปkวยท<3ยF3งอย8Gใกล9 ศสช./สอ. ของ จนท. จะเกFดผลด<ทBงตGอตว จนท. เองและ
ครอบครว รวมถhงชมชนใกล9ตวด9วย หากผ89ปkวยเชGนนBนไมGได9รบบรFการ DOT ท<3ด< จะม<โอกาสเกFด
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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เช2Bอวณโรคด2BอยาเปHนอนตรายอยGางยFง3 ตGอผ8อ9 าศยรอบข9างใกล9เค<ยง
5. อ9างวGาญาตดแลดมาก หร2อ ญาตFรบปากจะด8แลการรบประทานยาให9ด<ท<3สด ในทางปฏFบตFจรFง
แล9ว มกไมGได9ด8แลกนจรFง ดงนBน ควรเปHนความรบผFดชอบของระบบสขภาพและ จนท. ในการ
ให9บรFการ DOT ท<3ม<คณภาพ เพ2อ3 ให9ชมชนสงคมปลอดจากวณโรค
6. อ9า งวG า ควรใหเกยรตผปวย โดยการให9ผ8 9ป k ว ยรบประทานยาเองท< 3บ 9 า น กรณ<น< B จนท. ควร
พFจารณาให9เก<ยรตFผ89ปkวยด9วยการให9บรFการ DOT ท<3ม<คณภาพ เพ23อให9ผ89ปkวยม<โอกาสหายได9จรFง
ถhงอยGางน9อยร9อยละ 90 แตGหากผ89ปkวยรบประทานยาเองท<3บ9าน ม<โอกาสหายได9เพ<ยงประมาณ
ร9อยละ 50 อยGางไหนจะเปHนการให9เก<ยรตFผ89ปkวยมากกวGากน
7. อ9างวGาไมLค!มท!นหร2อไมLค!มคLาท<3จะให9ผ89ปkวยเดFนทางมารบบรFการ DOT ท<3สถานบรFการด9านสข
ภาพ เน23องจาก ผ89ปkวยต9องรบภาระคGาใช9จGายในการเดFนทางเอง การให9ผ89ปkวยรบประทานยาเองท<3
บ9าน (เหม2อนเชGนการรกษาโรคอ23นๆ) จะด<กวGาหร2อไมG ในทางปฏFบตFจรFง เราพบวGา ผ89ปkวยวณโรค
"สGวนใหญG" จะเข9าใจและยอมรบคGาใช9จGายสGวนน<Bเองได9ดวยความเตOมใจ หาก จนท. ม<ความเข9า
ใจและตระหนกรGวมกบม<เทคนFคการตGอรองท<3ด<กบผ89ปkวย ดงนBน ทGานท<3กงวลในข9อประเดYนน<Bควร
สบายใจได9 ประเดYนท<3ทGานต9องพFจารณาให9รอบคอบ กYค2อ ทาไมตองรกษาผปวยวณโรคอยLาง
แตกตLางจากโรคอNนๆ หากทGานเข9าใจเหตผลน<B ทGานกYจะทราบวGา ท$าไมต9องให9ให9บรFการ DOT
ท<3ม<คณภาพแกGผ89ปkวย สGวนเร23องคGาใช9จGายในการเดFนทางของผ89ปkวย ไมGควรจะเปHน "ข9อจ$ากด" ใน
การควบคมวณโรค การท$า DOT อยGางม<ค ณภาพจะชGวยให9ผ89ปkวยม<โอกาสหายได9ส8ง, หยดยBง
การแพรGกระจายเช2BอวณโรคตGอไปได9จรFง, ลดโอกาสการเกFดเช2Bอวณโรคด2Bอยา และลดโอกาสการ
กลบเปHนซB$า แคGเหตผลการหยดยBงการแพรGกระจายเช2Bอวณโรคไปยงผ89อ23น เพ<ยงเหตผลเด<ยว กY
นGาจะเพ<ยงพอท<3จะเหYนภาพแล9ววGา ม<ความค9มทนขนาดไหน คนอ23นๆ รอบข9างกYไมGจ$าเปHนต9อง
ตFดเช2Bอหร2อปkวยเปHนวณโรคตGอไปอ<ก นอกจากน<B WHO (2003: 12) ได9อ9างอFงถhงการศhกษาของ
ธนาคารโลกท<3พบวGา กลยทธ DOTS (ซh3งม< DOT อย8Gด9วย) เปHนหนh3งในกลยทธด9านสขภาพท<3ม<
ความค9มทนท<3สดในการด$าเนFนงาน การท$า DOT จhงม<ความค9มทนและค9มคGาเปHนอยGางยF3ง
8. อ9างวGาผ89ปkวยขาดอสระความเปHนตวของตวเองในการรบประทานยา (Autonomy loss) จนท.
ต9องพFจารณาทบทวนหลกการควบคมวณโรควGา ผ89ปkวยไมGม<สFทธFละเมFดชมชน สทธของช!มชน
ยLอมมากLอนสทธของผปวย (อFสระสGวนบคคล) หากผ89ปkวยม<อFสระรบประทานยาเองแล9วรกษา
ไมGหาย ยGอมละเมFดสFทธFของชมชน เพราะ เขาจะเปHนแหลGงแพรGกระจายเช2Bอวณโรคด2Bอยา ซh3ง
เปHนอนตรายอยGางยFง3
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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9. อ9างวGาผ89ปkวยรกตวเอง ไมGนGาจะม<ปWญหาในการรบประทานยา คนทกคนยGอมรกตวเอง โดย
เฉพาะเม23ออาการปkวยด<ขhBน กYรกตวเองท<3จะข<Bเก<ยจหร2อเบ23อท<3จะรบประทานตGอไป อนจะเกFดผล
เส<ยหายตGอชมชนด9วยอนตรายจากเช2อB วณโรคด2Bอยา
10.อ9างวGา ไมLเหOนจะตองเอาใจผ89ปkวยกนมากนก หากไมGด8แลผ89ปkวยให9ด< ผลเส<ยจากเช2Bอวณโรคด2อB
ยากYจะเกFดกบ จนท. และครอบครวของ จนท. เองด9วย
11.อ9างวGา จานวน จนท. ท ศสช./สอ. มนอย หรNอไมLมเวลา แตGม<ตวอยGาง ศสช./สอ. ท<3ม< จนท.
เพ<ยง 1-2 คน กYท$า DOT ได9 หาก จนท. ตระหนกและเข9าใจวGา ท$า DOT เพ23อชมชนและเพ23อตว
จนท. เองด9วย แตGบางแหGงม< จนท. 4-5 คน กYท$า DOT ไมGได9 ถ9าไมGตระหนกและไมGเข9าใจ ดงนBน
จ$านวน จนท. ไมGใชGตวช<BวดวGาจะท$า DOT ได9หร2อไมG
12.อ9างวGา ผปวยอยLไกลมาก แตGม<ตวอยGางแล9ววGา หาก จนท. เข9าใจด<เร23อง DOT ระยะทางไมGใชG
ปWญหาอปสรรคของการท$า DOT แตGหาก จนท. ไมGเข9าใจหร2อไมGตระหนกเร23อง DOT แล9ว ผ89ปkวย
ท<3อ าศยอย8 G หน9 า ศสช./สอ. กY ไมG ได9ร บบรF ก าร DOT ท<3ม <ค ณภาพแตGอยG างใด บางครB ง ผ89ป kว ย
สามารถเดFนทางมาท<3 ศสช./สอ. ได9ทกวน แตGบGอยครBงท<3 จนท. มFได9สนใจท<3จะท$า DOT ท<3ม<ด< ผ89
ปkวยมาหยFบยารบประทานเองโดยไมGได9พบกบ จนท. กYม< ดงนBน หาก จนท. ตระหนกและเข9าใจ
ผ89ปkวยท<3ปkวยหนกมารบบรFการ DOT ท<3 ศสช./สอ. ไมGได9 กYม<ต วอยGางวGา จนท. กYเอายาไปให9ท<3
บ9านผ89ปkวยได9ทกวน แม9ระยะทางหGางจาก ศสช./สอ. หลายกFโลเมตรกYตาม
13.อ9างวGา ผปวยจะเสยเวลาและลาบากในการเดFนทางมารบบรFการ DOT ท<3สถานบรFการด9านสข
ภาพ ประเดYนน<B จนท. คFดแทนผ89ปkวย เพ23อ จนท. จะได9สบายไมGต9องเส<ยเวลาและล$าบากในการ
ท$า DOT เอง โดยขอย2มผ89ปkวยไว9บงหน9าหร2ออ9าง เพราะหลายกรณ< พบวGา จนท. คลFนFกวณโรค
ของ รพ. อธFบายและตGอรองกบผ89ปkวยจนผ89ปkวยเข9าใจ, เตYมใจ และม<ความพร9อมมากโดยยFนด<ท<3
จะเดFนทางมารบบรFการ DOT แตGได9รบการปฏFเสธจาก จนท. ศสช./สอ. วGา ขอให9กลบไปเถอะ
เน23องจากทราบด<วGา ผ89ปkวยเส<ยเวลาและล$าบากมาก ค$าถามค2อ ใครเส<ยเวลาและล$าบากจรFง?
14.อ9างวGา ไมLใชLงานนโยบายเรLงดLวน งานนโยบายเรGงดGวนอ23นม<มาก จรFงๆ แล9ว วณโรคเปHนเร23อง
เรGงดGวนใกล9ตว จนท. หากด8แลไมGด< จนท. เองจะเส<ย3 งตGอ MDR TB
15.อ9างวGา รพ. ไมLเคยสLงหรNอไมLเคยแจงวLามผปวยวณโรคในพ2Bนท<3รบผFดชอบ ปWจจบน พบวGาม<
จนท. ของ ศสช./สอ. หลายพ2Bนท<3ท<3ตระหนกถhงภยของวณโรค และไมGวGาผ89ปkวยจะรบการรกษาท<3
รพ. ใด (บาง ศสช./สอ. ม<หลาย รพ. คาบเก<3ยวพ2Bนท<3อย8G) เขาจะตFดตามชGวยเหล2อด8แลผ89ปkวยวณ
โรคทกรายโดยไมGอ9างประเดYนน<B เพราะเขาตระหนกด<วGา วณโรคเปHนภยใกล9ตว
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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16.อ9างวGา ศนยวณโรคตองทา DOT เอง ไมLตองใหหนLวยงานอNนๆ ทา การท$า DOT ท<3สถาน
บรFการใกล9บ9าน กYเพ2อ3 ความสะดวกของผ89ปkวย สGวนประโยชนท<3เกFดขhBนกYจะเกFดกบตว จนท. และ
ชมชนเองด9วย อ<กประการส$าคญ ค2อ ศสช./สอ. จะได9ความนGาเช23อถ2อจากผ89ปkวยและชมชนด9วย
วGา สามารถรกษาผ89ปkวยวณโรคให9หายได9จรFง ไมGต9องไปถhงศ8นยวณโรคท<3ม<อย8Gจ$านวนน9อยมากทBง
ประเทศในปWจจบน
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บทท 7
ฤทธzขางเคยงจากยารกษาวณโรค
ฤทธFIข9างเค<ยงจากยารกษาวณโรค แบGงเปHน 2 ชนFด ดงน<B
1. ฤทธFIข9างเค<ยงร!นแรง (Major side effects) เปHนฤทธFIข9างเค<ยงของยาท<3ท$าอนตรายตGอรGางกาย
รนแรง ซh3งจะต9องหย!ดยารกษาวณโรคทนท และสLงไปพบแพทย อาการเหลGาน<B ได9แกG ผ23นคน
(จากยา S, H, R, Z), อาการห8อ2Bอ (Deafness) หร2อ วFงเว<ยนศ<รษะ (Dizziness) จากยาสแตรYป
โตมยซFน (S), อาการตวเหล2องตาเหล2อง หร2อ Jaundice (จากยา H, Z, R), อาการบกพรGอง
ทางการมองเหYน จากยาอ<แธมบFวทอล (Ethambutol) นอกจากน<B ยงอาการชYอค รGวมกบม<ผ23น
และไตวาย จากยาไรแฟมป}ซนF (R) เปHนต9น
2. ฤทธFIข9างเค<ยงไมLร!นแรง (Minor side effects) เปHนฤทธFIข9างเค<ยงท<3ท$าให9รGางกายม<ความผFดปกตF
บ9างไมGมาก ในกรณ<น<B การให9การรกษาตามอาการกYเพ<ยงพอ โดยเฉพาะอยGางยF3ง ถ9าม<การ
อธบายผ89ปkวยให9เข9าใจ จะท$าให9การรกษาได9ผลมาก โดยไมLจาเปYนตองหย!ดยาวณโรค อาการ
เหลGาน<B อาจเกFดขhBนได9ประมาณร9อยละ 35 โดยมกเกFดขhBนในชGวง 1-2 สปดาหแรกของการรกษา
วณโรค หลงจากนBน อาการท<3เกFดขhBนกYมกจะหายไปได9เอง การท$า DOT โดยเจ9าหน9าท<3ด9านสข
ภาพ จะชGวยสงเกตอาการท<3ไมGรนแรงน<B และสามารถให9ความม3นใจผ89ปkวยวGาสามารถรบประทาน
ยาตGอได9 ฤทธFIข9างเค<ยงท<3ไมGรนแรง ได9แกG อาการทางระบบทางเดFนอาหาร (คล23นไส9อาเจ<ยน หร2อ
ปวดมวนท9อง), ปวดข9อ (จากยาไพราซFนาไมด หร2อ Z แก9ไขโดยให9ยาแก9ข9ออกเสบ), อาการ
ปWสสาวะเปHนส<ส9มแดง (จากยาไรแฟมป}ซFน หร2อ R), อาการร9อนว8บวาบบรFเวณเท9า (Burning
sensation in the feet จากยา ไอโซไนเอสFด หร2อ H แก9ไขโดยให9 Pyridoxine วนละ 100 mg)
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บทท 8
การกากบตดตามการรกษาและการดแลรกษาผปวยวณโรคทขาดการรกษา
การกากบตดตามการรกษา (Monitoring Treatment)
ก. กรณ<ผ89ปkวยวณโรคปอดเสมหะพบเช2Bอ (PTB+)
คร)1งท34ตรวจ
เสมหะ

คร)ง1 ท34 1

คร)1งท34 2

วตถ!ประสงคของ เพNอวนจฉย เพNอทราบวLาผลเสมหะกลบเปYนลบ
การตรวจเสมหะ ผปวย
(ไมLพบเชNZอ หรNอ AFB-) หรNอไมL และ
พจารณาการปรบเปลยนการรกษา
เขาสLระยะตLอเนNอง

คร)1งท34 3

คร)ง1 ท34 4

เพNอทราบ
วLามการ
รกษาลม
เหลวหรNอ
ไมL

เพNอประเมน
ผลการ
รกษาวLา
รกษาหาย
หรNอไมL

CAT 1
ตรวจเสมหะเด2อนท<3 เด2อนท<3 0 สFBนสดเด2อนท<3 2 (และสFBนสดเด2อนท<3 3 เด2อนท<3 5 เด2อนสดท9าย
กGอนเรF3มการ หากเม23อสFBนสดเด2อนท<3 2 ยงม< AFB+)
รกษา
CAT 2
ตรวจเสมหะเด2อนท<3 เด2อนท<3 0 สFBนสดเด2อนท<3 3 (และสFBนสดเด2อนท<3 4 เด2อนท<3 5 เด2อนสดท9าย
กGอนเรF3มการ หากเม23อสFBนสดเด2อนท<3 2 ยงม< AFB+)
รกษา
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ข. กรณ<ผ89ปkวยวณโรคปอดเสมหะไมGพบเช2Bอ (PTB-)
คร)1งท34ตรวจเสมหะ
วตถ!ประสงคของการตรวจ
เสมหะ

คร)ง1 ท34 1
เพNอวนจฉยผปวย

คร)1งท34 2
เพNอทราบวLามการรกษาลมเหลว
หรNอไมL

CAT 1 หรNอ CAT 3
ตรวจเสมหะเด2อนท<3

เด2อนท<3 0 กGอนเรF3มการรกษา สFBนสดเด2อนท<3 2

การดแลรกษาผปวยวณโรคทขาดการรกษา
ในการรกษาวณโรคด9วยส8ตรยาท<3ให9รบประทานทกวนในปWจจบน เรามกไมGต9องการให9ผ89ปkวยวณโรค
ขาดการรกษาหร2อไมGมารบประทานยาตGอหน9าแม9เพ<ยงหนh3งวน แตGการขาดการรกษา กYอาจพบได9บ9าง
ด9วยเหตสดวFสย แม9 จนท. จะพยายามปsองกนทกอยGางแล9วกYตาม โดยท3วไปหากผ89ปkวยวณโรคไมGมารบ
ประทานยาตGอหน9าในวนใดวนหนh3ง จนท. หรNอพเลZยงจะเปYนคนแรกททราบและตองตดตLอหรNอตด
ตามผปวยใหมารบประทานยาในวนนZนๆ ใหได โดยท3วไปอาจเน23องจากผ89ปkวยล2มท<3จะมารบประทาน
ยาน3นเอง ส$าหรบผ89ปkวยบางรายท<3 จนท. หร2อพ<3เล<BยงตFดตGอหร2อตFดตามไมGพบในวนนBนหร2อวนตGอมาด9วย
แล9ว อาจด9วยเหตผลใดกYต าม เม23อสามารถตFด ตามผ89ปkวยให9กลบมาได9ในระยะเวลานานน9อยกวGา 2
สปดาห จนท. สามารถให9รบประทานยาตGอได9เลยตามปกตF (ห9ามให9ยาทบขนาดท<3ขาดไป) ในกรณ<เชGนน<B
ระยะเวลาการรกษาโดยรวมจh งทอดยาวออกไปบ9าง แตG หากผ8 9ป kวยกลบมาภายในระยะเวลานาน 2
สปดาหขhBนไป ควรปรhกษาเจ9าหน9าคลFนFกวณโรคท<3 รพ. แมGขGาย เพ2อ3 วางแผนการรกษาตGอไปอยGางถ8กต9อง
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บทท 9
การทาสาเนาบตรการรกษาวณโรค
และการทาสาเนาทะเบยนรกษาผปวยวณโรค
ความจาเปYนในการทาสาเนาบตรการรกษาวณโรค
แผนงานวณโรคแหGงชาตF หร2อ NTP ไมGได9ก$าหนดให9 ศสช./สอ. จดท$าบตรการรกษาวณโรค แตG
รพ. จะท$าส$าเนาบตรการรกษาผ89ปkวยวณโรคแตGละรายมาให9 ศสช./สอ. สGงมาพร9อมกบยารกษาวณโรค
ส$าหรบผ89ปkวย เจ9าหน9าท<3 ศสช./สอ. จhงต9องเพF3มเตFมข9อม8ลผ89ปkวยในระหวGางการรกษาไว9ในส$าเนาบตรการ
รกษาวณโรค จนกวGาผ89ปkวยจะถ8กจ$าหนGายออกจากทะเบ<ยนรกษาตGอไป การท$าส$าเนาบตรการรกษาวณ
โรคน<B จะชGวยให9 จนท. ทราบข9อม8ลตGางๆ ของผ89ปkวย ดงน<B
-ข9อม8ลท3วไป เชGน ช2อ3 เพศ อาย ท<3อย8G
-ข9อม8ลด9 านการปkว ยวณโรคของผ8 9ป kว ย เชG น ผลเสมหะกGอ นการรกษา ส8 ต รยาท< 3 ใช9 นB$ าหนกตว
ประเภทผ89ปkวยวณโรค
-ข9อม8ลผ89สมผสวณโรคในบ9านผ89ปkวย
-ข9อม8ลด9านการปkวยโรคอ23นๆ รGวมด9วย เชGน เบาหวาน เอดส
-ความก9าวหน9าในด9านการรกษาผ89ปkวย เชGา การท$า DOT การเปล<3ยนแปลงผลเสมหะระหวGางการ
รกษา นB$าหนกตวผ89ปkวยระหวGางการรกษา เพF3มขhBนหร2อลดลง (เจ9าหน9าท<3อาจบนทhกในชGองหมาย
เหต)
-ผลการรกษาผ89ปkวยวณโรค
ดงนBน การท$าส$าเนาบตรการรกษาวณโรค จhงชLวยให จนท. สามารถดแลผปวยวณโรคไดอยLาง
ตLอเนNอง ครบวงจร จนจ$าหนGายผ89ปkวยออกจากทะเบ<ยนรกษาผ89ปkวยวณโรคได9ในท<3สด

ความจาเปYนในการทาสาเนาทะเบยนรกษาผปวยวณโรค
ส$าเนาทะเบ<ยนรกษาผ89ปkวยวณโรค จะชGวยให9เจ9าหน9าท<3 ศสช./สอ. ทราบข9อม8ลวGา ในรอบระยะเวลา
หนh3ง โดยท3วไป ค2อ 1 ปb ม<ข9อม8ลเก<3ยวกบผ89ปkวยวณโรคในพ2Bนท<3ร บผFดชอบก<3ราย เปHนประเภทใดบ9าง
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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เสมหะพบเช2Bอ/ไมGพบเช2BอกGอนการรกษาจ$านวนก<3ราย รพ. ใดให9การรกษาบ9าง ม<ผลการรกษาในท<3สดเปHน
อยGางไร เชGน รกษาหายก<3ราย ตายก<3ราย ขาดยาก<3ราย เพ23อประเมFนสถานการณทางระบาดวFทยาวณโรค
ของพ2นB ท<ไ3 ด9 ได9แกG
-จ$านวนผ89ปkวยวณโรคในรอบหลายปbท3ผ< GานมาเพF3มขhBนหร2อลดลง ม<ปWจจยท<3นGาจะเก<3ยวข9องอะไรบ9าง
-หากผ89ปkวยวณโรคไมGได9รบการรกษาหายหลายรายในรอบ 2 – 3 ปbท<3ผGานมา ชมชนกYอาจม<ความ
เส<3ยงตGอการแพรGกระจายเช2Bอวณโรคด2Bอยาได9
-หากผ89ปkวยวณโรคได9รบการรกษาหายเปHนสGวนใหญG (อยGางน9อยร9อยละ 85 ของผ89ปkวยวณโรคราย
ใหมGเสหมะพบเช2Bอ) ชมชนกYม<แนวโน9มปWญหาวณโรคจะลดลงได9

ขอแนะนาบางประการในการทาสาเนาทะเบยนรกษาผปวยวณโรค
โดยท3วไป ชGองข9อม8ลตGางๆ ในส$าเนาบตรการรกษาวณโรคและส$าเนาทะเบ<ยนรกษาผ89ปkวยวณโรค
มกไมGยGงยากซบซ9อนท<3 จนท. จะท$าความเข9าใจเองได9 โดยอาจศhกษาจากนFยามตGางๆ ในหนงส2อแนวทาง
เลGมน<B แตGม<ประเดYนส$าคญเร23องการบนทhกผลการตรวจเสมหะระหวGางการรกษา ไมGได9ม<ข9อแนะน$าไว9ในตว
ทะเบ<ยนเอง รายละเอ<ยดในการปฏFบตF ค2อ การบนทhกผลเสมหะในชGอง "ผลการตรวจเสมหะ" เพ23อการตFด
ตามระหวGางการรกษา หากผลเสมหะเม23อสFBนสดเด2อนท<3 2 ของ CAT 1 หร2อ สFBนสดเด2อนท<3 3 ของ CAT 2
(โปรดด8ตวอยGางผ89ปkวยรายท<3 2 ช2อ3 มรรค นานาผล ชGอง "ผลการตรวจเสมหะ" ชGองยGอย "2(3) 3(4)" ใน
ตวอยGางส$าเนาทะเบ<ยนรกษาผ89ปkวยวณโรค) ยงคงเปHนบวก (AFB+) แพทยจะขยายการรกษาระยะเข9ม
ข9นระยะแรกออกไปอ<ก 1 เด2อน เชGน กรณ<ตวอยGางของ มรรค นานาผล ให9ลงผลเสมหะเปHน 1+/ เพ23อจะ
ได9ลงผลเสมหะอ<กครBงในอ<ก 1 เด2อนถดมา ในกรณ<นB< เม23อสFBนสดเด2อนท<3 4 (ผ89ปkวยรายน<Bได9รบการรกษา
ด9วย CAT 2) ผลเสมหะเปHนลบ (AFB-) จhงลงผลเสมหะวGา 1+/Neg แตGถ9าผลเสมหะเปHนลบ (AFB-) ตBง
แตGสFBนสดเด2อนท<3 2 ใน CAT 1 หร2อสFBนสดเด2อนท<3 3 ใน CAT 2 กYลงผลไปเลยวGา Neg ไมGต9องใช9เคร2อ3 ง
หมาย / (เชGน กรณ<ของตวอยGางผ89ปkวยรายแรก ช2อ3 แอนนา แซGกว9าง ท<ไ3 ด9รบการรกษาด9วย CAT 1) โดย
สรป ความหมายของ 2(3) ค2อ ผลเสมหะเม23อสFนB สดเด2อนท<3 2 (และสFBนสดเด2อนท<3 3 หากขยายการรกษา
ระยะเข9มข9นระยะแรกออกไป 1 เด2อน) ส$าหรบ CAT 1 สGวนความหมายของ 3(4) ค2อ ผลเสมหะเม2อ3 สFนB
สดเด2อนท<3 3 (และสFBนสดเด2อนท<3 4 หากขยายการรกษาระยะเข9มข9นระยะแรกออกไป 1 เด2อน) ส$าหรบ
CAT 2 น3นเอง
หาก จนท. ของ ศสช./สอ. ม<ข9อสงสยประการใดในการบนทhกรายละเอ<ยดของผ89ปkวยในส$าเนาบตร
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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การรกษาวณโรคหร2อส$าเนาทะเบ<ยนรกษาผ89ปkวยวณโรค กYสามารถปรhกษากบ จนท. คลFนFกวณโรค ของ
รพ. ได9
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ตวอยLางการทาสาเนาบตรการรกษาวณโรคและสาเนาทะเบยนรกษาผปวยวณโรค
ก. ตวอยGางส$าเนาบตรการรกษาวณโรค (ด9านหน9า)

แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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ข. ตวอยGางส$าเนาบตรการรกษาวณโรค (ด9านหลง)

หมายเหต ท$าเคร23องหมาย 0 ในกรณ<ท<3ผ89ปkวยไมGมารบประทานยาในวนนBน
แนวทางงานวณโรคส$าหรบ PCU
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ค. ตวอยGางส$าเนาทะเบ<ยนรกษาผ89ปkวยวณโรค
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