
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร 
และวชิรพยาบาล 

 
 
 
 
 
ท่ีมา  :  หนวยโรคระบบทางเดินหายใจและทรวงอก 

                      ภาควชิาอายุรศาสตร 



วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
แนวทางการปฏิบัติงานในการดูแลผูปวยวัณโรค 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหมกีารลงทะเบียนผูปวยวัณโรคในโรงพยาบาลอยางครบถวนและถูกตอง 
2. เพื่อเปนแนวทางในการดแูลรักษาผูปวยวัณโรคที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาล 

แนวทางในการปฏิบัติเม่ือมาพบผูปวยวัณโรค 
  หองตรวจ/ หนวยตรวจพิเศษ 

ซักประวัติผูปวย   พบอาการดังนี้    ไอเรื้อรังเกิน  3  สัปดาห  หรือเปนเลือด     มีไขตอนบาย   
น้ําหนกัลด    เจ็บหนาอก    ประวัติการสัมผัสโรค   ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. สงผูปวยถายภาพรังสีทรวงอก 
2. สงผูปวยเกบ็เสมหะที่หองปฏิบัติการ  โดยเก็บ  3  ครั้ง 
3. สงผูปวยปรึกษาหนวยทางเดินหายใจ  โดยนดัใหผูปวยเขาคลินิกทางเดินหายใจ  ในวัน 

จันทร เวลา  14.00  น.  ที่หองตรวจอายุรกรรม  โดยแนะนําผูปวยใหพบแพทยพรอมผลเสมหะ  และ/ 
หรือผลการตรวจหตัถการ  และฟลมเอ็กซเรย 

4. กรณีผูปวยอยูในความดแูลของแพทยเจาของไขใหปฏิบัติดังนี ้
4.1 สงผูปวยขึ้นทะเบยีนทีห่นวยงานทางเดนิหายใจตกึเพชรรัตนช้ัน 2  กรณีผูปวยวณัโรค 

ปอดเสมหะพบเชื้อใหผูปวยผูก  Mask  มาดวยเพื่อปองกนัการแพรกระจายเชื้อ 
4.2 ผูปวยวณัโรคปอดและวณัโรคเยื่อหุมปอด  ใหเก็บเสมหะสงตรวจในเดือนที่  2  , 5   

และเดือนที่ 6  ของการรักษา  และ / หรือเมือ่ส้ินสุดการรักษา 
4.3 บันทึกการรักษาผูปวยในวิทยาลัย  ตามแบบบันทึกทีแ่นบทาย  OPD Card  และสง 

คืนหนวยทางเดินหายใจเมื่อส้ินสุดการรักษา 
หอผูปวยใน 

   พบผูปวยวัณโรครายใหมหรือผูปวยที่อยูระหวางการรักษา  ทั้งที่ปอดและเปนที่ระบบอื่น ๆ  
เชน   

ระบบทางเดินอาหาร  กระดกู  อุงเชิงกราน  ตอมน้ําเหลือง ใหปฏิบัติดังนี้   (ทั้งผูปวยที่ปรึกษามาหนวย
ทางเดินหายใจ  หรือผูปวยทีอ่ยูในความดแูลของแพทยเจาของไข) 

1. แจงหนวยทางเดินหายใจ  โทรศัพทภายในตอ  3478 
2. สงตอผูปวยมาหนวยทางเดินหายใจ  โดยปฏิบัติดังนี ้

2.1 ผูปวยที่สามารถเคลื่อนยายได  พดูคุยรูเรื่องและไดรับการรักษาวณัโรคเกิน  2  สัปดาห 
ผูปวยมาที่หนวยทางเดินหายใจพรอมเวชระเบียน 

2.2 ผูปวยที่เคลื่อนยายไมได  ใหสงเจาหนาที่ของตึกมาที่หนวยทางเดินหายใจพรอม 
เวชระเบยีนผูปวยใน 



 
 

2.3 ผูปวยที่เคลื่อนยายไมได  และไมมีญาติ เจาหนาที่ทางหนวยฯ  จะไปเยี่ยมผูปวยที ่
หอผูปวย 

อนึ่ง  ผูปวยเดก็ที่อายุต่ํากวา  15  ปที่เปนวณัโรค  ใหแจงหนวยโรคติดเชื้อ  ที่หอง
ตรวจผูปวยนอกกุมารฯ 

 

วิธีการเก็บเสมหะสงตรวจ 
1. นําใบสงตรวจเสมหะไปทีต่ึกพยาธวิิทยาชั้น  3 
2. เก็บเสมหะใสตลับใหเจาที ่1 ตลับ  และนาํตลับใหมกับบาน  1  ตลับ 
3. เชาวันรุงขึน้กอนแปรงฟน  บวนปากดวยน้าํใหสะอาด  เก็บเสมหะใสตลับ 
4. นําตลับเสมหะมาสงตรวจที่ตึกพยาธวิิทยาชั้น  3  และเก็บเสมหะใหเจาหนาที่อีก 1 ตลับ 
 

หนวยโรคระบบทางเดินหายใจและทรวงอก 
หนาที่ของหนวยในการดแูล  รักษาผูปวยวณัโรค 
1. ใหบริการผูปวยวัณโรคแบบ  One Stop Services   โดยการคนเวชระเบียนผูปวยทีแ่พทยนัด  

บริการตรวจรกัษา    ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตน    จัด -  แจกยารักษาโรคฟรี      เก็บเสมหะสงตรวจ  
ติดตามผลเสมหะ 

2. ประสานงานกับนกัสังคมสงเคราะหของโรงพยาบาล  เพื่อขอตรวจเสมหะฟร ี
3. ขึ้นทะเบยีนผูปวยวณัโรคทุกประเภท  ทกุรายที่มารับบริการรักษาในโรงพยาบาล 
4. แนะนําการปฏิบัติตัวสอนสุขศึกษาแกผูปวยวัณโรคและญาติ 
5. ติดตามผูปวยวณัโรคที่ขาดนัด 
6. ประสานงานกับศูนยบริการสาธารณสุข  เพื่อสงตอการรักษาในกรณีที่ผูปวยตองการรับ 

บริการที่ศูนยฯใกลบาน 
7. จําหนายผูปวยออกจากทะเบียนเมื่อส้ินสุดการรักษา 
8. สรุปผลการรักษาผูปวยวณัโรคสงสํานักการแพทย 
9. เยี่ยม  และใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวแกผูปวยวณัโรคที่หอผูปวยใน  สําหรับรายที่เคลื่อนยาย 

ไมได และไมมีญาติ 
 
 
 
 
 



                                                  
   แผนผังขั้นตอนการปฏิบตังิานคลินิก 

 
 เร่ิมตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดแูลรักษาผูปวยวัณโรคของหนวยโรคระบบทางเดินหายใจและทรวงอก 

พยาบาลติดตามผูปวย 
ที่ขาดนัดทุกราย สงมาพบแพทยเพื่อพิจารณา 

จําหนาย  (1,7) 

1.  โทรศัพท 
2.  ไปรษณียบัตร 
3.  ประสานงานกับเวชศาสตร 
    ครอบครัวหรือศบส.ใกลบาน

พยาบาลบันทึกการจําหนายใน 
สมุดทะเบียน (8) 

สิ้นสุด 

สงรักษาตัวที่ศูนยบริการ
สาธารณสุขใกลบาน TB CO-ORDINATOR  

 ขึ้นทะเบยีนผูปวยวัณโรค
พรอมซักประวัติและให
คําแนะนํา (7,8,9,10) 

7. ซักประวัติ TB 01 
8. สมุดทะเบียน  รบ 1 ก 04 
9. ใบบันทึกการใหคําแนะนําผูปวย 
10. DOTS  CARD 
11. ใบสงตรวจเสมหะ 
12. ใบสงเสมหะเพาะเชื้อ 

ผูปวยมีปญหา 
ไมมารับยา พยาบาลจายยาดวยวิธี  DOT 

และเก็บเสมหะสงตรวจ 
(10,11,12)

ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน 
วัณโรคทุกประเภท 

1. ฟลมเอกซเรยปอด 
2. ผลเสมหะ 
3. รับปรึกษาจากหนวยงาน หรือใบ refer  
    จาก รพ. อื่น ๆ  

ผูปวยไมสะดวกรักษา ที่ 
วพบ. 

แพทยแตละ 
สาขารักษาเอง

แพทยหนวยวัณโรคสั่งการ
รักษาและกําหนดสูตรยา 

4. CAT 1 (2HRZE/4HR) 
5. CAT 2 (2HRZES/1HRZE/5HRE 
6. CAT 3 (2HRZ/4HR) 

ไมจําหนาย ครบกําหนด 

 จําหนาย 



วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
 

ผูปวยที่แพทยวินิจฉยัแลววาเปนวณัโรค  มีขั้นตอนการดแูล  รักษาดังนี ้
1. แนะนําขั้นตอนการรักษา  สอนสุขศึกษาและการปฏิบตัิตนขณะรับการรักษา 
2. ทดสอบความรู  ความเขาใจของผูปวยและญาติทั้งกอนและหลังการสอนสุขศึกษา 
3. แจกแผนพบัเรื่องวัณโรคและวิธีการปฏบิัติตน 
4. แนะนําศูนยบริการสาธารณสุขใกลบาน  เพื่อความสะดวกในการรักษา 
5. ผูปวยที่รับการรักษาที่วิทยาลัยฯปฏิบัติดงันี้ 

5.1 ซักประวัตทิี่อยูปจจุบนั  และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได 
5.2 ขึ้นทะเบยีนผูปวยวัณโรคที่หนวยฯ 
5.3 นัดผูปวยมารับยาวณัโรคโดย 

5.3.1 ผูปวยทีส่ามารถมารับยาไดทกุวนั  ใหมารับยาไดทีห่นวยฯ อาคารเพชรรัตน   
ช้ัน 2  ในวันและเวลาราชการโดยผูก Mask มาดวย  สําหรับในวันหยดุราชการ  ทางหนวยฯ จะจดัยาใส
ซองใหไปรับประทานที่บาน  วันละ 1 ซอง 

5.3.2 ผูปวยที่ไมสามารถมารับยาไดทุกวัน  ทางหนวยฯ  จะนัดเขา คลินิก 
วัณโรคในวันอังคารที่หองตรวจอายุรกรรม  เวลา 13.00 – 15.30  น.     เวนวันหยุดนักขัตฤกษ  สําหรับ
ผูปวยที่รับการรักษาในระยะ 2  เดือนแรก   ซ่ึงเปนระยะเขมขนทางหนวยฯจะนัดสัปดาหละ 1 คร้ัง ใน
ระยะตอเนื่องจะนัด เดือนละ  2 คร้ัง   ในระยะตอเนื่องจะนัด  เดือนละ 2  คร้ัง 

5.4  การเก็บเสมหะสงตรวจขณะรับการรักษา 
5.4.1 เก็บเสมหะกอนสิ้นสุดการรักษาระยะเขมขน  1  สัปดาห  ( เมื่อผูปวย 

ไดรับยาแลวประมาณ 7  - 8 สัปดาห)  จํานวน  1 คร้ัง  ถาครั้งนี้ผลเสมหะยังพบเชื้อ  ใหเก็บอีก 1 คร้ังใน 
เดือนที่ 3  ของการรักษาการเก็บเสมหะในครั้งนี้เพื่อพิจารณาลดขนาดยา 

5.4.2  เก็บเสมหะเมื่อรักษาครบ  5  เดือน  เพื่อยืนยันผลการรักษา 
5.4.3 เก็บเสมหะเมื่อรักษาครบ  6  เดือน  หรือเมื่อส้ินสุดการรักษา  เพื่อพิจารณา 

หยุดยา 
 

วิธีปฏิบัติเม่ือพบผูปวยขาดนัด 
1. โทรศัพทติดตามผูปวย  ในรายที่สามารถติดตามไดทางโทรศัพท 
2.  สงไปรษณยีบัตรติดตาม    ในรายที่ไมสามารถติดตามไดทางโทรศัพท 
3.  เมื่อไมสามารถติดตอผูปวยไดทั้ง  2  กรณี  ใหประสานงานกับหนวยเวชศาสตรครอบครัว   

หรือศูนยบริการสาธารณสุขใกลบานผูปวย  เพื่อติดตามเยีย่มบาน 
 
 



 
 
วิธีปฏิบัติเม่ือผูปวยตองการรับการรักษาที่ศูนยบริการสาธารณสุข 

1. เขียนใบสงตอโดย 
1.1 เขียนที่อยูของผูสงและที่อยูของผูปวยพรอมเบอรโทรศัพทอยางชัดเจน 
1.2 เขียนวันที่เริ่มรักษา  ระบบยาและขนาดยาที่ผูปวยไดรับ 
1.3 ลงผลเสมหะ  (ถาม)ี  และใหผูปวยตดิตอขอยืมฟลมเอกซเรย 

2. จัดยาใหผูปวย  1  สัปดาห  หรือไมให 
3. แนะนําใหผูปวยไปพบแพทยที่ศูนยบริการสาธารณสุขโดยเร็ว 
4. ประสานงานไปยังศนูยบริการสาธารณสุข เพื่อการติดตามผูปวย 

 

เคร่ืองชี้วัดคณุภาพ 

1. อัตราการขาดนัดของผูปวยวณัโรคลดลงรอยละ  3  ตอป 
2. อัตราผูปวยวัณโรคเสมหะพบเชื้อไดรับการตรวจเสมหะเมื่อรักษาครบ  2  เดือน ไมนอยกวา 

รอยละ  80  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


