ขันตอนการบริ การผูป้ ่ วยวัณโรคในคลินิก
คลินิกวัณโรค

ผูป้ ่ วยวัณโรคปอดรายใหม่
เสมหะบวก

ปฏิเสธนอน รพ.

ผูป้ ่ วยวัณโรคปอดรายเก่า

รับไว้ใน รพ.
แผนกผูป้ ่ วยใน
1 สัปดาห์

-แพทย์ส%งั การรักษา
ตามแผนการรักษา

-ให้สุขศึกษารายกลุ่ม
-กลุ่มแลกเปลี%ยนเรี ยนรู ้
ประเมินสุ ขภาพตาม
แผนการดูแล
-แพทย์ส%งั การรักษา
ตามแผนการรักษา

-เจ้าหน้าที%คลินิกวัณโรค
ขึนทะเบียนรักษา(TB 03)
-ให้สุขศึกษารายบุคคล
-ให้คาํ ปรึ กษาเจาะเลือดตรวจ
หาเชือไวรัสเอดส์
-คัดกรองผูส้ ัมผัสโรคร่ วมบ้าน

ผูป้ ่ วยที%มีปัญหา
ไม่ซบั ซ้อน

ผูป้ ่ วยที%มีโรคร่ วม
และมีปัญหาซับซ้อน

รับไว้ในรพ.
แผนกผูป้ ่ วย

ส่ งต่อ รพท.

เจ้าหน้าที%วณั โรคนัดรักษาต่อ
ที%คลินิกวัณโรคศุกร์ ที%2,4 ของเดือน
ส่ งต่อ รพ.สต.
ติดตามเยีย% มบ้าน

ห้องยา
-จ่ายยาระบบDOTS
-แนะนําการใช้ยา
กลับบ้าน

แนวทางการส่ งต่อและส่ งกลับผูป้ ่ วยวัณโรคปอดจากโรงพยาบาลชุมชนไปรพ.สต.

คลินิกวัณโรคปอด/แผนกผูป้ ่ วยนอก

เจ้าหน้าที%คลินิกวัณโรค
ส่ งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยวัณโรคปอด

1.ส่ งเป็ นหนังสื อราชการ
และแผนการดูแลผูป้ ่ วย
วัณโรครายกรณี ถึงสํานัก
งานาธารณสุ ขอําเภอ
ส่ งตูร้ ับหนังสื อ
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
รพ.สต.

2.เจ้าหน้าที%คลินิกวัณโรค
โทรศัพท์แจ้งประสาน
การส่ งต่อข้อมูล
ผูป้ ่ วยวัณโรคปอด

3.ส่ งเป็ นจดหมายเล็คทรอนิก
ทางกล่อง-รับหนังสื อ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด

รพ.สต.
ผูร้ ับผิดชอบ
งานวัณโรค
ระดับอําเภอ

ผูร้ ับผิดชอบ
งานวัณโรคใน
รพ.สต.

รพ.สต.ติดตามเยีย% ม
ผูป้ ่ วยวัณโรคปอดที%บา้ น
รพ.สต.ส่ งกลับใน
ผูป้ ่ วยมีภาวะแทรกซ้อน

แนวทางการบริการเด็กสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคปอด

ผู้ใหญ่เป็ นวัณโรคชนิด

รักษาด้ วยระบบยา

เสมหะย้ อมพบเชือ

มาตรฐานแบบ DOTS

ตรวจร่างกาย ซักประวัติ ถ่ายภาพรังสี
ทดสอบปฏิกิริยาทุเบอร์ คลุ ิน

รักษาด้ วยระบบยา
เป็ นวัณโรค

มาตรฐานแบบ DOTS

ไม่เป็ นวัณโรค

อายุ < 5 ปี

ให้ ยา isoniazid
6-9 เดือน

อายุ > 5 ปี

ถ้า TST ≥ 15 มม. ให้ isoniazid 6-9 เดือน
ถ้ า TST 10-14 มม. ให้ พิจารณาเป็ นรายๆไป
นอกนันถ้ าเจ็บป่ วยให้ พามาตรวจ

ทุกอายุ HIV+
ให้ isoniazid
9 เดือน

ขันตอนการบริการผู้ป่วยสงสัยเป็ นวัณโรคปอด แผนกผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยมีอาการสงสัยวัณโรค

พยาบาลคัดกรอง
- ซักประวัติ
- แยกผู้ป่วยรอตรวจทีจ3 ดุ แยกโรค
- แพทย์ตรวจผู้ป่วยทีจ3 ดุ แยกโรค

ส่งตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก

ภาพถ่ายรังสีทรวงอกสงสัยวัณโรค

ภาพถ่ายรังสีทรวงอกไม่สงสัยวัณโรค

ส่งตรวจเสมหะ AFB 3 วัน

- แพทย์ให้ การรักษาตามอาการ
- นัดติดตามอาการ

เสมหะลบ

เสมหะบวก

- แพทย์ให้ การวินจิ ฉัยเป็ นวัณโรค
- สัง3 การรักษาสูตรยาวัณโรค
- รับไว้ ในโรงพยาบาลที3ห้องแยกโรค

แพทย์แจ้ งผลเสมหะ
ให้ คําแนะนําในการรักษา
หรื อการตรวจเพิม3 เติมอื3นๆ

แผนกผู้ป่วยในอย่างน้ อย1สัปดาห์

- แผนกผู้ป่วยในประสานเจ้ าหน้ าที3
คลินิกวัณโรคเพื3อขึนทะเบียนผู้ป่วย
- ให้ สขุ ศึกษา

นัดมารักษาต่อที3คลินิก
วัณโรค

ส่งต่อข้ อมูลให้ รพ.สต.

ขันตอนการบริการกลุ่มเป้าหมายที#มีความเสี#ยงต่ อ TB
กลุม่ เสีย3 ง DM, HIV, 65ปี ขึนไป

จนท./พยาบาล
- ส่งตรวจX-ray ใน HosXP

ส่งตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก
กลุม่ เสีย3 งกลับบ้ าน

ภาพถ่ายรังสีทรวงอกสงสัยวัณโรค

ภาพถ่ายรังสีทรวงอกไม่สงสัยวัณโรค

นัดผู้ป่วยมาฟั งผล/เข้ าสูก่ ระบวนการวินจิ ฉัย
ให้ คําแนะนํา

เสมหะลบ

เสมหะบวก

- แพทย์ให้ การวินจิ ฉัยเป็ นวัณโรค
- สัง3 การรักษาสูตรยาวัณโรค
- รับไว้ ในโรงพยาบาลที3ห้องแยกโรค

แพทย์แจ้ งผลเสมหะ
ให้ คําแนะนําในการรักษา
หรื อการตรวจเพิม3 เติมอื3นๆ

แผนกผู้ป่วยในอย่างน้ อย1สัปดาห์

- แผนกผู้ป่วยในประสานเจ้ าหน้ าที3
คลินิกวัณโรคเพื3อขึนทะเบียนผู้ป่วย
- ให้ สขุ ศึกษา

นัดมารักษาต่อที3คลินิก
วัณโรค

ส่งต่อข้ อมูลให้ รพ.สต.

กิจกรรมขอความร่ วมมือ
1. ขอรายชื อกลุ่มเสี ยงจาก จนท.คลินิก
a. HIV ทุกราย
112
b. DM รายใหม่ / ทีมีระดับ HbA1c มากกว่ าหรือเท่ ากับ 7.0
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จนท.TB ส่ งบัตรนัดมา X-ray ทีโรงพยาบาลนาด้ วง
ขอช่ องทางด่ วนจากทีมแพทย์
ส่ งตรวจตาม flow chart กลุ่มเสี ยง
แพทย์ พจิ ารณาฟิ ล์ ม
ผิดปกติแจ้ งมาพบแพทย์ เข้ าสู่ ระบบการวินิจฉัย
จนท.TB ลงข้ อมูล TBCM online
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