
Service  Profile งานวัณโรค โรงพยาบาลพรหมพิราม 
บริบท ( Context ) 
        ความมุ่งหมาย ( Purpose ) : 
  ให้บริการงานวัณโรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพโดยยดึผูร้ับบริการเป็นศูนย์กลาง 
         ขอบเขตบริการ  ( Scope of Service ) : 
ให้บริการงานวัณโรค ทั้งรักษา สง่เสริม ฟื้นฟู และป้องกันโรค ในระดับปฐมภูม ิ และทตุิยภมูิ  แก่ประชาชนในเขตอ าเภอพรหม
พิราม 

ความต้องการของผู้ป่วย : 
   1.  ไดร้ับบริการงานวัณโรค ที่มคีุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และตรงความต้องการของ การมารับบริการ 
  2.  ได้รับการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
  3.  ได้รับขอ้มูลของโรคทีเ่ป็นอยูแ่ละแนวทางการรักษาที่ชัดเจน  เพียงพอต่อการปฏิบัตติัวในขณะรบัการรักษาวณัโรค 
  4.  ได้รับค าแนะน าการใช้ยาและอาการข้างเคียงจากยาวัณโรคอยา่งถูกต้อง 

ความต้องการของหน่วยงานภายในที่ส าคัญ : 
ผู้รับผลงานภายในโรงพยาบาล ความต้องการของผู้รับผลงาน 

แพทย ์
 

ประสานงานกับ คลินิกวัณโรค(เจ้าหน้าที่)  ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พยาบาลผู้ป่วยนอก ประสานงาน  กับคลินิกวัณโรค(เจ้าหน้าที่)  ในการส่งต่อข้อมูล และการวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

กลุ่มงานเวชปฏิบัตคิรอบครัวและชุมชน 
( งานควบคุมโรค) 

ประสานงาน กับคลินิกวัณโรค(เจ้าหน้าที่)  ในการส่งต่อข้อมลูการรักษาผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายเภสัชกรรม ได้รับข้อมลูดา้นการสั่งยาที่ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งชนิดยา, ขนาดยา และวิธีใช้ยา  
งานประกันสุขภาพ ประสานงาน กับคลินิกวัณโรค(เจ้าหน้าที่)  เรื่องสิทธิการรักษาผู้ป่วยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ประสานงาน กับคลินิกวัณโรค(เจา้หน้าท่ี)  เรื่องการจ่ายชดเชยคา่การรักษาจาก  สปสช. 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยจ่ายกลาง ได้รับใบเบิกของตรงตามวันและเวลาที่ก าหนดให้มีการเบิก 
หอผู้ป่วยใน มีการประสานงานท่ีดีและส่งต่อขอ้มูลในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน   

เจ้าหน้าท่ีคลินิกวัณโรค เขียนบันทึกการรักษาและตอบค าปรึกษาท่ีชัดเจนและถูกต้อง 
ชันสูตรและเอ็กซเรย ์ ได้รับ Specimem ใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ชัดเจนและตรงตามโรคและหัตถการ

ที่รักษาแก่ผู้ป่วย 
 

หน่วยงานซ่อมบ ารุง บันทึกใบส่งซ่อมอย่างชัดเจนครบถ้วน 
 

ผู้รับผลงานภายนอกโรงพยาบาล ความต้องการของผู้รับผลงาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศุนย์ ประสานงาน กับคลินิกวัณโรค(เจา้หน้าท่ี)  ในการส่งต่อข้อมลูการรักษา  การตดิตาม 



สุขภาพชุมชน ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหม
พิราม(งานควบคุมโรค) 

ประสานงาน กับคลินิกวัณโรค(เจา้หน้าท่ี)  ในการส่งต่อข้อมลูการรักษา  การตดิตาม 
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณโุลก ประสานงาน กับคลินิกวัณโรค(เจา้หน้าท่ี)  ในการส่งต่อข้อมูลรายงานการรักษา ผู้ป่วย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงพยาบาลพุทธชิราช 
(คลินิกปอดสมบูรณ์) 

ประสานงาน กับคลินิกวัณโรค(เจา้หน้าท่ี)  ในการส่งต่อข้อมูลการรักษา ผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน : 
กิจกรรม ผลงาน ปีงบประมาณ 

2556 2557 
 

2558 2559 
 

2560(ต.ค.59-
มี.ค.60) 

ผู้มารบับริการทั้งหมด ( คน / ครั้ง ) 68คน / 457  

ครั้ง 

69คน/506

ครั้ง 

69คน/530

ครั้ง 

67คน/560

ครั้ง 

40คน/275 
ครั้ง 

1.การวัดสญัญาณชีพ/การซักประวัติ 
  ( คน / ครั้ง  ) 

457  ครั้ง 506ครั้ง 530ครั้ง 560ครั้ง 275 ครั้ง 

2. การให้ค าปรึกษาเรื่องวัณโรค ( คน ) 68 คน 69 คน 69 คน 67 คน 40 คน 

3. การให้ค าปรึกษาเจาะเลือดตรวจหา 

  เชื้อเอชไอวี ( คน) 
67 คน 69 คน 69 คน 67 คน 40 คน 

4.การติดตามการกินยาและผลข้างเคียงจาก
ยาวัณโรค ( คน / ครั้ง ) 
 - พบตับอักเสบจากการใช้ยา ( คน) 

457  ครั้ง 
 

5  คน 

506ครั้ง 
 

3 คน 

530ครั้ง 
 

3 คน 

560ครั้ง 
 

5 คน 

275 ครั้ง 
 

2 คน 
5.การติดตามผู้ป่วยท่ีไม่มาตามนัด(  ครั้ง ) 22  ครั้ง 18 ครั้ง 16 ครั้ง 12 ครั้ง 20 ครั้ง 
6.การติดตามผู้สมัผสัร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค
เสมหะพบเช้ือท่ีมีอายุ < 5 ปีมารับยา INH 
เพื่อป้องกัน ( คน ) 

6  คน 9 คน 8 คน 10 คน 2 คน 

7.การติดตามผลการรักษา  ( คน ) 
 - การรักษาหาย 

 - การรักษาครบ 

 - ตาย 

 - โอนออก 

 - ขาดการรักษา 

  - เปลี่ยนวินิจฉัย 

 
31 
12 
13 
8 
1 
1 

 
40 
16 
9 
1 
0 
1 

 
40 
13 
14 
0 
0 
1 

 
42 
10 
11 
0 
0 
0 

 
0 
1 
3 
1 
1 
0 

กิจกรรม ผลงาน ปีงบประมาณ 
2556 2557 

 
2558 2559 

 
2560(ต.ค.59-

มี.ค.60) 



- อยู่ระหว่างการรักษา 

 - การรักษาล้มเหลว 

0 
2 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

34 
0 

 
ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ ( Key Quality issues ) : 
1.  พัฒนารูปแบบในการรักษาแก่ผู้ป่วยวัณโรคที่มารับบริการ 
2.  พัฒนารูปแบบการให้บริการดา้นส่งเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรควัณโรค 
3. ส่งเสรมิการท างานเป็นทีมและการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาระบบบริการ 
    งานวัณโรค 
4.  พัฒนาความรู้และทักษะของบคุลากรในหน่วยงานด้านงานวัณโรค 

ความท้าทายและความเสี่ยงที่ส าคัญ : 
1. ความท้าทาย  
  1.1  พัฒนาระบบบริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย   เพื่อผลการรักษาส าเรจ็ที่สูงข้ึนและลดอตัราการเสียชีวิตของผู้ป่วย 
       วัณโรค 
  1.2  พัฒนาระบบการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ให้เร็วขึ้น เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค 
  1.3  พัฒนาระบบการส่งต่อ  การก ากับดูแลการกินยาของผู้ป่วยวัณโรค ( DOT)    การเยี่ยมบ้าน      โดยเจ้าหน้าที ่
        รพ.สต. / อสม.  
2.  ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 
     2.1 ความเสี่ยงทางคลินิกท่ัวไป (Common Clinical Risk)  
        1.  เรียกช่ือผู้มารับบริการผดิคน 
        2.  จ่ายยาไม่ครบ ( ตามนัด) 
        3.  ผู้ป่วยและญาตไิมส่วม Surgical  mark  ขณะมารับบริการที่คลินิก 
        4.  ผู้ป่วยกินยาผิด 
        5.  ผู้ป่วยไม่เก็บเสมหะมาสง่ตรวจตามนดั 
        6.  ผู้ป่วยไม่น าสมดุบันทึกการกินยามาให้ประเมิน 
        7.  ผู้ป่วยไม่น ายามาให้ประเมินการกินยา 
        8.  ไม่ได้วัดสญัญาณชีพซ้ ากรณผีิดปกติ 
        9.  ผู้ป่วยลื่นล้ม       
       10.  ผู้ป่วยไมม่ารับยาตามนดั 
       11.  ผู้ป่วยไมม่ีญาติดูแล / ผู้ป่วยเมาสรุา 
    2.2 ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical Risk)   

1. วัณโรคดื้อยา ( กินยาไม่ครบ / ผู้ปว่ยไม่ยอมกินยา) 
2. ตับอักเสบจากการใช้ยาวัณโรค 
3. การแพร่กระจายเชื้อ 

3.  ความเสี่ยงท่ัวไป (non-clinical risk) 
1. เครื่องมือครภุัณฑไ์ม่พร้อมใช้ ( เครื่องวัดความดันโลหติ เครื่องวัด O2 sat) 
2. โปรแกรมให้บริการไมส่ามารถใช้งานได้ / ขัดข้อง 
3. พื้นเปียกน้ า / ลื่น 



4. ไฟฟ้าดับ 
5. น้ าประปาไมไ่หล 

ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี : 
งานคลินิกพิเศษ รพ.พรหมพิรามมจี านวนบุคลากรดังนี ้

      *  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                   จ านวน  5  คน 

         (การท างานของคลินิกพิเศษจะมีผูร้ับผดิชอบหลัก 1 คน  ผู้รับผิดชอบรอง 1 คน ในแต่ละงาน)     
      * ลูกจ้างปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้       จ านวน  1  คน 
      *  มีคลินิกบริการที่อยู่ในความรับผดิชอบของคลินิกพิเศษ  จ านวน  5   คลินิก  ได้แก่   
               -  วันจันทร์       บริการคลินิกฟ้าใส (ยาต้านไวรัส)    
               -  วันอังคาร      บริการคลินิกวัณโรค 
               -  วันพุธ          บริการคลินิกบ าบดัยาเสพตดิ 
               -  วันพฤหัสบดี  บริการคลินิกเลิกสุรา 
               -  วันศุกร์        บริการคลินิกจติเวช 
 นอกจากน้ียังมีคลินิกบริการที่บริการเพิ่ม  ได้แก่  คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   คลินิกวัยรุ่น  ศูนย์พึ่งได้ และส่ง
เจ้าหน้าท่ีไปช่วยคลินิกฝากครรภท์ุกวันพฤหัสบดี จ านวน 2 คน    คลินิกเบาหวานทุกวันอังคารและวนัศุกร ์
           ในวันบริการแต่ละคลินิก  จะมี พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 2 - 3 คน  ผู้ช่วยเหลือคนไข ้      จ านวน  1  คน   เนื่องจาก
แต่ละวันจะมผีู้รับบริการโรคอืน่ๆ มาเสมอจึงต้องมีเจ้าหนา้ที่ไว้รับบริการผู้ป่วยท่ีมาไม่ตรงนัด  ผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละกลุม่โรค 
            ข้อก าจัด  คือ  เนื่องจากปัจจุบันมีผูม้ารับบริการที่คลินิกพิเศษจ านวนมากขึ้นทุกคลินิก  และผูป้่วยแตล่ะรายที่มารบั
บริการต้องใช้เวลาในการให้การดแูลเป็นเวลานานเฉลี่ยคนละ 30-45 นาที  เนื่องจากปัญหาซบัซ้อนมากข้ึน  นอกจากน้ี 
เจ้าหน้าท่ีต้องไปประชุม  อบรม   บริหารจดัการโครงการทีร่ับผดิชอบ   จึงท าให้อัตราก าลังไม่ค่อยเพยีงพอในการให้บริการในแต่
ละวัน  ( เป็นบริการแบบ one  stop  service) 
 

1. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง : 
 1. การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยวณัโรค / ผูร้ับบริการ / ผูส้ัมผัสร่วมบ้าน  

1) การตดิตามผูส้ัมผัสร่วมบ้านมาตรวจคัดกรองวัณโรค   
2) การตดิตามผู้สมัผสัร่วมบ้านผู้ปว่ยวัณโรคเสมหะพบเชื้ออายุ < 5 ปี มารับการยา INH เพื่อลดความเสี่ยง

ในการเป็นวัณโรคในเด็ก    
3)  การส่งเสริมการลด  ละ  เลิก  การสูบบุหรี่  ในผู้ป่วยวัณโรค  เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการรักษา  โดยการซักประวัติการสบูบุหรี่  ประเมินการตดิบุหรี่  พร้อมใหค้ าปรึกษาในการ
ลด  ละ  เลิก  การสูบบุหรี่   

4)  การป้องกันภาวะตับอักเสบจากการใช้ยาวัณโรคในผูป้่วยวัณโรค   โดยการซักประวัติการดื่มสรุา  
ประเมินการตดิสรุาในผู้ป่วยวณัโรคทุกคน  พร้อมท้ังให้ค าปรึกษาในการ ลด  ละ  เลิก  การดื่มสุรา  นอกจากน้ี  มีการ
เจาะ LFT  เพื่อประเมินการท างานของตับเป็น Base  Line ก่อนการเริม่ยาวณัโรคและติดตามเจาะ LFT สัปดาห์ที่ 2 
หลังเริม่ยา  ในกรณีที่มีอาการอ่อนเพลีย ทานอาหารไมไ่ด้  คลื่นไส้อาเจียน  ตา  ตัวเหลือง ซึ่งเสีย่งต่อการเกิดตับ
อักเสบจากยาวณัโรค     



5) การตรวจคัดกรองเบาหวานในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกคน   โดยการซักประวัติหาปจัจัยเสี่ยงต่อการเป็น
เบาหวานและตรวจ FBS    ในปี 2559 ตรวจพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เป็นเบาหวานร่วมด้วย 5 ราย   และการคดักรอง
วัณโรคในผู้ป่วยเบาหวาน  พบผู้ปว่ยเบาหวานเป็นวณัโรค  จ านวน 12 ราย 

6) ส่งเสริมการคัดกรองวัณโรค  ในประชากรกลุ่มเสี่ยงเพิ่ม ได้แก่ ผูป้่วย COPD  ผู้ดื่มสุราเรื้อรัง 
2. การส่งเสริมงานวัณโรคในชุมชน  

                    สร้างแกนน างานวัณโรคในกลุ่ม อสม. ในอ าเภอพรหมพิราม          
            
 

 2. แผนภูมิกระบวนการท างาน 
                 เรียกช่ือ – สกุล ผู้มารับบริการ 

                                                         

    วัดสัญญาณชีพ  ซักประวัติ  ประเมินการกินยา                                                        ปรึกษาแพทย์เพื่อสั่งการตรวจ 

    ประเมินผลข้างเคียงจาการกินยาวัณโรค  เจาะเลือด ถ้าพบอาการผิดปกติ                    รักษาระหว่างรอแพทย ์

           

    การตรวจวินิจฉัยและการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม , วางแผนการรักษา โดยแพทย ์

 

              การให้ข้อมูลรายละเอยีดในการรักษา                                             ส่งต่อในกรณีเกินขีดความสามารถ 

 

     การให้ค าแนะน าการปฏิบตัิตวัและการเฝ้าระวังอาการผิดปกติ / นัดติดตามผลการักษา 

 
                   การลงบนัทกึเวชระเบียนการให้บริการ / การนดั / บนัทกึโปรแกรมการรักษาและติดตามวณัโรค 

 

 

4. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา 
ประเด็นคุณภาพ/ความ
ท้าทายท่ีส าคัญ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ การพัฒนาคุณภาพ 

-ผู้ป่วยวัณโรครักษาหาย/
รักษาครบมากข้ึน  ลดอตัรา

พัฒนาระบบบริการด้านการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย  เพื่อผล การ

1.อัตราการรักษาส าเร็จ  มากกวา่
ร้อยละ 85  ผลงานปี 2559 ร้อย

พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยวัณโรคตาม



การเสยีชีวิตและอัตาการ
ขาดการรักษา 
 
 
 
 
 
 
-ผู้ป่วยไดร้ับการวินิจฉัย โรค
เร็วข้ึน 
 
 
 
 
 
 

รักษาส าเร็จ( รักษาหาย/รักษา
ครบ) สูงขึ้น ลดอัตราการ
เสียชีวิตและการขาดการรักษา
ของผู้ป่วยวัณโรค 
 
 
 
 
พัฒนาระบบการค้นหาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่ให้เร็วข้ึน เพื่อ
ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
วัณโรค 
 
 
 
 
 

ละ 81.08 
2. อัตราการเสียชีวิต น้อยละกวา่
ร้อยละ 5 ผลงานปี 2559 ร้อยละ 
16.56 
3.อัตราการขาดการรักษา  น้อย
กว่าร้อยละ  3  ผลงานปี 2559 
ร้อยละ 0  
 
1.อัตราการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่  
171 ต่อ แสนประชากร ผลงานปี 
2559 77.41 ต่อแสนประชากร 
 

แนวทางแผนงานวัณโรค
แห่งชาติ (NTP) 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การคัดกรองวัณ
โรค 
 
โอกาสการพัฒนา  คือ 
ส่งเสริมการคัดกรองวัณ
โรคในผู้ป่วย 
-ผู้ป่วย COPD  
-ผู้ป่วยเบาหวาน  
-ผู้สูงอายุ   
 

-ผู้ป่วยไดร้ับการติดตาม
เยี่ยมบ้านตามเกณฑ ์
 

พัฒนาระบบการส่งต่อ  การ
ก ากับดูแลการกินยาของผู้ป่วย
วัณโรค ( DOT)    การเยี่ยม
บ้าน      โดยเจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต. / อสม.  
 

1.ผู้ป่วยวัณโรคได้รบัการเยี่ยมบ้าน  
ตามเกณฑ์   
2.ผู้ป่วยได้รับการก ากับการกินยา
โดย เจ้าหน้าท่ี / อสม.   
 

เกณฑ์การเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยวัณโรคของส านัก
วัณโรค 

ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้รับบริการคลินิกวัณโรคเกิด
ความมั่นใจและพึงพอใจ 

ผู้รับบริการคลินิกวัณโรคพึงพอใจ

มากกว่า 85 %  

ประเมินความพึงพอใจผู้
มารับบริการคลินิกพิเศษ 
ปีละ 2 ครั้งและ
ตอบสนองความต้อง 
การของผู้รับบริการ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการ        



เพื่อการคัดกรองและ

ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค

รายใหม่ เสมหะพบ

เชื้อ อัตราการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค

รายใหม่ทุกประเภทและกลับ

เป็นซ้ า 

ปี2554-

2558ใช้

เกณฑ์ 70

ต่อแสน 

ปชก 

ปี2559เป็น

ต้นไปใช้ 

171ต่อแสน 

ปชก 

67.24 74.13 10.34 74.13 

77.41

ต่อแสน 

ปชก 

42.75

ต่อแสน 

ปชก 

 ตัวชี้วัดการเข้ารับบริการ        

 อัตราการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยที่

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณ

โรค 

100% 98.14 100 100 100 98.14 100 

 ตัวชี้วัดการส่งตรวจ        

 อัตราผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

ได้รับการให้ค าปรึกษาการ

ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 

>95% 100 98.55 100 100 100 100 

 อัตราผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

ได้รับการตรวจเลือดหาเช้ือ

เอชไอวี 

>95% 100 98.55 100 100 100 100 

 อัตราผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเช้ือ

เอชไอวีได้รับการตรวจ CD4 
>80% 85.71 83.34 66.66 100 100 100 

 อัตราผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

ได้รับการตรวจเลือด LFT 

เป็น Base  Line 

>85% 83.64 83.83 87.50 100 83.64 100 

 อั ต ร า ผู้ ป่ ว ย  Pre-On-Re  

ได้รับการส่งเสมหะเพราะเชื้อ 
>90% 84.62 100 100 100 100 100 



 ตัวชี้วัดการประเมิน        

เพื่อติดตามการรักษา

แ ล ะ ค า ด ก า ร ณ์

สถานการณ์การรักษา

ก่อนระยะต่อเนื่อง 

อัตราการเปลี่ยนของเสมหะ

จากบวกในผู้ป่วยวัณโรคปอด

รายใหม่เสมหะพบเช้ือเป็น

ลบร้อยละ 87 ขึ้นไป 

>88% 92.50 73.8 88.9 94.11 77.77 90.00 

 ตัวชี้วัดการประเมินซ้ า        

 อัตราผู้ป่วยวัณโรคได้รับการ

ติดตามอาการข้างเคียงจาก

ยาวัณโรค 

100% 100 100 100 100 100 100 

 อัตราผู้ป่วยวัณโรคที่มีอาการ

ตา –ตัวเหลืองร่วมกับอาการ

คลื่นไส้อา เจียนได้รับการ

ตรวจ LFT  

100% 100 100 100 100 100 100 

 ตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วย        

เพื่อประเมินแผนงาน

ควบคุ ม วั ณ โ รค ให้

เป็นไปตามเป้าหมาย 

อัตราความส าเร็จการรักษา

ผู้ป่ วยวัณโรครายใหม่ทุ ก

ประเภทและกลับเป็นซ้ า 

>85 % 70.73 71.15 73.33 80.10 81.08 85.63 

 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย

วัณโรคทุกประเภท 
< 5 % 17.07 19.23 17.77 20.58 16.41 11.75 

 ตัวชี้วัดการดูแลต่อเนื่อง        

เพื่อประเมินแผนงาน

ควบคุ ม วั ณ โ รค ให้

เป็นไปตามเป้าหมาย 

อัตราการขาดยา < 3 % 7.30 0 0 0 0 2.5 

 อัตราการทบทวนเวชระเบียน

ในกรณีที่ผลการรักษาไม่

ส าเรจ็หรือมีปญัหาซับซ้อน 

>80% 100 100 100 100 100 100 

 



 
4. ความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกราย แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 
1. เรียกช่ือผู้มารับบริการผดิคน -ตรวจสอบช่ือ-สกลุก่อนเรียกกับ program บริการและ

ตรวจทานซ้ าอีกครั้งกับผู้ป่วยโดยให้ผู้ป่วยระบุชื่อ-สกุล
ของตนเอง 

2. จ่ายยาไมค่รบ ( ตามนดั) 
                 
        

-ตรวจสอบวันนัดกับจ านวนยาที่แพทย์สั่งโดยเจ้าหน้าที่
คลินิกวัณโรค 
-เภสัชกรตรวจสอบจ านวนยาที่แพทย์สั่งกับวันนัดว่า
ตรงกันหรือไม ่

3.  ผู้ป่วยและญาตไิม่สวม Surgical  mark  ขณะมารับบริการที่
คลินิก 
 

-เจ้าหน้าท่ีแจก Surgical  mark  ให้ผู้ป่วยและญาติ
พร้อมให้ค าแนะน าในการปฏิบัตติวั 
-เจ้าหน้าท่ีคอยสังเกตและให้ข้อมลูเพิ่มเติม ถ้าพบผู้ป่วย
และไม่สวม Surgical  mark   

4.  ผู้ป่วยไม่เก็บเสมหะมาส่งตรวจตามนัด 
 

-เจ้าหน้าท่ีแจกกระป๋องเก็บเสมหะให้ผู้ป่วยพร้อมเน้นถึง
ความส าคญัในการตรวจเสมหะเพือ่ติดตามการักษา   
-อธิบายวิธีการเก็บเสมหะที่ถูกต้อง 
-เขียนการนัดและการส่งตรวจเสมหะให้ชัดเจน 

5.ผู้ป่วยไม่น าสมุดบันทึกการกินยามาให้ประเมิน 
6.  ผู้ป่วยไม่น ายามาให้ประเมินการกินยา 

-เน้นความส าคญัของการน าสมุดและยามา รพ.ทุกครั้งท่ี
นัด  เพื่อติดตามการรักษา 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกราย แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 
7.  ไมไ่ด้วดัสญัญาณชีพซ้ ากรณีผดิปกติ 
 

-ท าสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารในทีมใหว้ัดสัญญาณชีพซ้ าใน
กรณผีิดปกต ิ
-แจ้งผู้ป่วยทุกครั้งท่ีผลสัญญาณชีพผิดปกตเิพื่อให้ผู้ป่วย
มาตรวจซ้ า 
-เจ้าหน้าท่ีที่บันทึกข้อมูลเมื่อพบว่าผู้ป่วยไม่ได้วัด
สัญญาณชีพซ้ าในกรณีผดิปกต ิ  ให้แจ้งผู้ช่วยเหลือคนไข้
เพื่อวัดซ้ า 

8.  ผู้ป่วยไม่มารับยาตามนดั 
 

-เจ้าหน้าท่ีคลินิกวัณโรคโทรติดตามผู้ป่วยภายในวันท่ีนัด  
ถ้าผู้ป่วยไม่มีเบอร์โทรศัพท์ประสานให้เจ้าหน้าท่ี  สสอ. 
ประสาน รพ.สต. ติดตามใหผู้้ป่วยมารับยาในวันต่อมา   
-ถ้าผู้ป่วยไมส่ามารถมา รพ.ได้  เจ้าหน้าที่คลินิกวณัโรค
เบิกยาแทนและฝากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. น ายาไปใหผู้้ป่วย
ที่บ้าน 
 

9.  ผู้ป่วยไม่มญีาตดิูแล / ผู้ป่วยเมาสุรา 
 

-ประสานเจ้าหน้าท่ี รพ.สต./ PCU ดูแลอย่างใกล้ชิด 
-เจ้าหน้าท่ีคลินิกวัณโรคติดตามข้อมูลผู้ป่วยจาก



เจ้าหน้าท่ี รพ.สต./ PCU ที่ดูแล 
-เจ้าหน้าท่ีคลินิกวัณโรคและทีมการรักษาเยีย่มกรณี
ผู้ป่วยมีปญัหาซับซ้อน 
 

 
 
โรค/หัตถการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดในโรค/หัตถการ

นั้น 
แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 

วัณโรคดื้อยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วยกินยาไม่ครบ / ผู้ป่วยไมย่อมกินยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การให้ค าปรึกษาเรื่องการรักษาวณัโรคเน้นความส าคญั
ของการกินยาอย่างถูกต้อง  ต่อเนื่อง 
-การก ากับการกินยาอยา่งถูกต้องโดยเจ้าหนา้ที่ / อสม. 
-การเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยาวณัโรค  โดยการซัก
ประวัติ  ตรวจร่างกายและให้การดูแลตามอาการ  
-การค้นหาปัจจัยที่จะมผีลต่อการรักษา  เช่น โรคแทรก
ซ้อน  ได้แก่ เบาหวาน 
-การติดตามการรักษา เช่น การมาตรวจตามนดั การ
ตรวจเสมหะติดตามผลการรักษา 
-เมื่อพบปัญหาการรักษาหรือเกินความสามารถ  ส่ง
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 
 

โรค/หัตถการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดในโรค/หัตถการ
นั้น 

แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 

ตับอักเสบจากการ
ใช้ยาวัณโรค 

 

อาการข้างเคียงจากยา / ภาวะแทรกซ้อน -การซักประวตัิโรคประจ าตัว  ยาที่ใช้ประจ า  ปัจจยั
เสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบ  เช่น  การดื่มสุรา  ( ถ้าพบ
ผู้ป่วยดื่มสุรา  แนะน า ลด ละ เลกิดื่มสรุา) 
-การเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยาวณัโรค  โดยการซัก
ประวัติ  ตรวจร่างกายและให้การดูแลตามอาการ 
-การตรวจ LFT เป็น base line  และตรวจติดตาม 2 
สัปดาห์หลังการกินยา กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น อาการ
อ่อนเพลีย  คลื่น ไส้อาเจยีน ตาตวัเหลือง 
-หากพบปัญหาตับอักเสบเปลี่ยนสตูรยาที่เหมาะสม 
-หาปัจจัยที่จะมผีลต่อการรักษา  เช่น โรคแทรกซ้อน  
ได้แก่ โรคเบาหวาน 
-เมื่อพบปัญหาการรักษาหรือเกินความสามารถ  ส่ง
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 



 
DM / HT / 
Acute MI / COPD 

 
Syncope / หมดสติที่คลินิกวัณโรค  

 
ปฏิบัติตามแนวทางการซักประวิต ิการให้บริการ ในกลุ่ม
ผู้ป่วย DM / HT /Acute MI  เกณฑ์การส่งต่อไปห้อง
ฉุกเฉิน  ซ้อมแผนการช่วยฟ้ืนคืนชีพเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ทุกป ี 
 

   5. กิจกรรมทบทวนทางคลินิก 
การทบทวน การปรับปรุงระบบท่ีเป็นผลจากการทบทวน 
การทบทวนค าร้องเรียน/ข้อคิดเหน็ ระบบการนดัผู้ป่วยโดยนัดผูป้่วยท่ีไม่ได้ตรวจเสมหะ  ไมไ่ดต้รวจ

เลือดมาเวลา 09.00 น. บันทึกการนัดผู้ป่วยในโปรแกรม HosXp  
เพื่อให้เภสัชกรจดัยาล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด เพื่อลดระยะเวลาการจดั
ยา ผลคือความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้น ผู้ป่วยเกิดความสะดวกมากขึ้น 

การทบทวน การปรับปรุงระบบท่ีเป็นผลจากการทบทวน 
การค้นหาความเสีย่ง,การทบทวนอุบัติการณ ์ Risk Profile ของหน่วยงาน + Tigger tools + Sentinel events 

  - Risk profile   ระดับบุคคล + การวางมาตรการป้องกัน   
     ความเสี่ยง  
  - ทบทวน ระบบการรายงานความเสี่ยง ของโรงพยาบาล    
  - จัดกิจกรรมกระตุ้นการค้นหาความเสี่ยงและการรายงาน  
     ความเสี่ยงประจ าเดือน 

การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 

วางมาตรการการป้องกันการติดเชือ้   
 1.    มีระบบการคัดกรองผู้ป่วยวณัโรคที่แผนกผูป้่วยนอก 
 2. มีแนวทางในการดูแลผูป้่วยท่ีมาตรวจด้วยอาการทางระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ให้สวม surgical  mark  แยกห้องตรวจ 
 3.  มีช่องทางด่วนส าหรับผู้ป่วยวณัโรค  
 4.  มีข้อความเตือนว่าเป็นผู้ป่วยวัณโรคอยู่ในระหว่างการรักษาใน
โปรแกรมการรักษาของโรงพยาบาล  เพื่อสื่อสารกับแผนกต่างๆ 

การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา - ระบบการเฝ้าระวังการแพ้ยาจากทีม PTC 
 

การทบทวนเวชระเบียน -ก าหนดแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน ว่าเวชระเบียนที่สมบูรณ์
ควรประกอบด้วยการบันทึกอะไรบ้าง( ทะเบียนผู้ป่วยวณัโรค) 
- วางแผนการบันทึกผลการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยไว้ในประวัติการ
เจ็บป่วยในอดีต  เพื่อประโยชน์ในการดูแลในอนาคตหรือการกลับ
เป็นวัณโรคซ้ า 

การทบทวนการใช้ทรัพยากร พัฒนาตามแนวทาง 5 ส.และแนวทางการประหยดัพลังงานของทีม 
ENV 



การทบทวนเครื่องช้ีวัด มีการทบทวนตัวช้ีวัดทั้งในส่วนของงานยุทธศาสตร์จังหวัด/งาน
คุณภาพ /งานบริการ/งานส่งเสริมสุขภาพและการสรุปผลงาน
ประจ าปี  

การทบทวน การปรับปรุงระบบท่ีเป็นผลจากการทบทวน 
การทบทวนข้างเตียงผู้ป่วย ( C3THER ) ทบทวนเรื่องการดูแลผู้ป่วยวณัโรคในแผนกผู้ป่วยใน          ทีม่ี

ภาวะแทรกซ้อน 
การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ จัดท า CPG เรื่องแนวทางการรักษาผู้ป่วย 

     - การรักษาผู้ป่วยวณัโรค 
     - การรักษาวัณโรคในผู้ป่วย TB & HIV  

 
 

6. แผนพัฒนาต่อเนื่อง 
1. ส่งเสริมการคัดกรองวัณโรคในคลินิกโรคเร้ือรังในโรงพยาบาลพรหมพิราม  

จากการด าเนินงานการคดักรองวัณโรคที่ผ่านมาสามารถคดักรองวัณโรคในคลินิกฟ้าใส(ยาต้านไวรัส)  ได้ 100 %มีการคัก
กรองในคลินิก COPD   เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยวณัโรคและการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่   ในปี 2559 ด าเนินการคัดกรองวัณ
โรคในคลินิกเบาหวาน  คลินิกเลกิสุรา และหอผู้ป่วยใน  วางแผนพัฒนาระบบในการตดิตามผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคเข้าสูร่ะบบการ
รักษาท่ีแผนกผู้ป่วยนอกและ PCU พรหมพิราม 

 
   2. ส่งเสริมการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  

 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยวัณโรคและการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่   ในปี 2560 มีแผนท่ีจะขยายการคัดกรองวณัโรคใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ CXR  mobile   ในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ าต าบล ( ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวณัโรคย้อนหลัง 
5 ปี  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน  ผู้ดื่มสุราเรื้อรัง ) พร้อมท้ังมีระบบการเก็บข้อมลู  การวิเคราะหข์้อมูล  ระบบการส่งต่อและ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบท่ีชัดเจนในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลในระดับ คปสอ. 

 
 

 


