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แนวทางการผสมผสาน
การดาเนนงานวณโรคและโรคเอดสระดบอาเภอในเขต 11
พนธชย รตนส#วรรณ1
ประเทศไทยเร$%มด()เน$นง)นก)รผสมผส)นง)นวณโรคและโรคเอดส โดยม2แนวท)งอย3)งชด
เจนต5งแต3ป6งบประม)ณ 2547 เป<นต=นม) โดยในป6งบประม)ณ 2548 ส()นกโรคเอดส วณโรค และ
โรคต$ดต3อท)งเพศสมพนธได=จดท()ค@3มAอแนวปฏ$บต$ก)รผสมผส)นวณโรคและโรคเอดสขD5นม)เผย
แพร3 และกรมควบคมโรคได=จดหลกส@ตรก)รฝGกอบรมว$ทย)กรก)รให=บร$ก)รค()ปรDกษ)ด=)นโรคเอดส
เพA %อ เจ)ะเลAอ ดโดยสมครใจ (Voluntary Counseling and Testing หรAอ VCT) เป<นหลกส@ ต รท2% ใช=
เวล) 3 วน และต3อม)ในระดบเขตร)ชก)รกระทรวงส)ธ)รณสขม2ก)รขย)ยง)นโดยก)รฝGกอบรมเจ=)
หน=)ท2%คล$น$กวณโรคของโรงพย)บ)ลต3)งๆ ในพA5นท2%ขย)ยง)นของเขต เพA%อให=บร$ก)ร VCT แก3ผ@=ปUวย
วณโรคในก)รคดกรองก)รต$ดเชA5อ HIV (Human Immunodeficiency Virus) อย3)งไรกYด2 ยงม2ร)ย
ละเอ2ยดในก)รปฏ$บต$น25อ2กหล)ยประก)ร รวมถDงร)ยละเอ2ยดด=)นก)รคดกรองวณโรคในผ@=ต$ดเชA5อ
HIV ด=วย ผ@=เข2ยนจDงจดท()แนวท)งก)รผสมผส)นก)รด()เน$นง)นวณโรคและโรคเอดสระดบอ()เภอ
ในเขต 11 ขD5นม)เพA%อเป<นแนวท)งในก)รปฏ$บต$ให=ม2คว)มชดเจนและม2ประส$ทธ$ภ)พม)กท2%สด

ความเข$มแข%งของแผนงานท&งสองโรคในระดบอาเภอ: พ(น& ฐานของการผสมผสาน
องคก)รอน)มยโลกแนะน()ให= "ระดบอาเภอ" เป<นหน3วยท2%ส()คญท2%ส ดของก)รควบคมวณ
โรค เนA%องจ)กม2กลไกและเครAอข3)ยก)รด()เน$นง)นท2%ครบวงจรเพA%อก)รควบคมวณโรคอย3)งม2ประ
ส$ทธ$ภ)พ ท5งท)งด=)นก)รว$น$จฉยและก)รรกษ)/ก)รควบคมวณโรค เมA%อม2ก)รผสมผส)นง)นของ
วณโรคและโรคเอดส หน3วยของก)รผสมผส)นง)นท2%ส()คญจDงควรเป<น "ระดบอ()เภอ" ผ@=บร$ห)รและ
ผ@=รบผ$ดชอบง)นท5งสองโรคแต3ละอ()เภอจDงควรทบทวนและพ$จ)รณ)ว3) แผนง)นวณโรคและแผน
ง)นโรคเอดสในอ()เภอม2คว)มเข=มแขYงเพ2ยงใด ห)กม2ค ว)มเข=มแขYงด2ท5งสองแผนง)น ก)รผสม
ผส)นง)นท5งสองโรค ย3อมเป<นก)รเสร$มให=ก)รด()เน$นง)นท5งสองโรคม2ประส$ทธ$ภ)พด=)นก)รด@แล
รกษ)และก)รควบคมท5งสองโรคได=เป<นอย3)งด2 อ)จกล3)วได=ว3) ก)รผสมผส)นง)นเป<นเพ2ยงก)รต3อ
1 น)ยแพทย 9 วช ด=)นเวชกรรมปaองกน ส()นกง)นปaองกนควบคมโรคท2% 11 จงหวดนครศร2ธรรมร)ช
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ยอดของแผนง)นท2%เข=มแขYงท5งสองโรคของแต3ละอ()เภอ ห)กแผนง)นโรคใดโรคหนD%งของแต3ละ
อ()เภออ3อนแอหรAอข)ดประส$ทธ$ภ)พ ก)รผสมผส)นง)นกYย3อมได=ประโยชนไม3เตYมท2%นก เนA%องจ)ก
เมA%อคดกรองโรคของแต3ละแผนง)นแล=วม2ก)รส3งต3อผ@=ปUวยไปเพA%อพ$จ)รณ)ให=ก)รด@แลรกษ)อ2กโรค
หนD%งย3อมข)ดประส$ทธ$ภ)พไปด=วย
ก)รทบทวนคว)มเข=มแขYงของแผนง)นวณโรคระดบอ()เภอ ม2องคประกอบท2%ส()คญท2%สด คAอ
เคร(อข+ายการให$บรการ DOT (Directly-Observed Treatment) ห)กเครAอข3)ยน25ม2คว)มเข=มแขYงกY
ย3อมม%นใจได=ว3)เมA%อคดกรองพบผ@=ต$ดเชA5อ HIV ร)ยใดปUวยเป<นวณโรค กYส)ม)รถให=ก)รด@แลรกษ)
วณโรคในผ@=ต $ด เชA5อ HIV ร)ยน5นได=อย3)งม2 ประส$ทธ$ภ )พ ส3วนองคประกอบอA%น ๆ ท2%ค วรทบทวน
พ$จ)รณ) ได=แก3 องคประกอบพA5นฐ)นอA%นๆ ของกลยทธ DOTS (Directly-Observed Treatment,
Short-course) ซD%งประกอบด=วยนโยบ)ยก)รด()เน$นง)นวณโรคท5งระดบอ()เภอและต()บล, ก)รตรวจ
เสมหะ AFB (Acid-fast bacilli) ท2%ม2ค ณภ)พ, ย)วณโรคท2%ม2ค ณภ)พและไม3ข)ดแคลน และระบบ
ทะเบ2ยนร)ยง)นท2%ด2ด=)นวณโรค ส3วนก)รทบทวนคว)มเข=มแขYงของแผนง)นโรคเอดส อ)จแบ3งออก
ได=เป<น 2 องคประกอบใหญ3 ได=แก3 ด=)นก)รปaองกน (Prevention) และก)รรกษ) (Treatment) เพA%อ
ว3)เมA%อม2ก)รคดกรองต$ดเชA5อ HIV ในผ@=ปUวยวณโรคแล=ว ไม3ว3)ม2หรAอไม3ม2ก)รต$ดเชA5อ HIV กYส)ม)รถ
ให=ค()แนะน()ในก)รปaองกนก)รต$ดเชA5อ HIV หรAอก)รให=ด@แลรกษ)ด=)นโรคเอดสได=อย3)งม2ประส$ทธ$
ภ)พต3อไป
ดงน5น ผ@=เก2%ยวข=องควรทบทวนคว)มเข=มแขYงของแผนง)นท5งสองโรคในระดบอ()เภอ ห)กม2
แผนง)นใดยงม2ข=อจ()กดหรAอม2จดอ3อน ควรเร3งแก=ไขปรบปรงให=ม2ประส$ทธ$ภ)พ เพร)ะม$ฉะน5น ก)ร
ผสมผส)นง)นท5งสองโรคกYจะม2ประโยชนไม3เตYมท2%อย3)งท2%ควรจะเป<น คว)มเข=มแขYงของแผนง)นท5ง
สองโรคจDงเป<นพA5นฐ)นท2%ส()คญย$ง% ของก)รผสมผส)นง)น

การคดกรองโรค: "ประต1" แห+งการผสมผสาน
ก)รผสมผส)นง)นของสองโรค จ()เป<นต=องทร)บสถ)นะของผ@=ปUวยว3)ม2ท5งสองโรคอย@3ในตวคน
เด2ยวกนหรAอไม3 ห)กม2ท5งสองโรค เจ=)หน=)ท2%จะได=ส3งต3อผ@=ปUวยไปให=อ2กแผนง)นท()ก)รด@แลรกษ)ให=
ม2ประส$ทธ$ภ)พ ก)รด@แลรกษ)ท5งสองโรคไปในขณะเด2ยวกนม2คว)มจ()เป<นอย3)งย$ง% โดยจะช3วยเพ$%ม
คณภ)พช2ว$ตและน3)จะลดอตร)ก)รเส2ยช2ว$ตของผ@=ปUวยได= อ2กท5งยงช3วยให=ก)รรกษ)แต3ละโรคม2ประ
ส$ทธ$ภ)พเพ$%มขD5นได=ห)กม2ก)รด@แลรกษ)อ2กโรคให=ด2 แม=ห)กไม3ได=ปUวยหรAอไม3ได=ต$ดเชA5อด=วยอ2กโรค
หนD%ง กYยงส)ม)รถให=ค()แนะน()ปaองกนท2%เป<นประโยชนได= ก)รคดกรองโรคในผ@=ปUวยแต3ละแผนง)น
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จDงเป<นเสมAอน "ประต@" เชA%อมต3อท2%ส()คญ แผนง)นท5งวณโรคและโรคเอดสจDงต=องท()ให=กระบวนก)ร
คดกรองของอ2กโรคม2ประส$ทธ$ภ)พ ก)รผสมผส)นง)นจDงจะเก$ดขD5นได= ในท)งตรงกนข=)มห)กไม3ม2
ก)รคดกรองโรคท2%ด2 กYไม3ส)ม)รถผสมผส)นง)นระหว3)งแผนง)นได=
ก. การคดกรองการตดเช(&อ HIV ในผ1$ป6วยวณโรค

เปa)หม)ยของก)รให=บร$ก)ร VCT ในผ@=ปUวยวณโรค คAอ ร$อยละ 100 หม)ยถDง ผ@=ปUวยวณโรค
ท#กรายท2%ขD5นทะเบ2ยนรกษ) ควรได=รบบร$ก)ร VCT ห)กผ@=ปUวยวณโรคม2อ)ก)รหนกได=รบก)รด@แล
รกษ)อย@3ในหอผ@=ปUวยใน อ)จพ$จ)รณ)ให=บร$ก)ร VCT โดยผ@=ให=บร$ก)รค()ปรDกษ)เรA%องโรคเอดสท2%
ปฏ$บต$ง)นในแผนง)นโรคเอดส ซD%งอ)จถAอได=ว3)เป<นก)รให=บร$ก)ร Advanced VCT (โปรดด@ภ)พ
ประกอบ) กรณ2น25ม2ข=อได=เปร2ยบคAอ เร)มกจะม2เวล)ในก)รให=ค()ปรDกษ) เนA%องจ)กผ@=ปUวยอย@3ในหอผ@=
ปUวยใน ท()ให=โอก)สท2%จะประสบคว)มส()เรYจส@งในก)รโน=มน=)วใจให=ผ@=ปUวยวณโรคย$นยอมหรAอยอม
รบก)รเจ)ะเลAอดตรวจก)รต$ดเชA5อ HIV อ2กกรณ2ท2%ต=องพ$จ)รณ)ร2บให=บร$ก)ร Advanced VCT คAอ
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ห)กผ@=ปUวยวณโรคม2อ)ก)รบ3งช25อA%นใดว3)เข=)ได=ก บโรคเอดสหรAอม2ก)รต$ดเชA5อ HIV ก)รให=บร$ก)ร
Advanced VCT จะช3วยโน=มน=)วจ@งใจให=ผ@=ปUวยย$นยอมเจ)ะเลAอดตรวจก)รต$ดเชA5อ HIV ได=เรYวขD5น
และห)กม2ก)รต$ดเชAอ5 HIV กYจะได=พจ$ )รณ)ให=ก)รด@แลรกษ)ท)งด=)นแผนง)นโรคเอดสต3อไป ซDง% น3)
จะช3วยลดอตร)ก)รเส2ยช2ว$ตได= ได=แก3 ก)รส3งเจ)ะเลAอด CD4, ก)รพ$จ)รณ)ให=ก)รรกษ)ด=วยย)ต=)น
ไวรสเอดส เป<นต=น
ในกรณ2ท2%ผ@=ปUวยวณโรคท2%อ)ก)รท%วไปไม3รนแรงหรAอไม3หนกและก()ลงให=ก)รรกษ)แบบผ@=ปUวย
นอก เจ=)หน=)ท2%คล$น$กวณโรคควรให=บร$ก)รค()ปรDกษ)พA5นฐ)นด=)นโรคเอดส หรAออ)จเร2ยกว3)เป<น
Basic VCT เพA%อประเม$นผ@=ปUวยว3)ม2ปoจจยเส2%ยงด=)นก)รต$ดเชA5อ HIV หรAอไม3 (ได=แก3 ม2พฤต$กรรมก)ร
ม2เพศสมพนธท2%ไม3ปลอดภยหรAอเคยต$ดส)รเสพต$ดชน$ดฉ2ดเข=)เส=น เป<นต=น) และผ@=ปUวยย$นยอมเจ)ะ
เลAอดตรวจก)รต$ดเชA5อ HIV หรAอไม3 ห)กม2ปoจจยเส2%ยงท2%จะต$ดเชA5อ HIV และไม3ย$นยอมเจ)ะเลAอด
ตรวจก)รต$ดเชA5อ HIV เจ=)หน=)ท2%คล$น$กวณโรคควรร2บส3งผ@=ปUวยวณโรคไปพบผ@=ให=บร$ก)รค()ปรDกษ)
เรA%องโรคเอดสเพA%อรบบร$ก)ร Advanced VCT โดยเรYว
ในกรณ2ท2%ผ@=ปUวยวณโรคท2%ไม3ม2ปoจจยเส2%ยงก)รต$ดเชA5อ HIV และไม3ย$นยอมเจ)ะเลAอดตรวจก)ร
ต$ ดเชA5อ HIV ควรพ$จ)รณ)ส3งผ@ =ป Uว ยไปรบบร$ก )ร Advanced VCT จ)กเจ=) หน= )ท2 %ผ@= ให= บร$ ก )รค( )
ปรDกษ)เรA%องโรคเอดสต)มคว)มเหม)ะสมต3อไป อย3)งไรกYต)ม ห)กพบว3)ในระหว3)งก)รรกษ)วณ
โรค ผ@=ปUวยม2อ)ก)รปUวยหนกต=องรบไว=รกษ)ในโรงพย)บ)ลหรAอม2อ)ก)รเข=)ได=กบโรคเอดส ควรร2บ
ให=ผ=ป@ Uวยรบบร$ก)ร Advanced VCT โดยเรYวจ)กผ@=ให=บร$ก)รค()ปรDกษ)เรA%องโรคเอดส
ห)กผ@=ปUวยวณโรคย$นยอมหรAอยอมรบก)รเจ)ะเลAอดเพA%อตรวจก)รต$ดเชA5อ HIV และพบว3)ม2
ก)รต$ ด เชA 5 อ HIV ผ@=ป U ว ยวณโรคต= อ งได=ร บบร$ ก )รให=ค ( ) ปรD ก ษ)หลงก)รเจ)ะเลA อ ด (Post-test
counseling) โดยเจ=)หน=)ท2%ผ@=ให=บร$ก)รค()ปรDกษ)เรA%องโรคเอดสของแผนง)นโรคเอดสเท3)น5น เพA%อ
แจ=งผลเลAอดต)มข5นตอนท2%ถ@กต=องเหม)ะสมท2%ส ดต3อไป จ)กน5นจDงพ$จ)รณ)ส3งผ@=ปUวยเพA%อเข=)รบ
บร$ก)รก)รด@แลรกษ)ต)มข5นตอนของแผนง)นโรคเอดสต)มคว)มเหม)ะสมต3อไป
ข. การคดกรองการป6วยวณโรคในผ1$ตดเช(&อ HIV
ก)รคดกรองก)รปUวยวณโรคปอดในผ@=ต$ดเชA5อ HIV ม2คว)มส()คญท2%สด เนA%องจ)ก วณโรคปอด
ม2โอก)สส@งในก)รแพร3กระจ)ยเชA5อวณโรคไปส@3บคคลอA%นๆ ได=โดยเฉพ)ะอย3)งย$%งห)กตรวจพบว3)ม2
ผลเสมหะ AFB บวกด=วย อ)ก)รสงสยวณโรคปอดท2%ส()คญท2%ส ด คAอ อาการไอเร(&อรงตดต+อกน
นานกว+า 2 สปดาห แพทยบ)งท3)นอ)จม2ประสบก)รณพบว3)ผ@=ปUวยบ)งร)ยท2%ไม3ไอแต3กYม2ผลเสมหะ
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AFB บวกได= แต3ผ@=เข2ยนม2คว)มค$ดเหYนว3) ก)รซกประวต$อ)ก)รไอในผ@=ปUวยบ)งร)ยต=องม2คว)ม
ระมดระวงกล3)วคAอ ควรซกประวต$ว3) ม2อ)ก)รไอธรรมด)ด=วยหรAอไม3 เพร)ะบ3อยคร5งพบว3) ผ@=ปUวยท2%
ม2คว)มร@=สDกว3)ตนเองม2อ)ก)รไอปกต$ธรรมด) จะให=ประวต$ว3) "ไม3ไอ" ก)รคดกรองก)รปUวยวณโรค
ปอดในผ@=ต$ดเชAอ5 HIV ควรกระท()อย3)งน=อยใน 3 กล3ม ดงน25
1. กล3มผ@=ต$ดเชA5อ HIV ร)ยใหม3ท2%อ)จพบหลงจ)กก)รให= Post-test counseling ท2%คล$น$กให=ค()
ปรDกษ)ด=)นโรคเอดสหรAอ อ)จพบม)จ)กกรณ2อA%นๆ ก)รคดกรองวณโรคควรพ$จ)รณ)จ)ก
อ)ก)รไอม)กกว3) 2 สปด)หเป<นหลกร3วมกบอ)ก)รอA%นๆ ประกอบ ผ@=ท2%ม2อ)ก)รไอม)กกว3)
2 สปด)หทกร)ยควรได=ร บก)รส3งตรวจเสมหะ AFB อย3)งน=อย 3 ตวอย3)ง แพทยอ)จ
พ$จ)รณ)ส3งตรวจเอกซเรยปอดร3วมด=วยต)มคว)มเหม)ะสมของผ@=ปUวยเป<นร)ยๆ ไป ห)กผ@=
ต$ดเชA5อ HIV ร)ยใหม3น25 ไม3ม2อ)ก)รน3)สงสยวณโรคปอดหรAอตรวจคดกรองแล=วไม3พบว3)
ปUวยเป<นวณโรคปอด กYควรได=รบค()แนะน()เก2ย% วกบอ)ก)รส()คญท2%สดของก)รสงสยวณโรค
ปอด คAอ ไอเรA5อรงต$ดต3อกนน)นกว3) 2 สปด)ห ซD%งควรเฝa)ระวงตนเองและผ@=ท2%อ)ศยอย@3ร3วม
บ=)นเด2ยวกน ห)กม2อ)ก)รน3)สงสยเช3นน25 ควรร2บไปรบก)รตรวจเสมหะจ)กสถ)นบร$ก)ร
ด=)นสขภ)พหรAอโรงพย)บ)ลโดยเรYว ผ@=ต$ดเชA5อ HIV ควรเฝa)ระวงอ)ก)รน25ไม3เฉพ)ะส()หรบ
ตนเองเท3)น5น แต3ต=องเฝa)ระวงผ@=อ)ศยอย@3ร3วมบ=)นด=วย เนA%องจ)กห)กม2ผ@=ปUวยเป<นวณโรค
ปอดในบ=)น ผ@=ต$ดเชA5อ HIV เองกYจะม2คว)มเส2%ยงส@งท2%จะต$ดเชA5อและปUวยเป<นวณโรคได= เข)
จDงควรเฝa)ระวงก)รปUวยวณโรคปอดท5งในตนเองและบคคลในบ=)นเด2ยวกน ผ@=เข2ยนจDงม2
คว)มค$ดเหYนส3วนตวว3) เป:าหมายหวใจสาคญท=>ส#ดท=>เราต$องการสาหรบการคดกรอง
วณโรคในกล#+มผ1$ตดเช(&อ HIV ค(อ ผ1$ตดเช(&อ HIV ม=ความร1$และสามารถเฝ:าระวงตวเอง
และผ1$อาศยอย1+ร+วมบ$านเด=ยวกนว+าม=อาการไอเร(&อรงตดต+อกนนานกว+า 2 สปดาห
ซC>งเปDนอาการน+าสงสยวณโรคปอดหร(อไม+และควรได$รบการตรวจเสมหะต+อไป
2. ผ@=ต$ดเชA5อ HIV บ)งร)ยจะได=รบค()แนะน()ให=เข=)ร3วมก$จกรรมกล3มผ@=ต$ดเชA5อ HIV ในอ()เภอ
โดยท%วไปมกม2ก)รท()ก$จกรรมกล3มกนทกๆ 1 เดAอนโดยม2เจ=)หน=)ท2%โรงพย)บ)ลในอ()เภอ
เป<นแกนกล)งประส)นง)น ดงน5น เพA%อคว)มปลอดภยจ)กก)รต$ดเชA5อวณโรคของสม)ช$ก
กล3มผ@=ต$ดเชA5อ HIV และเจ=)หน=)ท2%ท2%ช3วยท()กล3ม จDงควรม2ก)รคดกรองวณโรคปอดก+อนเข=)
เป<นสม)ช$กกล3มและควรคดกรองวณโรคปอดในผ@=เข=)ร3วมก$จกรรมกล3มท#กคนท#กคร&งท2%ม2
ก)รท()ก$ จกรรมกล3ม เจ=)หน=)ท2 %อ )จต$ดปa)ยท2% โตqะลงทะเบ2ย นท()ก$ จกรรมกล3มว3) "ผ@=ท2%ม2
อ)ก)รไอ โปรดแจ=งเจ=)หน=)ท2%" และเจ=)หน=)ท2%ต=องท()ก)รซกประวต$สม)ช$กกล3มทกคนทก
คร5งก3อนท()กล3มว3)ใครม2อ)ก)รไอบ=)ง เพA%อก)รคดกรองวณโรคปอดให=ม2ประส$ทธ$ภ)พ ใน
แนวท)งก)รผสมผส)นวณโรคและเอดสเขต 11

5

29 ม2น)คม 2549

พนธชย รตนสวรรณ

www.geocities.com/phanchai

บ)งโรงพย)บ)ลท2%ม2แพทยให=บร$ก)รตรวจร3)งก)ยแก3ผ@=ต$ดเชA5อ HIV ทกร)ยท2%ม)ท()กล3มทก
คร5ง กYจะช3วยในก)รคดกรองวณโรคปอดได=ม)ก และเจ$าหน$าท=>ควรให$ส#ขศCกษาหร(อข$อ
แนะนาท#กคร&งเก2%ยวกบอ)ก)รไอเรA5อรงน)นกว3) 2 สปด)หซD%งน3)สงสยวณโรคปอดน25 เพA%อ
เป<นก)รย5)( ให=ผ@=ต$ดเชA5อ HIV ทกคนตระหนกและจดจานาไปปฏบตในก)รเฝa)ระวงตนเอง
และผ@=อ)ศยร3วมบ=)นเด2ยวกนได=จร$ง นอกจ)กน25 สถ)นท2%ท2%ท()ก$จกรรมกล3มควรเป<นห=องท2%ม2
อ)ก)ศถ3)ยเทสะดวก ไม3ควรเป<นห=องปrดและต$ดเครAอ% งปรบอ)ก)ศ
3. ห)กในระหว3)งนดก)รท()ก$จกรรมกล3มผ@=ต$ดเชAอ5 HIV ซD%งโดยท%วไปน)นประม)ณ 1 เดAอน ผ@=
ต$ดเชA5อ HIV บ)งร)ยอ)จม2ก)รปUวยเป<นวณโรคปอดและม)รบก)รตรวจว$น$จฉยท2%แผนกผ@=
ปUวยนอกหรAอม2อ)ก)รปUวยหนกต=องรบไว=ร กษ)ในหอผ@=ปUวยในโรงพย)บ)ล ก)รค=นห)ผ@=
ปUวยวณโรคปอดเช$งต5งรบท2%ม2ประส$ทธ$ภ)พท5งท2%แผนกผ@=ปUวยนอกและท2%หอผ@=ปUวยใน จDงม2
คว)มจ()เป<นและส()คญต3อก)รคดกรองวณโรคปอดให=ม2ประส$ทธ$ภ)พเพA%อลดคว)มล3)ช=)ใน
ก)รว$น$จฉยผ@=ปUวยวณโรคปอดและลดโอก)สก)รแพร3กระจ)ยเชA5อวณโรคในโรงพย)บ)ลได=
ต3อไป โรงพย)บ)ลรวมถDงสถ)นบร$ก)รด=)นส)ธ)รณสขต3)งๆ ควรตระหนกในประเดYนก)ร
ค=นห)วณโรคเช$งต5งรบน25 เพร)ะไม3เพ2ยงแต3ผ@=ต$ดเชA5อ HIV เท3)น5น ท2%อ)จปUวยเป<นวณโรค
ปอดและม)รบบร$ก)ร แต3จะม2ผ@=ปUวยวณโรคม)รบบร$ก)รอย@3เป<นประจ()ทกๆ วนอย@3แล=ว ก)ร
ปรบปรงประส$ทธ$ภ)พก)รค=นห)ผ@=ปUวยวณโรคปอดท2%แผนกผ@=ปUวยนอกและท2%หอผ@=ปUวยในจDง
ม2คว)มส()คญและจ()เป<นอย3)งย$ง%
เมA%อใดท2%พบผ@=ต$ดเชA5อ HIV ว3)ม2ก)รปUวยเป<นวณโรค โดยเฉพ)ะอย3)งย$%งวณโรคปอด กYส3งเข=)
รบก)รรกษ)กบเจ=)หน=)ท2%คล$น$กวณโรคเพA%อรบบร$ก)ร DOT ท2%ม2ค ณภ)พต3อไปเพA%อรกษ)วณโรค
อย3)งม2ประส$ทธ$ภ)พ
ส()หรบก)รคดกรองก)รปUวยวณโรคนอกปอดในผ@=ต$ดเชA5อ HIV ควรส3งพบแพทยผ@=เช2%ยวช)ญ
เฉพ)ะส)ข)น5นๆ ต)มคว)มเหม)ะสม เพร)ะก)รว$น$จฉยค3อนข=)งม2คว)มย3งย)กกว3)ก)รว$นจ$ ฉยวณ
โรคปอด ส3วนก)รคดกรองก)รต$ดเชA5อวณโรคในผ@=ต$ดเชA5อ HIV โปรดศDกษ)ได=ในค@3มAอแนวปฏ$บต$ก)ร
ผสมผส)นวณโรคและโรคเอดส
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