บริบท การดูแลผูป้ ่ วยวัณโรค
โรควัณโรคเป็ นโรคติดต่อทีเ่ ป็ นปั ญหาสาคัญของโรงพยาบาลปากพนัง จากข้อมูล อัตราป่ วยต่อแสนประชากรของผูป้ ่ วยวัณโรคในปี 2558 - 2562 คิดเป็ น 72, 73 ,67,68และ
32 รายตามลาดับ ผูป้ ่ วยขาดยาร้อยละ2.74 , 2.99 ,5.26 , 6 และ 6.25 เนื่องจากการรักษาวัณโรคต้องใช้เวลาในการรักษานาน ขาดผูด้ แู ลหลักและทาให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์หลาย
ประการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ และความร่วมมือในการใช้ยา ซึ่งอาจทาให้ผปู้ ่ วยบางรายรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง ขาดยานาไปสู่เชื้อดือ้ ยา ดังจะเห็นได้จากอัตราผูป้ ่ วยวัณโรคขาดยา
และอัตราการเสียชีวติ คิดเป็ น 2.74 ,10.45 ,5.26 และ 18.75 ตามลาดับ
โรงพยาบาลได้ปรับให้รกั ษาแบบ DOT ทุกราย เพื่อให้สามารถติดตามมารับยาได้ต่อเนื่อง และสม่าเสมอจนหายขาด สาหรับบางรายทีม่ ีปัญหาเรื่องการรับยาจะปรึกษาสานัก
ควบคุมโรค และ ทีมเยีย่ มบ้านเพื่อลงพืน้ ทีห่ าสาเหตุ และแก้ไขต่อไป

Driver diagram: TB
Purpose

Primary Drivers

Secondary Drivers
การให้ความรู้

กินยาต่อเนื่อง

Interventions/Change Idea
- ในวันทีผ่ ปู้ ่ วยมารพ.ให้ความรูก้ ารดูแลผูป้ ่ วยวัณโรคแก่ญาติ
และผูด้ แู ล
- ประชุมประจาเดือนของรพ. รพ.สต. ให้ความรูเ้ รื่องการทา
DOTS แก่อสม.
- วิธกี ารตรวจสอบการกินยา ให้มาทานยาต่อหน้าทุกวันโดยมี
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขหรืออสม.เป็ นผูก้ ากับการกินยา

Indicator: อัตราผูป้ ่ วยขาดยา <3%
เพิม่ Success rate ใน TB
Indicator:
- อัตราผูป้ ่ วยวัณโรครักษาหายขาด
> 85%
- อัตราผูป้ ่ วยวัณโรคเสียชีวติ <3%

ค้นหาผูป้ ่ วยใหม่
Indicator: อัตราการคัดกรอง
ผูป้ ่ วยรายใหม่ในกลุ่มเสีย่ ง > 80
%
กลุ่มเสีย่ ง ได้แก่
1. เรือนจา
2. เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
3. โรค HIV
4. ผูป้ ่ วยกลุ่มเรือ้ รัง
5. ต่างด้าว
6. ผูส้ งู อายุ

การกินยาต่อเนื่อง

วิธกี ารทา DOT ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

Indicator: อัตราผู้ป่วยขาดยา <3%

Indicator: อัตราการรักษา
ผูป้ ่ วยแบบมีพเ่ี ลีย้ ง 100 %

ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานควบคุมวัณโรคโรงพยาบาลปากพนัง
งานผูป้ ่ วยนอก กรณี รบั ผูป้ ่ วยใหม่
ผูป้ ่ วยทัวไปที
่ ม่ อี าการสงสัยวัณโรค
พยาบาลคัดกรอง
- แจกผ้าปิ ดปากและจมูก
- ซักถามอาการเจ็บป่ วย
- ส่งตรวจ AFB 3 ครัง้
- ส่งตรวจ CXR ทีห่ อ้ งเอกซเรย์
AFB = Positive
แพทย์สงั ่ Admit ตึกผูป้ ่ วยใน

งานห้องชันสูตร
- สอนวิธเี ก็บเสมหะ
- ตรวจ AFB

แพทย์ไม่ได้วนิ ิจฉัยเป็ นวัณ
โรคจ่ายยารักษาตามอาการ

ส่งพบแพทย์ ดูผล CXR
AFB = Negative

คลินิกวัณโรค
- ให้ผปู้ ่ วยอยู่หอ้ งแยกโรค 3-7 วัน
- แพทย์สงยาวั
ั ่ ณโรคตามมาตรฐานยาวัณโรค
- ตึกผูป้ ่ วยแจ้งคลินิกวัณโรคขึน้ ทะเบียนผูป้ ่ วย
- ทา DOTs ในผูป้ ่ วยทุกราย
- ให้สขุ ศึกษาการรักษาตามแผนการรักษาวัณโรค
- ให้คาปรึกษาเจาะเลือดหาเชือ้ HIV ทุกราย
- ในเดือนแรกให้ยาครัง้ ละ 2 สัปดาห์ เพื่อสังเกตอาการแพ้ยาโดยนัดเจาะเลือดตรวจ LFT, FBS
- ก่อน D/C แจ้งคลินิกวัณโรค เพื่อรับใบส่งตัวในการทา DOTs ทีร่ พ.สต.ใกล้บา้ น
- นัดผูป้ ่ วยเพื่อมารับยาครัง้ ต่อไป

แพทย์วนิ ิจฉัยเป็ นวัณโรค

คลินิกวัณโรค
- ขึน้ ทะเบียนผูป้ ่ วยและนัดเก็บ AFB ให้ครบ 3 วัน
- กาหนดสูตรยาวัณโรคตามมาตรฐานยาวัณโรค
- ซักประวัตผิ ปู้ ่ วย ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์
- กาหนดผูด้ แู ลการกินยารักษาวัณโรค
- จัด ยาตามขนาดน้ าหนัก ตัวผู้ป่ วยโดยจัดยาเป็ น
ซองต่อ 1 วัน
- ให้สขุ ศึกษาการรักษาตามแผนการรักษาวัณโรค
- ให้คาปรึกษาเจาะเลือดหาเชือ้ HIV ทุกราย
- ในเดือนแรกให้ย าครัง้ ละ 2 สัป ดาห์ เพื่อสังเกต
อาการแพ้ยาโดยนัดเจาะเลือดตรวจ LFT, FBS
- นัดผูป้ ่ วยเพื่อมารับยาครัง้ ต่อไป

ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั
1. อัตราผูป้ ่ วยวัณโรครักษาหายขาด
2. อัตราผูป้ ่ วยวัณโรคขาดยา
3. อัตราผูป้ ่ วยวัณโรคเสียเสียชีวติ
4. อัตราการรักษาผูป้ ่ วยแบบมีพเ่ี ลีย้ ง (DOTs)

เป้ าหมาย
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ผลการพัฒนา การดูแลผูป้ ่ วยวัณโรค
120
100
80

97.26
82.26

89.47

100 100 100
82.23 84.65

88
75

60
2558

40
20
0

2.74 2.99 5.26

6

6.25

10.45 5.26
2.74

18.75
6

2559
2560
2561
2562

วิ เคราะห์ผล
จากสถิตกิ ารรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดให้หายขาดตัง้ แต่ปี 2558-2562 พบว่าร้อยละ 97.26, 82.26, 89.47, 82.23 และ 81.25 ตามลาดับ ซึง่ ยังไม่ได้ตามเป้ าหมายเนื่องจาก
ผูป้ ่ วยขาดยา และบางรายเสียชีวติ ก่อนกินยาครบ จากสาเหตุสงู อายุ มีโรคแทรกซ้อนและโรคประจาตัว มารักษาช้า ย้ายถิน่ ฐานโดยไม่แจ้งให้ทราบ และไม่สามารถติดตามได้
โอกาสพัฒนา
-คัดกรองวัณโรคในกลุ่มทีม่ อี าการไอเกิน 2 สัปดาห์ น้าหนักลด มีไข้ตอนเย็นๆ โดยการส่งเอกซเรย์
- ในกลุ่มผูม้ ภี าวะแทรกซ้อนให้อายุรแพทย์ดแู ลทุกราย
-คัดกรองTBกลุ่มเสีย่ ง ได้แก่
1. เรือนจา
2. เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
3. โรค HIV
4. ผูป้ ่ วยกลุ่มเรือ้ รัง
5. ต่างด้าว
6. ผูส้ งู อายุ

