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ค#าน#า
เอกสารอ=เล>กโทรน=ค "แนวทางการประกนคณภาพโรงพยาบาลดานการควบคมวณโรคในเขต 11” ฉบบนB ผDเขยนไดจดทาขFBนเพGอเปHนการชIวยเหลGอทางว=ชาการแกIโรง
พยาบาลในเขต 11 และโรงพยาบาลอGนๆ ทBงภาครฐและเอกชน ทตองการพฒนาการควบคมวณโรคใหมคณภาพและมความมIงหมายเพGอการควบคมวณโรคใหได อนเปHนความหวง
ของเราทกคน การประเม=นตามแนวทางนB เปHนการประเม=นภายในของโรงพยาบาลและเครGอขIายบร=การสขภาพเอง หรGออาจกลIาวอกนยหนFงคGอเปHนการประเม=นตนเองนนเอง โรง
พยาบาลจFงตองดาเน=นการประเม=นสภาพการของแตIละตวชBวดและจดทาแผนในการพฒนาตวชBวดนBนๆ ใหมคณภาพอยIางเปHนขBนเปHนตอน และควรจดทาการประเม=นผลลกษณะนB
เปHนระยะๆ อยIางนอยทก 3-6 เดGอน จนกระทงโรงพยาบาลไดผลงานตามตวชBวดแตIละตวทมคณภาพตามทคาดหวง
การประกนคณภาพโรงพยาบาลดานการควบคมวณโรคในเขต 11 อกแนวทางหนFง เปHนการประเม=นภายนอกของทมน=เทศงานเฉพาะก=จวณโรคของสานกงานปองกน
ควบคมโรคเขต 11 จงหวดนครศรธรรมราช (สคร.11) ซFงไดดาเน=นการไปแลวหลายโรงพยาบาลในเขต 11 และไดสIงผลการประเม=นกลบไปใหผDรบผ=ดชอบงานวณโรคของโรง
พยาบาลทกครBง การประเม=นภายนอกของ สคร.11 ทดาเน=นการใหกบโรงพยาบาลตIางๆ ในเขต 11 นBน สคร.11 ตBงความมIงหวงไวอยIางชดเจนวIา เพGอเปHนการสาธ=ตใหกบผD
ประสานงานวณโรคระดบจงหวด (Provincial Tuberculosis Co-ordinator หรGอ PTC) เทIานBน โดยหวงวIา PTC จะสามารถดาเน=นการประเม=นภายนอกใหกบโรงพยาบาลทเหลGอ
ของแตIละจงหวดตIอไปได เนGองจาก สคร.11 ไมIสามารถดาเน=นการประเม=นภายนอกใหแกIโรงพยาบาลทBงเขตได อนFง การประเม=นภายนอกนB มจานวนตวชBวดนอยกวIา "แนวทาง
การประกนฯ" ฉบบนBอยIางมาก โดยการประเม=นภายนอกจะมเพยงตวชBวดทสาคญๆ เทIานBน และทBงนBดวยเหตผลอกประการหนFงคGอ การประเม=นภายนอกมกมเวลาอนจากดโดยทว
ไปมกไมIเก=น 1 วน แนวทางการประเม=นภายนอกทกลIาวนB ผDเขยนม=ไดใสIไวในเอกสารฉบบนB ผDสนใจสามารถหาดDไดจากเว>ปไซตสIวนตวของผDเขยน
ตวชBวดตIางๆ ใน "แนวทางประกนฯ" ฉบบนB ผDเขยนเปHนผDยกรIางฉบบแรก และไดผIานการแสดงความค=ดเห>นและพฒนาจากผDเชยวชาญวณโรคหลายทIานในหลายเวท
อยIางไรก>ตาม ผDเขยนไดพยายามเขยนประเด>นของตวชBวดใน "แนวทางประกนฯ" นB ใหมคณภาพเพ=มเต=มจากทไดขอสรปแลวจากความค=ดเห>นจากสIวนกลางลIาสด เพGอใหมคณ
ภาพสDงสดในการควบคมวณโรคใหไดนนเอง ตวอยIางเชIน ประเด>นการดDแลการรบประทานยาตIอหนา ผDเขยนจะเนนโดย "เจาหนาทดานสขภาพ" เปHนหลก และการจดตBง DOT
Corner (DOT = Directly-Observed Treatment) ผDเขยนไดเสนอใหจดตBงทBงทโรงพยาบาลและเครGอขIายบร=การสขภาพทกแหIง ขณะทสIวนกลางสรปแนะนาในตวชBวดเพยงทโรง
พยาบาลเปHนตน
ผDเขยนขอกราบขอบพระคณทกๆ ทIานทมสIวนรIวมในการพฒนาตวชBว ดดานการประกนคณภาพโรงพยาบาลดานการควบคมวณโรค และหวงวIา "แนวทางการ
ประกนฯ" ฉบบนB จะเปHนประโยชนตIอการพฒนางานวณโรคของโรงพยาบาลตIางๆ บางไมIมากก>นอย เพGอจะไดรIวมชIวยกนดาเน=นการใหสามารถควบคมวณโรคในประเทศไทยให
ไดในทสด
พนธชย รตนสวรรณ
มนาคม 2550.
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1. การตอบสนองเช%งนโยบาย
1.1 โรงพยาบาลมเจาหนาททไดรบการอบรมตามแผนงานวณโรคแหIงชาต=อยIาง เจาหนาททรบผ=ดชอบตองผIานการอบรมหลกสDตรผDประสานงานวณโรคระดบโรง
นอย 2 คน โดยเปHนผDรบผ=ดชอบหลก 1 คน และมผDสามารถทาหนาทแทน พยาบาล อยIางนอย 4 วน
ไดอก 1 คน
1.2 มการกาหนดแนวทางการดาเน=นงานวณโรคของโรงพยาบาลและเครGอขIายฯ แนวทางการดาเน=นงานวณโรค มดงนB
1. มการจดตBงคณะทางานและกาหนดหนาทรบผ=ดชอบงานวณโรค
2. มการกาหนดแนวทางการดาเน=นงานวณโรคตามแผนงานวณโรคแหIงชาต= ใน
หนIวยงานตIางๆ เชIน การคดกรอง การตรวจเสมหะ การเอกซเรย การว=น=จฉย
การรกษา การใหคาปรFกษา การสงคมสงเคราะห การทา DOT การสนบสนน
ใหทานยาไดอยIางถDกตอง สมาเสมอ การต=ดตามเมGอขาดยา การบนทFก/
ทะเบยน/รายงาน ฯลฯ
1.3 มศDนยประสานงานวณโรคของโรงพยาบาล

มการจดตBงศDนยประสานงานวณโรค โดยเปHนหนIวยงานทประสานการดาเน=นงาน
วณโรคทBงภายในและภายนอกโรงพยาบาล

1.4 มการจดตBง DOT corner อยIางเหมาะสมทโรงพยาบาลและเครGอขIายฯ

ควรมชGอปายชดเจน เชIน มมนBมพเลBยง หรGอมมกากบการก=นยา เพGอใหผDปeวยทราบ
และมารบประทานยา โดยเปHนสถานทซFงมอากาศถIายเทสะดวกและมความเปHนสIวน
ตวสาหรบผDปeวย และมวสดอปกรณทจาเปHนสาหรบการรบประทานยา ไดแกI นBาดGม
แกวนBาทใชครBงเดยวท=Bง
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1.5 มการประชมระดบอาเภอเพGอต=ดตามการดาเน=นงานวณโรคอยIางนอยทก 2 เปHนการประชมเพGอต=ดตามการดาเน=นงานวณโรคระดบผDบร=หาร ซFงสามารถนาวาระ
เดGอน
เรGองวณโรคเขาในการประชมใดประชมหนFงระดบอาเภอ เชIน คปสอ.
1.6 ม DOTS meeting ระดบอาเภอ อยIางนอยทกเดGอน

เปHนการประชมสาหรบผDรบผ=ดชอบงานวณโรค เพGอต=ดตามงานวณโรค ว=เคราะห
สถานการณ ปgญหา อปสรรค แนวทางแกไขในเรGอง TB case management

1.7 ผDปeวยวณโรคเสมหะพบเชGBอทอาศยนอกพGBนทรบผ=ดชอบ ซFงไดรบการว=นจ= ฉย ใชแบบฟอรมการสIงตIอผDปeวยวณโรค (TB 09) โดยแยกการสIงใบสIงตวดงนB ใหผD
ทแผนกผDปeวยนอกไดรบการสIงตIอ (Refer) ไปทโรงพยาบาลใกลบาน
ปeวยถGอใบ TB 09 ไปพรอมกบผDปeวย สIงสาเนา TB 09 ไปยงสถานทรบโอน และ
เก>บสาเนา TB 09 ไวทสถานทโอนออก
1.8 มระบบการสIงยาวณโรคจากโรงพยาบาลไปยงเครGอขIายบร=การสขภาพโดย
ไมIใหผDปeวยวณโรคถGอยาไปสIงเอง

รDปแบบระบบการจดสIงยาวณโรคขFBนอยDIกบความพรอมและความเหมาะสมของเครGอ
ขIายของอาเภอแตIละอาเภอ

2. การคนหาและว%นจ% ฉยผ+ป,วยวณโรค
2.1 มบร=การชIองทางดIวนสาหรบการตรวจว=น=จฉยผDมอาการสงสยวณโรคทBงท
แผนกผDปeวยนอกและหอผDปeวยใน

มการดาเน=นการบร=การชIองทางดIวนตามทกาหนดไวแนวทางการดาเน=นงานวณโรค
ฯ (โปรดดD ขอ 1.2)

2.2 มสถานทสาหรบขากเสมหะอยIางเหมาะสม

อยIางนอยเปHนสถานท ซFงมอากาศถIายเทสะดวกแสงแดดสIองถFงและอยDIนอกอาคาร

2.3 การว=นจ= ฉยวณโรคปอดทกรายตองใชการตรวจเสมหะเปHนหลกตามเกณฑ
ของแผนงานวณโรคแหIงชาต=

โปรดศFกษาการว=น=จฉยวณโรค ในแนวทางการดาเน=นงานวณโรคตามแนวทางวณ
โรคแหIงชาต=

2.4 จดทาทะเบยนชนสDตรเสมหะวณโรคอยIางครบถวนสมบDรณและถDกตอง
2.5 มการเก>บสไลดทกแผIนทตรวจเสมหะหาเชGอB AFB ไวเพGอการทา EQAS
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2.6 การตรวจชนสDตรเสมหะดวยกลองจลทรรศนผIานเกณฑการรบรองคณภาพ -การประกนคณภาพการตรวจเสมหะตามว=ธการและเกณฑของกรมควบคมโรค
ตามว=ธการ และเกณฑของกรมควบคมโรค (EQAS/LQAS)
(EQAS/LQAS) คGอ มการเก>บสไลดทกแผIนเพGอการสIมตรวจ และ/หรGอ มใบราย
งานการสIมเก>บสไลดเพGอการตรวจสอบซBา (QA1) และ/หรGอ มใบรายงานสรปผล
การตรวจสไลดซBาจากภายนอก (QA3) ในปtทผIานมา หรGอ Cohort ทผIานมา
-EQAS/LQAS (External Quality Assurance System/Lot Quality Assurance
Sampling) คGอ ระบบการประกนคณภาพภายนอก โดยว=ธการสIมแบบกลIม
จากสไลดทตรวจไมIพบเชGอB (Negative slides) จานวน 90 แผIน และจากสไลดท
ตรวจพบเชGอB (Positive slides) จานวน 18 แผIน ในเวลา 1 ปt โดยผDทาหนาท
สIมสไลดไดผIานการอบรมและรบรองจากกรมควบคมโรคแลว
3. การรกษาดวยระบบยาระยะส/นแบบม0พเ10 ล0/ยง
3.1 ผDปeวยวณโรคเสมหะพบเชGBอทกรายไดรบการกากบดDแลการรบประทานยาตIอหนา (DOT หรGอ Directly-Observed Treatment)
3.1.1 ผDปeวยวณโรคเสมหะพบเชGBอทกรายมพเลBยงกากบดDแลการรบประทาน มพเลBยงทเชGอถGอไดกากบดDแลการรบประทานยาตIอหนาตลอดระยะเวลาการรกษา
ยาตIอหนา
ทผDปeวยรบประทานายา Rifampicin ทกมGอB โดยพเลBยงเปHนเจาหนาทดานสขภาพ
อยIางนอยรอยละ 90 พเลBยงทเหลGอควรเปHนผDทเชGอถGอไดในชมชนทไมIใชIญาต=ผปeD วย
โดยเจาหนาทดานสขภาพตองรบผ=ดชอบเปHนผDทาการประเม=นความนIาเชGอถGอของพ
เลBยง
3.1.2 ผDปeวยวณโรคเสมหะพบเชGBอทมพเลBยงซFงไมIใชIเจาหนาทดานสขภาพ การเยยมบานผDปeวยอยIางสมาเสมอตIอเนGอง อยIางนอยสปดาหละครBงในการรกษา
กากบดDแลการรบประทานยาตIอหนา ไดรบการเยยมบานโดยเจาหนา ระยะเขมขน และเดGอนละครBงในระยะตIอเนGอง
ทดานสขภาพตามเกณฑทกาหนด
3.2 ผDปeวยวณโรคไดรบการชIวยเหลGอดานสงคมสงเคราะหอยIางเหมาะสม
3.3 ผDปeวยวณโรครายใหมIเสมหะพบเชGBอทกรายไดรบการรกษาดวยยา CAT1
www.geocities.com/phanchai
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3.4 ผDปeวยวณโรคทเปHนผDปeวยใน ไดรบการกากบดDแลการรบประทานยาตIอหนา
โดยพยาบาล และมการวางแผนการจาหนIายรIวมกบเจาหนาทคล=น=กวณโรค
เพGอประสานงานเครGอขIายฯ ในการรกษาอยIางตIอเนGอง
3.5 มระบบต=ดตามผDปeวยวณโรคทขาดยา
4. ยารกษาวณโรคตามระบบยาระยะส/น
4.1 ยารกษาวณโรคไมIขาดแคลนและมคณภาพ

มยาไมIขาดแคลน ประเม=นจากการรกษาในบตรการรกษาวณโรค สอบถามจาก
คล=นก= วณโรค เภสชกร และมการบร=หารคลงยาทเหมาะสมมคณภาพ คณภาพของ
ยา ประเม=นจากสภาพยา วนผล=ต วนหมดอาย การเก>บยา

4.2 มการทา Daily packets โดยงานเภสชกรรม
4.3 มการใชยาวณโรครวมเม>ด(Fixed dose combination drug)

การใชยารวมเม>ดใชตามคาแนะนาจากองคการอนามยโลก เพGอชIวยใหผDปeวยม
ความสะดวกมากขFนB ในการรบประทานยา, เพGอลดความผ=ดพลาดในการสงยาของ
แพทย และเพGอความสะดวกในการบร=หารจดการยาวณโรคของเภสชกรและเจา
หนาทคล=นก= วณโรค

4.4 มระบบการเฝาระวงอาการไมIพงF ประสงคจากการใชยาวณโรค
5. ทะเบ0ยนและรายงานวณโรค
5.1 มการขFนB ทะเบยนผDปeวยวณโรคทกประเภททกราย อยIางครบถวนสมบDรณ
และถDกตอง
5.2 มการจดทาบตรการรกษาวณโรคอยIางครบถวนสมบDรณและถDกตอง
5.3 มการจดทารายงานรอบ 3 เดGอนอยIางครบถวนสมบDรณ ถDกตองและสIงทน
เวลา
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5.4 มการว=เคราะหขอมDลการดาเน=นงานวณโรคทกรอบ 3 เดGอนและประจาปt
6. การป5องกนการแพร6กระจายเช7/อวณโรคในโรงพยาบาล
6.1 กาหนดเรGองการปองกนการแพรIกระจายเชGBอวณโรคอยDใI นแผนการปองกน
การกระจายเชGBอของโรงพยาบาลประจาปt
6.2 มการตรวจสขภาพ เฝาระวงและดDแลรกษาการปeวยเปHนวณโรคในบคลากร
และมการจดเก>บเปHนระบบฐานขอมDลอยIางเหมาะสม
6.3 มการจดสถานทแผนกผDปeวยนอกทวไปหรGอคล=น=กอายรกรรมและคล=นก= วณ คล=นก= ทมความเสยง หมายถFง คล=นก= ทรกษาผDปeวยทมภDม=ตานทานนอย เชIน คล=นก=
โรค ออกหIางจากคล=น=กผDปeวยอGนๆ ทมความเสยงตIอการต=ดเชGBอวณโรคอยIาง เด>ก คล=น=กผDปeวยเบาหวาน คล=น=กโรคไต คล=น=กผDปeวย AIDS
เหมาะสม
6.4 มหองหรGอพGนB ทแยกอยIางเหมาะสมสาหรบผDปeวยวณโรคเสมหะพบเชGBอทหอผD
ปeวยใน
7. การผสมผสานงานวณโรคและโรคเอดส
7.1 คล=น=กวณโรค
7.1.1 ผDปeวยวณโรคทกรายทขFนB ทะเบยนรกษาไดรบบร=การคาปรFกษาดาน
โรคเอดส
7.1.2 ผDปeวยวณโรคทต=ดเชGอB HIV ทกรายไดรบการตรวจ CD4, ไดรบยาตาน
ไวรสเอดสตามเกณฑการรกษา และยาปองกนหรGอรกษาการต=ดเชGอB
ฉวยโอกาสอยIางเหมาะสม
7.2 คล=น=กบร=การคาปรFกษาดานโรคเอดส
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7.2.1 ผDทต=ดเชGBอ HIV รายใหมIทกรายไดรบการความรDและคดกรองวณโรค
อยIางเหมาะสม

การคดกรองวณโรคปอดโดยพ=จารณาจากอาการสงสยวณโรคโดยเฉพาะอาการไอ
2 สปดาหขFBนไปเปHนอาการหลก และ/หรGอตรวจรIางกายพบความผ=ดปกต=ทสงสย
วณโรค ถามอาการดงกลIาว เจาหนาทควรสIงตรวจเสมหะหาเชGBอวณโรคเปHนอยIาง
นอย

7.2.2 ทะเบยนการใหบร=การคาปรFกษาดานโรคเอดส มชIองบนทFกขอมDล " ควรจดทาทะเบยนการใหบร=การคาปรFกษาดานโรคเอดสเพยง 1 ฉบบเปHนทะเบยน
การใหความรDวณโรค" และ "การคดกรองวณโรค" และมการบนทFกขอ กลางของโรงพยาบาล
มDลอยIางถDกตองและครบถวนสมบDรณ
7.3 ก=จกรรมกลIมผDต=ดเชGอB HIV
7.3.1 มการคดกรองวณโรคปอดทกครBงกIอนทากลIมผDต=ดเชGอB HIV

การคดกรองวณโรคปอดในกลIมผDต=ดเชGอB HIV กIอนทาก=จกรรมกลIมทกครBง โดยเจา
หนาทประจากลIมควรซกถามอาการสงสยวณโรคโดยเฉพาะอาการไอ 2 สปดาหขFBน
ไป เปHนอาการหลก และ/หรGอตรวจรIางกายพบความผ=ดปกต=ทสงสยวณโรค ถาม
อาการดงกลIาวเจาหนาทควรสIงตรวจเสมหะหาเชGBอวณโรคเปHนอยIางนอย

7.3.2 มการใหและทบทวนความรDเรGองวณโรคสาหรบผDต=ดเชGอB HIV ทกครBง
8. ม0การต%ดตามตวช0/วดในกล6มผ+ป,วยวณโรครายใหม6เสมหะพบเช7/อ

มการต=ดตามตวชBวดในกลIมผDปeวยวณโรครายใหมIเสมหะพบเชGอB ทไดมการประเม=น
ในปtทผIานมา และ/หรGอ Cohort ทผIานมา โดยจดทาเปHนกราฟเพGอเปรยบเทยบแนว
โนม

8.1 อตราการรกษาหายขาด (Cure rate) ทาไดอยIางนอยรอยละ 85
8.2 อตราการเปลยนแปลงผลเสมหะจากบวกเปHนลบ ทาไดอยIางนอยรอยละ 85
8.3 อตราการขาดยารวมกบอตราการสIงตIอผDปeวย ทาไดนอยกวIารอยละ 10
8.4 อตราการรกษาลมเหลว ทาไดไมIเก=นรอยละ 4
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