แนวทางการประกนคณภาพการควบคมวณโรค
สาหรบโรงพยาบาลและเครอขายบรการสขภาพ
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คานา
เอกสารแนวทางการประกนคณภาพการควบคมวณโรคส"าหรบโรงพยาบาลและเคร%อข'ายบร(การ
สขภาพฉบบน*+ จดท"าเป.นเอกสารอ(เล/คโทรน(ค (E-document) ม*จดม'งหมายส"าคญเพ%=อเป.นแนวทางให?
โรงพยาบาลต'างๆ ใช?เป.น "แนวทาง" ในการพฒนาการประกนคณภาพด?านวณโรค ผC?เข*ยนพยายาม
น"าเสนอประเด/นต'างๆ ขDน+ มาโดยแนวค(ดของการควบคมวณโรคให?ด*ท*=สด โดยอ(งหลกการสากลเท'าท*=ผC?
เข*ยนทราบ ซDง= อาจแตกต'างไปบ?างจากว(ถ*การด"าเน(นงานควบคมวณโรคของประเทศไทยในปIจจบน แต'
ประเด/นต'างๆ ท+งหมดน*+ ท'านผC?อ'านยงสามารถคดเลอก, ปรบปรง และเพ(มเตมได*โดยอสระ โดยใช?
ว(จารณญาณของท*มงาน HA ร'วมกบท*มงานวณโรคของโรงพยาบาลเอง แต'ต*องต+งอย, บนพ+นฐาน
แนวคดของการควบคมวณโรคให*ได*
เน%+อหาส'วนหนD=งในประเด/นต'างๆ ได?จากความค(ดเห/นของผC?เข?าร'วมประชมในเวท*วณโรคหลาย
คร+งท*=ผ'านมาในช'วงปLงบประมาณ 2547 - 2548 ผC?เข*ยนขอกราบขอบพระคณทกท'านมา ณ โอกาสน*+
ผC?เข*ยนไม'สามารถน"าเสนอรายละเอ*ยดปล*กย'อยท+งหมดส"าหรบทกประเด/นได? ท*มงานของโรง
พยาบาล อาจศDกษาเพ(=มเต(มจากเอกสารอ?างอ(งท*=ให?ไว? หร%อปรDกษาผC?เช*=ยวชาญวณโรคท'านอ%=นๆ ได?
อนD=ง ผC?เข*ยนจะพยายามปรบปรงเน%+อหาต'างๆ เพ(=มเต(มให?ด*ข+นD ในโอกาสต'อๆ ไป
ผC?เข*ยนหวงเป.นอย'างย(=งว'า เอกสารฉบบน*+ คงเป.นประโยชนต'อการพฒนางาน HA ด?านวณโรค
บ?างไม'มากก/น?อย
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คายอ
อสม. อาสาสมครสาธารณสขประจ"าหมC'บ?าน
AFB Acid-fast bacilli
เช%+อต(ดส*ทนกรด
DOT Directly-observed treatment
การรกษาด?วยการสงเกตโดยตรง หร%อ การม*พ*=เล*ย+ งก"ากบดCแลการรบประทานยาต'อหน?า
DOTS Directly-Observed Treatment, Short-course
เป.นช%=อกลยทธการควบคมวณโรคท*=องคการอนามยโลกแนะน"า
EQA External quality assessment
การประเม(นคณภาพจากภายนอก
HA

Hospital accreditation
การประกนคณภาพโรงพยาบาล

HIV Human immunodeficiency virus
เช%อ+ ไวรสเอดส
HTC Hospital TB coordinator
ผC?ประสานงานวณโรคของโรงพยาบาล
LSN Laboratory serial number
ล"าดบเลขท*=ชนสCตรเสมหะ
NTP National TB Programme
แผนงานวณโรคแห'งชาต(
SCC Short-course chemotherapy
ระบบหร%อสCตรยารกษาวณโรคระยะส+น
พนธชย รตนสวรรณ
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TB

Tuberculosis
วณโรค

VCT Voluntory counselling and testing
บร(การให?ค"าปรDกษาด?านโรคเอดสเพ%=อตรวจเล%อดโดยสมครใจ
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หลกการควบคมวณโรค
การเข*ยนประเด/นการด"าเน(นงานวณโรคในเอกสารฉบบน*+ ได?พยายามอ(งกบหลกการควบคมวณ
โรคท*=เป.นสากลให?มากท*=สด ส"าหรบท'านท*=สนใจรายละเอ*ยดต'างๆ เก*=ยวกบหลกการควบคมวณโรคแต'
ละข?อน+น สามารถศDกษาได?จากเอกสารต'างๆ ในเอกสารอ?างอ(งท*=ให?ไว?ได?
หลกการควบคมวณโรคท*=ส"าคญๆ ซD=งน"ามาใช?ประกอบการเข*ยนน"าเสนอประเด/นการด"าเน(นงาน
วณโรคในเอกสารฉบบน*+ ได?แก'
1. DOTS เป.นกลยทธเด*ยวในการควบคมวณโรคให?ส"าเร/จในปIจจบน
2. DOT เป.นองคประกอบท*=ส"าคญท*=สดในกลยทธ DOTS
3. DOT เป.นมาตรฐานการรกษาวณโรค (The standard of care)
4. ผC?ปeวยวณโรคม*ส(ทธ(อนชอบธรรมท*=จะได?รบบร(การ DOT ท*=ม*คณภาพ
5. การไม'ทา" DOT หร%อท"า DOT ท*=ไม'ม*คณภาพ เป.นการละเม(ดส(ทธ(ของผC?ปeวยวณโรคและของชมชน
6. เจ?าหน?าท*=ด?านสขภาพม*ความเหมาะสมท*=สดในการท"า DOT
7. สดส'วนของการท"า DOT โดยเจ?าหน?าท*=ด?านสขภาพควรท"าให?ได?อย'างน?อยร?อยละ 90
8. การท"า DOT โดย อสม. ท*=เช%=อถ%อได? ใช?ในกรณ*ท*=จ"าเป.นจร(งๆ เท'าน+น
9. การท"า DOT โดยญาต(ผC?ปeวย ไม'ถอ% ว'าเป.นการท"า DOT
10.การท"า DOT ท*=ด*ต?องอาศยผC?ปeวยเป.นศCนยกลาง (Patient-centered)
11.เม%=อไรท*=ผ?ปC eวยรบประทานยาไรแฟมปwซน( เม%=อน+นต?องท"า DOT ท*=ถCกต?องเสมอ
12.การรกษาผC?ปeวยวณโรคให?หายเป.นความรบผ(ดชอบของระบบสขภาพ ไม'ใช'ของผC?ปeวยเอง
13.ผC?ปeวยวณโรคปอดรายใหม'เสมหะพบเช%+อ (New smear-positive) ม*ความส"าคญมากท*=สดในการควบ
คมวณโรค
14.การรกษาผC?ปeวยวณโรคให?ม*ประส(ทธ(ภาพม*ความส"าคญกว'าการค?นหาผC?ปeวยวณโรคเช(งรก
15.การรกษาผC?ปeวยวณโรคในคร+งแรกม*ความส"าคญมากท*=สด
16.การตรวจเสมหะ AFB ม*ความส"าคญกว'าเอกซเรยปอดท+งในแง'การว(น(จฉย, ก"ากบต(ดตามการรกษา
และการประเม(นผลการรกษาวณโรค
พนธชย รตนสวรรณ
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17.ยาวณโรค โดยเฉพาะไรแฟมปwซ(น จะไม'ถCกเก/บไว?ท*=ผC?ปeวย จะให?ผC?ปeวยเม%=อมารบประทานยาต'อหน?า
เท'าน+น (ไม'ให?ผC?ปeวยวณโรคถ%อยาไปเอง)
18.การรกษาผC?ปeวยวณโรคให?หาย ถ%อเป.นการปPองกนท*=ด*ท=ส* ด
19.การรบประทานยาอย'างถCกต?องจร(งของผC?ปeวยวณโรค ส"าคญกว'าการบรรลเปPาหมายอตราการรกษา
หาย
20.การรกษาผC?ปeวยให?ประสบความส"าเร/จเพ%=อการควบคมวณโรคให?ได? ต?องให?การรกษาแบบ Intensive
TB case management

พนธชย รตนสวรรณ
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แนวทางการใช*ประเดAน HA ด*านวณโรค
การใช?ประเด/นด?านวณโรคส"าหรบการท"า HA ในเอกสารฉบบน*+ ให?ถ%อว'า แต'ละประเด/นจะผ'าน
การประเม(นเม%=อได?ท"าได?ตามรายละเอ*ยดเต/มรCปแบบท+งหมดในประเด/นน+นๆ แล?ว (Y = yes) แต'ถ?า
หากม* ก ารปฏ(บ ต(บ ?า งแล?ว แต'ย งไม'เต/มรCป แบบ ถ% อว' าม*ก ารปฏ(บ ต(แล?วบางส'ว น (P = partial) ส'ว น
ประเด/นท*=ยงไม'ได?ด"าเน(นการใดๆ เลย ถ%อว'า ไม'มห* ร%อไม'ได?ทา" (N = no) ดงตวอย'างข?างล'างน*+
ล ดบ

ประเดน

Y

P

N หม ยเหต

ประเดAนด*านการตอบสนองเชงนโยบาย
1

ม*ค"าส=งแต'งต+งคณะกรรมการเพ%=อด"าเน(นงานควบคมวณโรคฯ

2

ม*การจดท"าแนวทางการด"าเน(นงานวณโรคฯ

3

แพทยได?รบการอบรมตาม NTP

/
/
/

4

ประเด/นต'างๆ ท+งหมดน*+ ท*มงาน HA และ ท*มงานวณโรคของโรงพยาบาล ควรประชมร'วมกนเพ%=อ
พ(จารณาคดเลอก, ปรบปรงและเพ(มเตมประเด/นให?ม*ความเหมาะสมท*=ส ดกบสภาพท*=เป.นอยC'โรง
พยาบาลและเคร%อข'ายบร(การสขภาพ แต'ต?องต+งอยC'บนพ+นฐานแนวคดของการควบคมวณโรคให*
ประสบความสาเรAจ เม%=อได?ประเด/นท*=เหมาะสมแล?ว ก/สามารถน"าใช?เป.นเคร(องมอในการประเมน
ภายในโรงพยาบาลเองเพ(อการพฒนา HA ด*านวณโรคเป.นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพ%อ= ดCความ
ก?าวหน?าของการด"าเน(นงานวณโรค และควรม*ข?อเสนอแนะภายหลงการประเม(นภายในแต'ละคร+งเพ%=อ
การปรบปรงงานวณโรคให?ม*ประส(ทธ(ภาพมากย(ง= ขDน+

พนธชย รตนสวรรณ
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ประเดAน HA ด*านวณโรค
ก. การตอบสนองเช(งนโยบาย (Political Commitment)
ข. การตรวจเสมหะ AFB (Smear Microscopy) และการค?นหาผC?ปeวยวณโรค
ค. การรกษาด?วยระบบยาระยะส+นโดยการท"า DOT (SCC with DOT)
ง. ยาวณโรค (TB Drugs)
จ. ระบบทะเบ*ยนและรายงานวณโรค (TB Recording and Reporting System)
ฉ. การผสมผสานงานวณโรคและโรคเอดส (TB/HIV Integration)
ช. ผลลพธการด"าเน(นงานวณโรค (TB Outcomes)
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ก. การตอบสนองเชงนโยบาย (Political Commitment)
1. ม*ค"าส=งแต'งต+งคณะกรรมการเพ%=อด"าเน(นงานควบคมวณโรค และม*การประชมคณะกรรมการน*+อย'าง
สม="าเสมอร'วมกบหน'วยงานเคร%อข'ายบร(การสขภาพและหน'วยงานภายนอกท*=เก*=ยวข?องท+งภาครฐ
และภาคเอกชนอย'างสม="าเสมออย'างน?อยทก 2 เด%อน
2. ม*การจดท"าแนวทางการด"าเน(นงานวณโรคขD+นเป.นการเฉพาะของโรงพยาบาล โดยม*การก"าหนดบท
บาทก(จกรรมและแนวทางการประสานงานของหน'วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาลด?วย
3. แพทยประจ"าโรงพยาบาลทกคน ท*=ท"าหน?าท*=เก*=ยวข?องกบการว(น(จฉยและรกษาผC?ปeวยวณโรค ได?รบ
การอบรมตามหลกสCตร NTP
4. ม*เจ?าหน?าท*=คล(น(กวณโรคหร%อผC?ประสานงานวณโรคของโรงพยาบาล (HTC) ท*=ได?รบการอบรมตาม
หลกสCตร NTP1 อย'างน?อย 2 คน โดยเป.นผC?รบผ(ดชอบหลกอย'างน?อย 1 คนและผC?ท*=สามารถท"าหน?าท*=
แทนได?อ*กอย'างน?อย 1 คน
5. เจ?าหน?าท*=ชนสCตรท*=ท"าหน?าท*=ตรวจเสมหะ AFB ทกคน ได?รบการอบรมตามหลกสCตร NTP
6. เจ?าหน?าท*=ทกคนในเคร%อข'ายบร(การสขภาพ (ศCนยสขภาพชมชน/สถาน*อนามย) ได?รบการอบรมตาม
หลกสCตร NTP
7. ม*การจดสรรงบประมาณอย'างเพ*ยงพอส"าหรบการด"าเน(นงานวณโรคแต'ละปL2
8. ม*ยานพาหนะพร?อมเสมอส"าหรบการจดส'งยาวณโรคและส"าเนาบตรการรกษาผC?ปeวยวณโรคจากโรง
พยาบาลไปหน'วยงานภายในเคร%อข'ายบร(การสขภาพและหน'วยงานภายนอกอ%=นๆ ท*=ท"า DOT ให?ผC?
ปeวยทกราย
9. ม*การจด DOTS Meeting ทก 1 เด%อน โดยม*ผC?เข?าร'วมประชมจากทกหน'วยงานท*=เก*=ยวข?องท+งภาครฐ
และภาคเอกชน
10.ม*การจดท"าแผนงานประจ"าเด%อนส"าหรบการน(เทศงานวณโรคเฉพาะก(จจากโรงพยาบาลไปยงเคร%อ
ข'ายบร(การสขภาพ โดยม*การน(เทศงานตามแผนท*=ก"าหนดไว?อย'างน?อยร?อยละ 90 และม*การจดท"า
1 หลกสCตรอบรมโดยใช?ชดการเร*ยนรC?จ"านวน 10 เล'ม ระยะเวลาการอบรม 4-5 วน
2 ยารกษาวณโรคเม/ดรวมหลายขนาน, วสดว(ทยาศาสตรการแพทยส"าหรบการตรวจเสมหะ AFB, ผ?าเช/ดหน?าส"าหรบผC?ปeวย/ผC?ม*
อาการไอท*=สงสยว'าอาจเป.นวณโรค, การให?การช'วยเหล%อด?านสงคมสงเคราะหผC?ปeวยวณโรคท*=ยากจน, การจด DOTS Meeting, การ
น(เทศงานวณโรคเฉพาะก(จในเคร%อข'าย, การจดส%=อประชาสมพนธด?านวณโรค, การสนบสนนงบประมาณในการเข?าร'วมประชม/
สมมนาด?านวณโรค
พนธชย รตนสวรรณ
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รายงานผลการน(เทศงานทกคร+งท*=ออกน(เทศงาน เสนอผC?อ"านวยการโรงพยาบาลหร%อประธานคณะ
กรรมการเพ%อ= ด"าเน(นงานควบคมวณโรค
11.ม*การจดต+ง "ศCนยประสานงานวณโรค" ของโรงพยาบาล โดยม*เจ?าหน?าท*=ประจ"าอย'างน?อย 1 คนทก
วน (ไม'เว?นวนหยดราชการ) เพ%อ= ท"าหน?าท*=ประสานงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล
12.ม*การจดท"าแผนปฏ(บต(งานประจ"าปLด?านวณโรค และม*การจดท"าแผนงานล'วงหน?าอย'างน?อย 3 – 5
ปL โดยม*ความคลอบคลมก(จกรรมท*=จ"าเป.นท+งหมดด?านการควบคมวณโรค
13.ม*การจดท"าแนวทางการปPองกนและควบคมการต(ดเช%+อวณโรคในโรงพยาบาล และม*การด"าเน(นการ
ทกก(จกรรมอย'างเป.นรCปธรรม

พนธชย รตนสวรรณ
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ข. การตรวจเสมหะ AFB (Smear Microscopy) และการค*นหาผ,*ปUวยวณโรค
1. ม* "บร(การช'องทางด'วน" ส"าหรบการตรวจว(น(จฉยผC?ท*=ม*อาการสงสยวณโรคท+งท*=แผนกผC?ปeวยนอกและ
หอผC?ปeวยในโรงพยาบาล
2. ผC?ปeวยทกรายท*=ม*อาการไอมากกว'า 2 สปดาห ได?รบการส'งตรวจเสมหะ AFB
3. ม*สถานท*=ส"าหรบขากเสมหะเฉพาะท*=เหมาะสม3 ส"าหรบผC?ปeวยนอกและผC?ปeวยใน
4. ใช?ใบส'งตรวจชนสCตรเสมหะตามแนวทางของ NTP ส"าหรบผC?ปeวยนอกและผC?ปeวยใน
5. ม*กล?องจลทรรศนแบบ 2 ตาส"าหรบการตรวจเสมหะ AFB และอยC'ในสภาพใช?งานได?ด*
6. ม*วสดว(ทยาศาสตรการแพทยส"าหรบการตรวจเสมหะ AFB4 อย'างเหมาะสมและเพ*ยงพอ
7. เข*ยน LSN ท*=ตวตลบเสมหะและบนแผ'นกระจกสไลด
8. เทคน(คการปPาย, ย?อมส*, อ'านผลและรายงานผลเสมหะ AFB เป.นไปตามแนวทางของ NTP
9. ม*กล'องเก/บสไลดอย'างเพ*ยงพอเพ%=อจดเก/ดสไลดส"าหรบท"า EQA
10.ท"าทะเบ*ยนชนสCตรเสมหะ AFB ท*=ถCกต?องและครบถ?วนสมบCรณตามแนวทางของ NTP ส"าหรบผC?ปeวย
นอกและผC?ปeวยใน
11.ผC?ปeวยท*=ม*อาการน'าสงสยวณโรคและผลการตรวจเสมหะ AFB เป.นลบ ได?รบการตรวจเสมหะ AFB
ครบอย'างน?อย 3 ตวอย'างมากกว'าร?อยละ 90
12.ผC?ปeวยท*=ม*เสมหะ AFB เป.นบวกทกรายได?รบการจดการท*=เหมาะสม5
13.ใช?แบบฟอรมการส'งต'อผC?ปeวยทกรายท*=ได?ร บการส'งต'อว(ธ* refer หร%อ transfer ตามแนวทางของ
NTP6
14.ม*การท"าทะเบ*ยนการส'งต'อ (Transfer/Refer) ผC?ปeวยวณโรคอย'างถCกต?องและครบถ?วนสมบCรณตาม
แนวทางของ NTP
15.การว(น(จฉยผC?ปeวยวณโรคปอดเสมหะบวก (New smear-positive) ทกราย ได?ร บการว(น(จฉยตาม
แนวทางของ NTP
3
4
5
6

อยC'นอกอาคารโดยเป.นสดส'วนเฉพาะไม'ปะปนกบการท"าก(จกรรมอ%=นๆ , ม*อากาศถ'ายเทสะดวก, แสงแดดส'องถDง
ได?แก' ส*ย?อมเสมหะ AFB, กระจกสไลดร(มฝPา, ตลบเสมหะฝาเกล*ยว
ขD+นทะเบ*ยนรกษา, ส'งต'อ (Refer) หร%อการจดการอ%=นๆ ท*=เหมาะสม
อาจใช?ร'วมกบใบส'งต'อผC?ปeวยท=วไปของโรงพยาบาล หากม*โรคอ%=นร'วมหร%อม*ข?อมCลรายละเอ*ยดอ%=นๆ ท*=ตอ? งให?ไปด?วย

พนธชย รตนสวรรณ
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16.ผC?ปeวยวณโรคปอดเสมหะลบ (Smear-negative) ทกรายได?รบการว(น(จฉยท*เ= หมาะสม7
17.ม*การเก/บสไลดเสมหะ AFB ทกแผ'นไว?ตามแนวทาง NTP อย'างน?อย 1 รอบ 4 เด%อน เพ%=อการท"า
EQA
18.ม*ผลการท"า EQA ผ'านเกณฑท*=ยอมรบได?ไม'เก(น 1 ปL

7 ม*ผลตรวจเสมหะ AFB เป.นลบอย'างน?อย 3 ตวอย'าง, ม*ภาพเงารงส*ทรวงอกเข?าได?กบวณโรคระยะลกลาม (Active TB), ไม'ตอบ
สนองต'อการรกษาด?วยยาปฏ(ช*วนะท*=ออกฤทธ(•กว?าง 1 คร+ง (1 Course) และแพทยตดส(นให?การรกษาวณโรคตามระยะสCตรยา
รกษา (Full course)
พนธชย รตนสวรรณ
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ค. การรกษาด*วยระบบยาระยะส+นโดยการทา DOT (SCC with DOT)
1. ม*สถานท*=เหมาะสมและอากาศถ'ายเทสะดวกส"าหรบคล(น(กวณโรค
2. ม*การขD+นทะเบ*ยนรกษาผC?ปeวยวณโรคทกรายทนท* อย'างถCกต?องและครบถ?วนสมบCรณ
3. ผC?ปeวยวณโรคปอดทกรายได?รบการรกษาตามแนวทางของ NTP (ยกเว?น ผC?ปeวยท*=จ"าเป.นต?องปรบ
สCตรยาให?เหมาะสม เม%=อเก(ดอาการไม'พงD ประสงคทางยา)
4. ผC?ปeวยวณโรคปอดรายใหม'เสมหะบวกทกราย (New smear-positive) ได?ร บการท"า DOT โดยเจ?า
หน?าท*=ด?านสขภาพหร%อ อสม. ท*=เช%=อถ%อได?8 อย'างน?อยในการรกษาระยะเข?มข?นระยะแรก และในการ
รกษาระยะต'อเน%=องส"าหรบรายท*=ใช?สตC รยาท*=ม*ไรแฟมปwซน(
5. ผC?ปeวยวณโรคประเภทอ%=นๆ (นอกเหน%อผC?ปeวยวณโรคปอดรายใหม'เสมหะบวก) ได?รบการท"า DOT
โดยเจ?าหน?าท*=ด?านสขภาพหร%อ อสม. ท*=เช%=อถ%อได? อย'างน?อยเม%อ= ใช?สตC รยาท*=ม*ไรแฟมปwซ(น
6. ม* DOT corner อยC'ในสถานท*=เหมาะสม9 ท*=โรงพยาบาลและเคร%อข'ายบร(การสขภาพ ซD=งเปwดให?บร(การ
ผC?ปeวยวณโรคทกวนไม'เว?นวนหยดราชการ
7. จดท"าบตรการรกษาวณโรค (TB treatment card) ส"าหรบผC?ปeวยวณโรคทกรายอย'างถCกต?องและ
ครบถ?วนสมบCรณ และท"าส"าเนาอ*ก 1 ฉบบส'งให?กบหน'วยงานท*=ท"า DOT ให?ผC?ปeวยวณโรค
8. จดส'งยาวณโรคและส"าเนาบตรการรกษาวณโรคของผC?ปeวยแต'ละราย จากโรงพยาบาลไปถDงหน'วย
งานภายในเคร%อข'ายบร(การสขภาพและหน'วยงานภายนอกอ%=นๆ ท*=ท"า DOT ภายใน 1 วน โดยไม'ให?
ผC?ปeวยหร%อญาต(ถ%อยาไปเอง
9. ม*การใช?บตร DOT (DOT card ) อย'างถCกต?องและครบถ?วนสมบCรณ ส"าหรบผC?ปeวยวณโรครายท*=ท"า
DOT โดย อสม. ท*=เช%อ= ถ%อได?
10.ม*การเย*=ยมบ?านผC?ปeวยวณโรคและ อสม. ท*=เป.นพ*=เล*+ยง ตามเกณฑแนวทางของ NTP ในกรณ*ท*=ท"า
DOT โดย อสม. ท*=เช%อ= ถ%อได?
11.ผC?ปeวยวณโรคทกรายท*=ได?รบการรกษาในหอผC?ปeวยในโรงพยาบาลได?รบการท"า DOT โดยพยาบาล
8 ม*ความอาวโสหร%อเป.นท*=ยอมรบของชมชน และม*ความเข?าใจในเร%อ= งการท"า DOT เป.นอย'างด*
9 ม*อากาศถ'ายเทสะดวก แต'ม(ดช(ดเป.นความส'วนตวของผC?ปeวยท*=ก"าลงรบประทานยาวณโรค, เก/บยาไว?ในสถานท*=เหมาะสมไม'
สมผสแสงแดดโดยตรง, ม*อปกรณพร?อมส"าหรบการรบประทานยา ได?แก' แก?วน+"าใช?คร+งเด*ยวท(+ง, อปกรณใส'น+"าด%ม= , น+า" ด%=มสะอาด,
ถงขยะ, อปกรณส"าหรบใส'ยาวณโรค เช'น แก?วยาเล/ก
พนธชย รตนสวรรณ
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ทกม%+อ และม*การวางแผนการจ"าหน'ายท*=เหมาะสม10 ภายในวนท*=ได?รบการว(น(จฉยหร%อรบไว?ท"าการ
รกษาในโรงพยาบาล
12.ผC?ปeวยวณโรคทกรายและญาต( ได?รบความรCเ? ร%อ= งการรกษาวณโรคอย'างเหมาะสม
13.ผC?ปeวยวณโรคทกรายได?ร บบร(การคดกรองทางด?านสงคมสงเคราะห และได?ร บการช'วยเหล%อตาม
ความจ"าเป.นอย'างเหมาะสม
14.ม*การใช?บตรนดผC?ปeวยวณโรคและม*ระบบตรวจสอบผC?ปeวยวณโรคท*=ไม'มารบการรกษาตามนดหร%อไม'
มารบบร(การ DOT และเจ?าหน?าท*=ได?ม*การออกต(ดตามผC?ปeวยภายใน 1 วน
15.ส"าเนาบตรการรกษาผC?ปeวยวณโรคของหน'วยงานท*=ทา" DOT ให?ผC?ปeวย ได?รบการกรอกข?อมCลอย'างต'อ
เน%=อง, ถCกต?องและครบถ?วนสมบCรณ

10 รวมถDงการประสานงานกบเคร%อข'ายบร(การสขภาพหร%อหน'วยงานภายนอก เพ%=อการท"า DOT อย'างต'อเน%อ= ง
พนธชย รตนสวรรณ
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ง. ยาวณโรค (TB Drugs)
1. ยาวณโรคไม'ขาดแคลนและม*คณภาพด*
2. ยาวณโรคไม'หมดอายและไม'เส%=อมสภาพ
3. สถานท*=จดเก/บยาม*ความเหมาะสม
4. ม*การจดล"าดบการจดเก/บและการใช?ยาวณโรคอย'างเหมาะสม11
5. ม*การใช?ยารวมหลายขนาน (Fixed-dose combination drugs) อย'างน?อยร?อยละ 90
6. ม*การท"า Daily packet ส"าหรบผC?ปeวยวณโรคทกราย โดยงานเภสชกรรม
7. ม*ระบบเฝPาระวงต(ดตามอาการไม'พงD ประสงคทางยาจากการรกษาวณโรค

11 เก/บยาวณโรคท*=ม*ว นหมดอายก'อนไว?ด?านนอกเพ%=อใช?ก'อน ส'วนยาวณโรคท*=หมดอายหลงไว?ด?านในตามล"าดบ ยาวณโรคท*=ม*วน
หมดอายหลงสดไว?ด?านในสดของท*=เก/บยา
พนธชย รตนสวรรณ
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จ. ระบบทะเบ[ยนและรายงานวณโรค (TB Recording and Reporting System)
1. โรงพยาบาลจดท"าทะเบ*ยนผC?ปeวยวณโรค อย'างถCกต?องและครบถ?วนสมบCรณ
2. หน'วยงานท*=ทา" DOT จดท"าส"าเนาทะเบ*ยนผC?ปeวยวณโรค อย'างถCกต?องและครบถ?วนสมบCรณ
3. โรงพยาบาลจดท"ารายงานวณโรคทกฉบบได?ถCกต?อง, ครบถ?วนสมบCรณและส'งทนเวลาตามก"าหนด
ในแนวทางของ NTP
4. โรงพยาบาลจดท"ารายงานผC?ป eวยวณโรคในการเฝPา ระวงทางระบาดว( ทยาได?ถCกต?อ ง, ครบถ?ว น
สมบCรณ และส'งทนเวลาตามก"าหนด
5. โรงพยาบาลม*การว(เคราะหรายงานวณโรคทกงวดและน"าเสนอผC?อ"านวยการหร%อประธานคณะท"างาน
เพ%อ= ด"าเน(นงานควบคมวณโรค

พนธชย รตนสวรรณ
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ฉ. การผสมผสานงานวณโรคและโรคเอดส (TB/HIV Integration)
1. ผC?ปeวยวณโรคทกรายท*=ข+นD ทะเบ*ยนรกษาวณโรค ได?รบบร(การ VCT อย'างเหมาะสม
2. ผC?ต(ดเช%+อเอดสรายใหม'ทกรายได?รบการคดกรองวณโรคอย'างเหมาะสม
3. ม*การคดกรองวณโรคปอดส"าหรบผC?ต(ดเช%+อเอดสทกรายท*=มาท"าก(จกรรมกล'มผC?ต(ดเช%+อเอดสทกคร+ง
4. ม*การให?และทบทวนความรC?เร%=องวณโรคในการท"าก(จกรรมกล'มผC?ต(ดเช%+อเอดสทกคร+ง

พนธชย รตนสวรรณ
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ช. ผลลพธการดาเนนงานวณโรค (TB Outcomes)
1. อตราการรกษาหายในกล'มผC?ปeวยวณโรคปอดรายใหม'เสมหะพบเช%+อ (New smear-positive) อย'าง
น?อยร?อยละ 85
2. อตราการกลบเป.นลบของเสมหะในกล'มผC?ปeวยวณโรคปอดรายใหม'เสมหะพบเช%+ออย'างน?อยร?อยละ
85
3. อตราการรกษาล?มเหลวในกล'มผC?ปeวยวณโรคปอดรายใหม'เสมหะพบเช%+อไม'เก(นร?อยละ 4
4. อตราการขาดการรกษารวมกบอตราการส'งต'อท*=ยงไม'ทราบผลการรกษาในกล'มผC?ปeวยวณโรคปอด
รายใหม'เสมหะพบเช%+อน?อยกว'าร?อยละ 10

พนธชย รตนสวรรณ
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