
วัตถุประสงค์  บริการด้านเอกสารแก่หนว่ยงานภายใน/ภายนอก  ได้อย่างครบถ้วน  ทันเวลา     

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์   ทองใบ

แผนผังแสดงขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิติั/วิธีปฏบิติังาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

นางพรทิพย์  ทองใบ การรับหนงัสือ  - ปฏบิติัตามคู่มือการปฏบิติังาน ทุกวัน
น.ส.เกษวราภรณ์  ชุมภสืูบ ๑ ชม.

นางพรทิพย์  ทองใบ การส่งหนงัสือ(ร่าง/พิมพ)์  - มีทะเบยีนคุมการส่ง ทุกวัน
๒ ชม.

นางพรทิพย์  ทองใบ การจัดเก็บ/ค้นหา  - มีทะเบยีนคุมหนา้แฟ้มทุกแฟ้ม ทุกวัน
น.ส.เกษวราภรณ์  ชุมภสืูบ ตามที่ร้องขอ

นางพรทิพย์  ทองใบ ค้นหา  - ปฎบิติัตามระเบยีบงานสารบรรณ ทุกวัน
น.ส.เกษวราภรณ์  ชุมภสืูบ ตามที่ร้องขอ

นางพรทิพย์  ทองใบ ท าลาย  - ปฎบิติัตามระเบยีบงานสารบรรณ ๕ ชม.
น.ส.เกษวราภรณ์  ชุมภสืูบ ปลีะคร้ัง

 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติ งานธุรการ



Flow Chart  งานการเงินและบัญชี

การรับเงิน 
- รับเอกสารรับเงินทุกประเภท 
- ตรวจสอบความถูกต้อง 

-ออกใบเสร็จให้งานบัญชี 
-น าเงินส่งคณะกรรมการตรวจ 

-เก็บรักษาเงิน 

- ส่งเอกสารรับเงินให้งานบัญชี 
- คณะกรรมการส่งมอบเงินให้เจ้าหน้าท่ีน าฝาก

ธนาคาร 

การจ่ายเงิน 
- รับเอกสารจ่ายเงิน 
- ตรวจสอบความถูกต้อง 

- ขออนุมัติจ่ายเงิน 
- เขียนเช็คส่งจ่ายเงิน 

- ด าเนินการจ่ายเงิน 

- ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้งานบัญชี 
 

งานบัญชี 
- รับเอกสารจากงานรับและงานจ่าย 

- จัดท าบัญชีรับ-จ่ายทุกประเภท 
- น าบัญชีส่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

- เสนอบัญชีต่อผู้มีอ านาจลงนาม 
- จัดท ารายงานการเงินทุกประเภท 

- สรุปสถานการณ์ทางการเงินทุกประเภท 
- รายงานสถานการณ์ทางการเงินต่อ   

  ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหาร      

  โรงพยาบาล 
- จัดเก็บเอกสารทางการเงิน 



วัตถุประสงค์  
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางอ าพร ขัดแข็งแรง

นายสมเดช  ขัดทองงาม
นส.บัณพร  สมนา
นส.บุศรา  ใจอินต๊ะ

แผนผังแสดงขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

นางอ าพร ขัดแข็งแรง ส ารวจความต้องการ  - ๒ สัปดาห์

นางอ าพร ขัดแข็งแรง จัดท าแผนประมาณการ  - โอกาสประมาณการผิดพลาด ๑ สัปดาห์
 - การจัดหาไม่เป็นไปตามแผน

นางอ าพร ขัดแข็งแรง ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดหา  - การจัดซ้ือจัดหาต้องถูกต้อง สัปดาห์ละคร้ัง
นส.บัณพร  สมนา ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ๒เดือนคร้ัง

 - ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ฯ

นส.พรนิตย์  สายวงศ์มอย ตรวจรับ  - ได้รับพัสดุไม่ทันเวลา ทุกสัปดาห์
นส.บัณพร  สมนา ทุกไตรมาส

 

นส.บุศรา  ใจอินต๊ะ จัดเก็บ  - จัดเก็บพัสดุให้ถูกต้องตามหลัก ทุกคร้ังทีน่ า
First in  First out เข้า

นส.บุศรา  ใจอินต๊ะ แจกจ่าย  - ตามใบเบิก ทุกคร้ังทีม่ี
นายสมเดช  ขัดทองงาม  - การเบิกฉุกเฉิน การเบิก

นางอ าพร ขัดแข็งแรง จ าหน่าย  -มีการลงทะเบียนทรัพย์สิน ทุกส้ินปีงบ
นายสมเดช  ขัดทองงาม ทุกคร้ัง ประมาณ

 - มีการตรวจสอบทุกปี

บริการด้านพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ

มาตรฐานวิธีปฏิบัติ งานพัสดุ



       มาตรฐานวิธีปฏิบัติ งานซ่อมบ ารุง

วัตถุประสงค์  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 1.นายมานัส       รุ่มรวย 2.นายไพรัช       แก้วมา

3.นายปรีชา        สุต๋า 4. นายพร           มูลเมือง

แผนผังแสดงขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

นายมานัส รุ่มรวย รับแจ้งซ่อม  - แจ้งซ่อม แต่ไม่บันทึกการ ๕ นาที
นายไพรัช  แก้วมา ส่งซ่อม

นายมานัส รุ่มรวย
นายไพรัช  แก้วมา ด าเนินการซ่อม  - การซ่อมซ้ า ๗ วัน
นายปรีชา   สุต๋า  - การใหค้วามรู้การซ่อมบ ารุง
นายพร        มูลเมือง

นายมานัส รุ่มรวย ตรวจสอบ/ส่งมอบ  - ตามคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ ทุกคร้ังที่
นายไพรัช  แก้วมา มีการส่งมอบ

นายมานัส รุ่มรวย ติดตาม/ดูแลต่อเนื่อง  - ตามแผนฯ ตามแผน
นายไพรัช  แก้วมา ที่ก าหนด

นายมานัส รุ่มรวย บันทึกข้อมูล  - มีการทวนสอบ/สรุปงาน ๑๕ นาที
ทุกวัน

 



มาตรฐานวิธีปฏิบัติ งานบริการยานพาหนะ

วัตถุประสงค์  ให้บริการยานพาหนะแก่ผู้รับบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นายกฤษณ์    ใยส าลี

2. นายสุภาพ       วงศ์กาไชย

3. นายถาวร         อินเตชะ

4. นายสุพจน์  ต๊ะพันธ์

5. นายทศพงษ์  แปงสาย

6. นายคมสัน  พงษ์โสภาสิริ

แผนผังแสดงขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

นายกฤษณ์ ใยส าลี การเตรียมความพร้อมของคน/ยาน ๓๐ นาที

นายสุภาพ วงศ์กาไชย พาหนะ และอุปกรณ์ส่ือสาร

นายถาวร อินเตชะ

นายสุพจน์  ต๊ะพันธ์

นายทศพงษ์ แปงสาย

นายคมสัน  พงษ์โสภาสิริ

การให้บริการ  - สามารถให้บริการได้ตามแผน ๕ ชม.

ตามทีร้่องขอ

 - ให้บริการได้อย่างปลอดภัย

ทันเวลา

หลังการให้บริการ  - ไม่สามารถบ ารุงรักษาได้ ๓๐ นาที

ตามแผนและระยะเวลาทีก่ าหนด



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฎิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

 

กรณีขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์

นางอรวรรณ เครือแก้ว 1.แพทย์หรือพยาบาลส่ังตรวจแลป  - แพทย์หรือพยาบาลเปน็ผู้ส่ังตรวจ 5 นาที

น.ส.พชัรินทร์ เหลืองเจริญกุล จนท.หอ้งแลปรับการส่ังตรวจทาง LIS ไม่คัดลอกค าส่ังตรวจ

นส.เนตรนภา ผัดเปา้

นางวรวลิาส โสภะ

นส.สินจัย ไชยค า

นางอรวรรณ เครือแก้ว  2.ตรวจเช็คความถูกต้องของรายการตรวจ

น.ส.พชัรินทร์ เหลืองเจริญกุล ตรวจเช็คความถูกต้องของผู้ปว่ย  - ตรวจสอบรายการตรวจในLIS 5 นาที

นส.เนตรนภา ผัดเปา้ กับในใบน าทาง

นางวรวลิาส โสภะ  - สอบถามชื่อ นามสกุลผู้ปว่ยทกุคร้ัง

นส.สินจัย ไชยค า

นางอรวรรณ เครือแก้ว 3. เก็บส่ิงส่งตรวจตามรายการตรวจ เช่น เจาะเลือด  - แนะน าการเก็บส่ิงส่งตรวจที่ถูกต้อง 10นาที

น.ส.พชัรินทร์ เหลืองเจริญกุล เก็บปสัสาวะ เสมหะ เปน็ต้น ปฏบิติัการตามมาตรฐาน

นส.เนตรนภา ผัดเปา้

นางวรวลิาส โสภะ

นส.สินจัย ไชยค า 5 นาที

นางอรวรรณ เครือแก้ว 4. เช็คคุณภาพเช่น ปริมาณเพยีงพอ มhีemolysis  - มีเกณฑ์การรับ-ปฏเิสธส่ิงส่งตรวจ

น.ส.พชัรินทร์ เหลืองเจริญกุล มี clot หรือไม่ ส่ิงส่งตรวจไม่มีคุณภาพท าการ

นส.เนตรนภา ผัดเปา้ ปฏเิสธและเก็บใหม่

นางวรวลิาส โสภะ

นส.สินจัย ไชยค า

นางอรวรรณ เครือแก้ว 5.เตรียมส่ิงส่งตรวจเช่น ปั่นเลือด ย้อมสไลด์ เปน็ต้น  -  ตรวจเช็คคุณภาพการเตรียมโดย 15 นาที

น.ส.พชัรินทร์ เหลืองเจริญกุล นักเทคนิคการแพทย์

นส.เนตรนภา ผัดเปา้

นางวรวลิาส โสภะ

นส.สินจัย ไชยค า

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 Flow Chart ตามระบบการควบคุมภายใน



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฎิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

  - กรณีขั้นตอนการวิเคราะห์

น.ส.พชัรินทร์ เหลืองเจริญกุล 1.เตรียมความพร้อมเคร่ิองมือ   - บ ารุงดูแลรักษาเคร่ืองมือ 30 นาที

นส.เนตรนภา ผัดเปา้ ท าการควบคุมคุณภาพ test ที่ท าการวเิคราะห์  และปฏบิติัตามคู่มือของเคร่ือง

นางวรวลิาส โสภะ โดยใช้ control หรือควบคุมเคร่ืองมือ กระบวนการอื่น  - มีมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ก าหนด

นส.สินจัย ไชยค า

 2.ตรวจสอบวา่ผล IQC อยู่ในเกณฑ์ยอมรับหรือไม่  - มีเกณฑ์การตรวจสอบผล IQC เช่น 15 นาที

หากไม่อยู่ในเกณฑ์ใหท้ าการแก้ไข westgard multi rule เปน็ต้น

น.ส.พชัรินทร์ เหลืองเจริญกุล 3. ตรวจวเิคราะหต์ามสาขาได้แก่  เคมีคลินิก โลหติวทิยา  - ปฏบิติัตาม WI ที่ก าหนด 60 นาที

นส.เนตรนภา ผัดเปา้ ภมูิคุ้มกัน จุลทรรศนศาสตร์ และจุลชีววทิยา ระบชุื่อ นามสกุลหรือHN ทกุคร้ัง

นางวรวลิาส โสภะ มีวธิกีารที่สามารถทวนสอบได้

นส.สินจัย ไชยค า มีการท า IQC 

น.ส.พชัรินทร์ เหลืองเจริญกุล  4. รายการที่ตรวจเองได้จะท าการตรวจที่รพ.และ  - มีวธิกีารเตรียมและขนส่งไปยัง 30 นาที

นส.เนตรนภา ผัดเปา้ รายงานผลได้เลย หน่วยงานภายนอก

นางวรวลิาส โสภะ รายการที่ตรวจเองไม่ได้จะส่งไปตรวจที่หน่วยงาน ควบคุมอุณหภมูิและความปลอดภยั

นส.สินจัย ไชยค า ภายนอก ต้องมีการเตรียมส่ิงส่งตรวจและการขนส่ง ในการน าส่งส่ิงส่งตรวจ

ไปยังหน่วยงานภายนอก บนัทกึผลโดยใช้โปรแกรม LIS

มีการตรวจสอบการคัดลอกผล



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฎิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

  - กรณีขั้นตอนหลังการวิเคราะห์

น.ส.พชัรินทร์ เหลืองเจริญกุล  1.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้อง  - ก าหนดวธิกีารตรวจสอบผล 5 นาที
นส.เนตรนภา ผัดเปา้ ของผลการตรวจ พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบผล ตรวจสอบผลโดยนักเทคนิคการแพทย์

นางวรวลิาส โสภะ ตรวจสอบวา่เปน็ผลที่เปน็ค่าวกิฤตหรือไม่ หากผลไม่ถูกต้องท าการวเิคราะหใ์หม่

นส.สินจัย ไชยค า

น.ส.พชัรินทร์ เหลืองเจริญกุล 2.ลงชื่อผู้รายงานผล และส่งผลใหแ้ก่แพทย์หรือผู้ปว่ย  - มีการระบชุื่อผู้รายงาน ผู้ตรวจสอบผล15 นาที
นส.เนตรนภา ผัดเปา้ ตามแนวทางการรายงานผล สามารถสอบกลับได้

นางวรวลิาส โสภะ ผลปกติรายงานตามแนวทางการรายงานผลปกติ มีบนัทกึการรายงานค่าวกิฤต

นส.สินจัย ไชยค า ผลค่าวกิฤตรายงานผลตามแนวทางการรายงานค่าวกิฤต มีการประกันเวลา  turn around time 

น.ส.พชัรินทร์ เหลืองเจริญกุล เก็บส าเนาเปน็กระดาษหรือelectronic file เพื่อให้ เก็บส าเนาในแต่ละวนัใหส้ามารถสืบ 5 นาที
นส.เนตรนภา ผัดเปา้ สามารถค้นหาผลย้อนหลังได้ ค้นได้ง่ายและมีความปลอดภยั

นางวรวลิาส โสภะ

นส.สินจัย ไชยค า

น.ส.พชัรินทร์ เหลืองเจริญกุล เก็บส่ิงส่งตรวจไวร้อตรวจหรือรอท าลาย เก็บส่ิงส่งตรวจไวใ้นอุณหภมูิ 20 นาที
นส.เนตรนภา ผัดเปา้ เหมาะสม สถานที่เหมาะสม

นางวรวลิาส โสภะ

นส.สินจัย ไชยค า

นางอรวรรณ เครือแก้ว ท าลายส่ิงส่งตรวจเมื่อครบก าหนดท าลายแล้ว ท าลายส่ิงส่งตรวจตามหลัก IC รพ. 30นาที



Flow chart เรื่อง การตรวจ วินิจฉัยและรักษาทางทันตกรรม 

วัตถุประสงค เพ่ือใหไดขอมูลครบถวน วินิจฉัยถูกตอง ผูรับบริการไดรับการรักษาท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย 

ชื่อผูรับผิดชอบ                           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                      จุดควบคุมความเส่ียง                    ระยะเวลา      

นางวลัยภรณ กระแสรฉาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจุรีวรรณ โพธิ์ศรีลาภ /                  

นายยศพล เชนวิทยา/ 

นางวรรณวิภา เชนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียกผูปวย

ตามลําดับคิว 

ทวนสอบ

ตัวตนผูปวย

และบัตร 

สงมอบบัตรให

ทันตแพทย 

ติดบัตรคิวไวท่ีOPD card 

แจงระยะเวลาท่ีไดเขา 

ดูบัตรประชาชนหรือถามวัน

เดือนปเกิดและชื่อ สกุล 

1/2 นาที 

1/2 นาที 

ทวนสอบ

ตัวตนผูปวย

และบัตร 

ถามวันเดือนปเกิดหรือท่ีอยูหรือ

ชื่อบิดา มารดาและชื่อ สกุลผูปวย 

วัดvital sign 

ทุกรายท่ีอายุ 

แกกวา 15 ป 

มีชองใหกรอก 

ในบัตรทุกครั้ง 

ท่ีมาทําฟน 

ซักประวัติโรค 

ประจําตัวและ 

ประวัติยา 

มีชองใหกรอก 

ในบัตรทุกครั้ง 

ท่ีมาทําฟน 

1/2 นาที 

1 นาที 

1 นาที 



 

ชื่อผูรับผิดชอบ                           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                      จุดควบคุมความเส่ียง                    ระยะเวลา   

    นางจุรีวรรณ โพธิ์ศรีลาภ / 

    นายยศพล เชนวิทยา/ 

   นางวรรณวิภา เชนวิทยา 

               

ซักประวัติ

ความเจ็บปวย 

ตรวจในชอง

ปาก 

มีกระจกใหผูปวยระบุ

ตําแหนงซ่ีฟน 

สงx-rayหาก 

มีความจําเปน 

มีชุดปองกันรังสีให 

เจาหนาท่ีและผูปวย 

วินิจฉัย 

วางแผนการ

รักษาและ

อธิบายผูปวย 

ในหัตถการท่ีมีความ

ซับซอน มีคาใชจาย

ใหผูปวย รับทราบ 

ตัดสินใจและลงนาม

ทําหัตถการ

รักษาตาม

แผน 

1 นาที 

5 นาที 

5 นาที 

2 นาที 

15 นาที 

ใหคําแนะนํา 

การปฏิบัติตัว 

1/2 นาที 



Flow chart เรื่อง การขูดหินปูน 

วัตถุประสงค เพ่ือให ผูรับบริการไดรับการรักษาท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย 

ชื่อผูรับผิดชอบ                           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                      จุดควบคุมความเส่ียง                    ระยะเวลา      

นางวรรณวิภา เชนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุชา สยองเครือ  

 

นางวรรณวิภา เชนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับผูปวย

ตามข้ันตอน

ปกติ 

แจง 

ผูชวยทันตแพทย 

ตามflow chart เรื่องการ 

ตรวจ วินิจฉัย  

8 นาที 

เตรียม ชุดขูด

ใหทพ. 

ขูดหินปูน 

3 นาที 

15 นาที 

แจงแผนและ

ราคาหาก

ผูปวยตอง

ชําระเงิน 

ใหผูปวยลงนามรับทราบ

ราคาคาบริการในบัตร 

ใหคําแนะนํา 

การปฏิบัติ

หลังขูดหินปูน 

1/2 นาที 



Flow chart เรื่อง การอุดฟน 

วัตถุประสงค เพ่ือให ผูรับบริการไดรับการรักษาท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย 

ชื่อผูรับผิดชอบ                           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                      จุดควบคุมความเส่ียง                    ระยะเวลา      

นางวรรณวิภา เชนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปรียาภรณ ขันธิมา  

 

 นางวรรณวิภา เชนวิทยา 

 

 

 

 

รับผูปวย

ตามข้ันตอน

ปกติ 

ระบุซ่ีฟนท่ี

จะอุด

รวมกับ

ผูปวย 

เลือกชนิดวัสดุอุดแจง 

ผูชวยทันตแพทย 

ตามflow chart เรื่องการ 

ตรวจ วินิจฉัย  

ใชกระจกใหญอีกอันระบุ 

8 นาที 

½ นาที 

เตรียม ชุดอุด

ใหทพ. 

อุดฟน 

3 นาที 

15 นาที 

แจงแผนและ

ราคาหาก

ผูปวยตอง

ชําระเงิน 

ใหผูปวยลงนามรับทราบ

ราคาคาบริการในบัตร 

ใหคําแนะนํา 

การปฏิบัติ

หลังอุด 

1/2 นาที 



Flow chart เรื่อง การรักษารากฟน 

วัตถุประสงค เพ่ือให ผูรับบริการไดรับการรักษาท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย 

ชื่อผูรับผิดชอบ                           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                      จุดควบคุมความเส่ียง                    ระยะเวลา      

นางจุรีวรรณ โพธิ์ศรีลาภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุชา สยองเครือ 

  

นางจุรีวรรณ โพธิ์ศรีลาภ 

 

 

 

 

รับผูปวย

ตามข้ันตอน

ปกติ 

ระบุซ่ีฟนท่ี

จะรักษา

รวมกับ

ผูปวย 

เลือกชนิดยาชาแจง 

ผูชวยทันตแพทย 

ตามflow chart เรื่องการ 

ตรวจ วินิจฉัย  

ใชกระจกใหญอีกอันระบุ 

8 นาที 

½ นาที 

เตรียม ยาชาและชุด

รักษารากใหทพ. 

รักษารากฟน 

3 นาที 

60 นาที 

แจงแผนและ

ราคาหาก

ผูปวยตอง

ชําระเงิน 

ใหผูปวยลงนามรับทราบ

ราคาคาบริการในบัตร 

ใหคําแนะนํา 

การปฏิบัติ

และนัดตอ 

5 นาที 

ขานชนิดยาชาพรอมสง

ใหทพ. 

ใสแผนยางกันน้ําลายแก

ผูปวยปองกันสิ่งของตกลงคอ 



Flow chart เรื่อง การทําครอบฟน 

วัตถุประสงค เพ่ือให ผูรับบริการไดรับการรักษาท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย ผูปวยพึงพอใจ 

ชื่อผูรับผิดชอบ                           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                      จุดควบคุมความเส่ียง                    ระยะเวลา      

นายยศพล เชนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุชา สยองเครือ 

 

นายยศพล เชนวิทยา 

 

 

 

 

 

รับผูปวย

ตามข้ันตอน

ปกติ 

ระบุซ่ีฟนท่ี

จะรักษา

รวมกับ

ผูปวย 

เลือกชนิดยาชาแจง 

ผูชวยทันตแพทย 

ตามflow chart เรื่องการ 

ตรวจ วินิจฉัย  

ใชกระจกใหญอีกอันระบุ 

8 นาที 

½ นาที 

เตรียม ยาชาและชุด

กรอครอบฟนใหทพ. 

กรอครอบฟน 

3 นาที 

60 นาที 

แจงแผนและราคา

และการพยากรณ

โรคแกผูปวย 

ใหผูปวยลงนามรับทราบ

ราคาคาบริการในบัตร 

ใหคําแนะนํา 

การปฏิบัติ

และนัดตอ 

5 นาที 

ขานชนิดยาชาพรอมสง

ใหทพ. 



Flow chart เรื่อง การถอนฟน 

วัตถุประสงค เพ่ือให ผูรับบริการไดรับการรักษาท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย 

ชื่อผูรับผิดชอบ                           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                      จุดควบคุมความเส่ียง                    ระยะเวลา      

นายยศพล เชนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุชา สยองเครือ  

นายยศพล เชนวิทยา 

 

 

 

 

 

รับผูปวย

ตามข้ันตอน

ปกติ 

ระบุซ่ีฟนท่ี

จะถอน

รวมกับ

ผูปวย 

เลือกยาชาแจง 

ผูชวยทันตแพทย 

ตามflow chart เรื่องการ 

ตรวจ วินิจฉัย  

ใชกระจกใหญอีกอันระบุ 

8 นาที 

½ นาที 

เตรียม สงยาชา

 
ใสยาชา เดินยาชา ๆ 

หยุดรอดูการ

เขาเสนเลือด 

½ นาที 

2 นาที 

ขานชนิดยาชา 

พิจารณา 

ความพรอม 

ผูปวย 

พิจารณา BP ไมเกิน 160/95 

pulse ไมเกิน 100 

FBSไมเกิน 180-250 จึงทํา

ได 

ถอนฟนและ 

ใหคําแนะนํา 

มีใบคําแนะนํา 

ใหผูปวย 

10 นาที 



Flow chart เรื่อง การจัดซื้อวสัดุทันตกรรม 

วัตถุประสงค เพ่ือให มีวัสดุ เคร่ืองมือเพียงพอ พรอมใช   

ชื่อผูรับผิดชอบ                           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                      จุดควบคุมความเส่ียง                    ระยะเวลา      

นายยศพล เชนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวลัยภรณ กระแสรฉาย 

 

นางวรรณวิภา เชนวิทยา 

 

นางประทุม พิมพิสาร 

 

 

  

 

  

 

 

 

จัดทําแผนขอ

อนุมัติจัดซื้อ

วัสดุรายป 

ขออนุมัติ

จัดซ้ือวัสดุ 

รับวัสดุ 

ผูมีอํานาจพิจารณากอน

อนุมัติ 

1เดือน 

7 วัน 

แผนไดรับ

การอนุมัติ 

ไมรับของหากหีบหอมีรอย 

การเปด หรือฉีกขาด 

1 วัน 

ตรวจรับ

วัสดุ 

ตรวจรับเทียบของกับใบสง

ของ 

1 วัน 

จัดทําเอกสาร

ตรวจรับ 

จัดทําตามระเบียบพัสด ุ 10 วัน 



Flow chart เรื่อง การสงทําความสะอาดเคร่ืองมือทันตกรรม 

วัตถุประสงค เพ่ือใหเคร่ืองมือไดรับการทําใหปราศจากเชื้อ พรอมใช ไมปนเปอนขณะขนสง และจดัเก็บ 

ชื่อผูรับผิดชอบ                           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                      จุดควบคุมความเส่ียง                    ระยะเวลา      

นางปรียาภรณ ขันธิมา 

นางสาวธัญญลักษณ เครือด ี

นายอนุชา สยองเครือ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บ

เครื่องมือใช

แลว 

นับจํานวน 

และบันทึก

ลงสมุด 

แยกขยะออกแลวเก็บ

เครื่องมือแหงลงถังมีฝาปด 

 

2 นาที 

นําสงจาย

กลางโดยรถ

ขนของเวลา

บาย 

10 นาที 

10 นาที 



รหัสเอกสาร  เรื่อง การจดัท าแผนจดัซ้ือยา หน้า  1/1

วันทีเ่ริ่มใช้ 1  ตุลาคม  2561

1.  วัตถุประสงค์  เพือ่เป็นแนวทางในการจดัท าแผนการซ้ือยาประจ าปี

    
2.  แผนผังแสดงขัน้ตอน

แผนภมูิสายงาน ขั้นตอน / วธิดี าเนินการ จดุควบคุมความเส่ียง เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง ระยะเวลา
 (Flowchart) ด าเนินการ

คณะกรรมการ PTC  -คณะกรรมการ PTC ประชุมเพื่อก าหนดบญัชี  -จดัท าmonographของยาที่จะน าเสนอ  -รายงานการประชุม 1 วนั

รายการยาที่จะจดัซ้ือประจ าปขีองโรงพยาบาล เข้าในโรงพยาบาล  -บญัชียาโรงพยาบาล

คณะกรรมการ PTC  -รวบรวมข้อมูลการจดัท าแผน โดยรวบรวมปริมาณ  -ข้อมูลการจดัท าแผนย้อนหลัง  -แผนจดัซ้ือประจ าปี 15 วนั
การจดัซ้ือยาย้อนหลัง 1 ปี  -มูลค่าการใช้ยาเฉล่ียในแต่ละเดือน  -ใบคุมคลัง
 -ประมาณความต้องการการใช้โดยค านวณจาก

รวมปริมาณย้อนหลัง 1 ปxี 10%

 -ตัดยอดคงคลัง ณ ส้ินเดือนสิงหาคมก่อนจดัท าแผน

ภญ.วชิุณี บญุตันบตุร  -จดัท าร่างแผนการจดัซ้ือโดย  -ข้อมูลการจดัท าแผนย้อนหลัง  -แผนจดัซ้ือประจ าปี 7 วนั

    -ค านวณปริมาณความต้องการซ้ือ  -มูลค่าการใช้ยาเฉล่ียในแต่ละงวด  -ใบคุมคลัง
    -ค านวณงบประมาณที่ใช้ในการจดัซ้ือยาประจ าปี  -ข้อมูลการปรับแผนในแต่ละงวด

 -ก าหนดระยะเวลาการจดัซ้ือเปน็รายงวดชัดเจน

ภญ.จติรา จ าละคร  -เสนอร่างแผนจดัซ้ือยาต่อคณะกรรมการบริหาร  -การพิจารณาจากกรรมการบริหาร  -แผนจดัซ้ือประจ าปี 7 วนั

เพือ่พิจารณาแผนและงบประมาณประจ าปี เพือ่การทบทวน กล่ันกรอง  -ใบคุมคลัง
 -มีการประชุมคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลเพื่อ

พจิารณา ทบทวน ปรับลดร่างแผนการจดัซ้ือของ

โรงพยาบาลตามความเหมาะสม

 -คณะกรรมการบริหารพจิารณาเหน็ชอบ หากไม่เหน็

ชอบก็ด าเนินการปรับแผน

 -เสนอผู้อ านวยการเพื่อการพจิารณาอนุมัติ

ภญ.วชิุณี บุญตันบุตร  -ผู้อ านวยการอนุมัติแผนจดัซ้ือยาประจ าปี  -การตรวจสอบใบอนุมัติซ้ือใหเ้ปน็ไป  -แผนจดัซ้ือประจ าปี 7 วนั

 -จดัท าแผนจดัซ้ือประจ าปฉีบบัจริง ตามแผนที่ก าหนดไว้

 -ส าเนาแผนจดัซ้ือยาประจ าปใีหผู้้เกี่ยวข้อง  -ส ารวจจดุต่ าสุด สูงสุดของการส ารองยา

 -ด าเนินการจดัซ้ือยาตามแผนที่ก าหนด

หมายเหตุ: กรณีจดัซ้ือยานอกแผนตามเหตุผลความ

จ าเปน็เร่งด่วนหรือมีการทบทวนแผนการจดัซ้ือประจ าปี

ต้องมีการขออนุมัติผู้อ านวยการ

3. เอกสารอ้างอิง

4. เอกสารแนบท้าย / ภาคผนวก

มาตรฐานวิธีการปฏบิตัิ
Standard Operating Procedure

ผู้รับผิดชอบ

ทบทวนกรอบบัญชยีา 

จัดท าร่างแผนจัดซื้อ 

ข้อมูลการจัดท าแผน 

เสนอ 
ต่อ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

แผนจัดซ้ือประจ าปี 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ปรับแผน 



รหัสเอกสาร  เรื่อง การควบคุม เก็บรักษายาและเวชภณัฑ์ หน้า  1/1

วันที่เริ่มใช้ 1  ตุลาคม  2561

1.  วัตถุประสงค์  เพื่อเปน็แนวทางในการควบคุม เก็บรักษายาและเวชภณัฑ์ใหถู้กต้องตามมาตรฐาน

2. แผนผังแสดงขั้นตอน

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธีด าเนินการ จุดควบคุมความเส่ียง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
 (Flowchart) ด าเนินการ

ภญ.สุภาภรณ์ ปราบหงส์  -รับยาจากบริษัทขนส่งยาและลงบันทึกในสมุด  -การบันทึกในสมุดรับของจากบริษัท  -สมุดบันทึกรับของ 2 วัน
นายศักด์ิดา ไชยเวียงทอง รับของจากบริษัทขนส่ง ขนส่งยา  -ใบอนุมัติซ้ือ
นางอรพิน  เกตุนวล  - กรรมการตรวจรับตรวจนับยาตามใบส่งของและ  - การตรวจนับของของกรรมการ  -ใบส่งของ
นายปิยบุตร ขัติวงศ์ รายงานการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับโดยเทียบกับใบขออนุมัติซ้ือ  -ใบตรวจรับ

พัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และใบส่งของ
 -กรรมการตรวจรับส่งมอบยาที่ผ่านการตรวจรับ  -การบันทึกลงในใบตรวจรับจาก
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรับยาเข้าคลังต่อไป คณะกรรมการตรวจรับ

นายศักด์ิดา ไชยเวียงทอง  - รับยาจัดเก็บในคลังพัสดุและระบุเลขที่ก ากับ  - ตรวจสอบยาเทียบกับใบส่งของ  -ใบส่งของ 1 วัน
นายปิยบุตร ขัติวงศ์ หลักฐานการรับวัสดุ (ใบส่งของ) พร้อมทั้งบันทึกการ  - ระบุเลขที่ก ากับหลักฐานรับวัสดุ  -Stock card

รับยาในใบคุมคลัง (stock card) ตามราย  - บันทึกการรับวัสดุใน Stock card
ละเอียดในใบส่งของ   - จัดเก็บวัสดุตามสถานที่ก าหนด
 - จัดเก็บยาในสถานที่เหมาะสมตามประเภทยา

ภญ.สุภาภรณ์ ปราบหงส์  - สุ่มตรวจสอบใบคุมคลัง (Stock card) กับปริมาณ  - การสุ่มตรวจใบคุมคลังกับของจริง  -Stock card อย่างน้อย
ยาคงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกันเป็นระยะๆ  -การบันทึกสภาวะแวดล้อมของ  - แบบบันทึกอุณหภูมิ ทุก 3เดือน
 - ตรวจสอบปริมาณยาคงคลังทุกรายการ คลังพัสดุที่ใช้ในการเก็บยา ของคลังพัสดุ
อย่างน้อย 3 เดือนคร้ัง ( กรณียาใกล้หมดอายุภายใน
6 เดือนติดต่อส่งคืนบริษัท )
 - ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพตามประเภทยา
( สถานที่ อุปกรณ์ อุณหภูมิ แสงสว่าง ความชื้น)

ภญ.จิตรา  จ าละคร  - รายงานยาคงคลังของแต่ละประเภท จ านวน    - การรายงานยาคงคลังเสนอต่อผู้  - รายงานยาคงคลังราย อย่างน้อย
นายศักด์ิดา ไชยเวียงทอง ราคา จ านวนเงินรวม เสนอต่อผู้อ านวยการอย่างน้อย อ านวยการ ไตรมาส ทุก 3เดือน

3 เดือนต่อคร้ัง  - บัญชีเกณฑ์คงค้าง
 -ส่งส าเนารายการยาคงคลังให้ฝ่ายบัญชีตามระบบ
บัญชีเกณฑ์คงค้าง

3. เอกสารอ้างอิง

4. เอกสารแนบท้าย / ภาคผนวก

มาตรฐานวธิีการปฏบิัติ
Standard Operating Procedure

ผู้รับผิดชอบ

รับยาเข้าคลัง 

เก็บรักษา 

ตรวจสอบ 
ควบคุม 

รายงานยาคงคลัง 

ถูกต้อง 

แก้ไข 

ไม่ถูกต้อง 



รหัสเอกสาร  เรือ่ง กระบวนการปฏบิัตกิารเบิก-จา่ยยา หน้า  1/

วนัที่เริม่ใช้ 1  ตุลาคม  2561

1.  วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิัติงานการเบิก-จา่ยยาใหถู้กต้องตามมาตรฐาน
    

2.  แผนผังแสดงขั้นตอน

แผนภมูิสายงาน ขั้นตอน / วธิดี าเนินการ จดุควบคุมความเส่ียง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
 (Flowchart) ด าเนินการ

ภญ.วิชุณึ  บุญตันบุตร   -ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ระยะเวลาการเบิก -  - มีการก าหนดแนวทางการเบิก-  - ใบเบิก-ยาและเวชภณัฑ์ -
จ่าย ภายในหน่วยงานใหช้ัดเจน ตามความจ าเป็น จา่ยทึ่ชัดเจน
และเหมาะสม

  - ก าหนดใหม้ีการเบิกจ่ายแบบ first in first out

เพื่อป้องกันการเส่ือมสภาพ

นายศักด์ิดา  ไชยเวียงทอง

 - รับใบเบิกจากหน่วยเบิกต่างๆภายในวันที่ก าหนด  - ใหห้วัหน้าหน่วยเบิกแต่ละจุดมีการ  - ใบเบิก-ยาและเวชภณัฑ์ 3  วัน

พร้อมทั้งระบุเลขที่ก ากับใบเบิก เซ็นต์ชื่อก ากับเป็นผู้เบิก

 - การเบิก-จ่ายต้องจัดท าใบเบิกทุกคร้ัง  - มีการระบุเลขที่ก ากับใบเบิก

ภญ.ศศิธร  จนัทกลู
นายศักด์ิดา  ไชยเวยีงทอง   - ตรวจสอบรายการยาที่ขอเบิกโดยพจิารณาตาม  - หวัหน้าหน่วยพสัดุลงนามอนุมัติจ่าย  - ใบเบิก-ยาและเวชภณัฑ์ 1  วัน

นางจารุณี จ าเริญขจรสุข ความเหมาะสม  เปรียบเทียบใบเบิกกับใบคุมคลัง ในใบเบิกวัสดุ  - ใบคุมคลังยาและเวชภณัฑ์

(stock card) เพื่อเตรียมจ่าย ( stock card)

 - เสนอต่อหวัหน้าหน่วยพัสดุ , ผู้อ านวยการ
เพื่ออนุมัติจา่ย

นายศักด์ิดา  ไชยเวยีงทอง  - จ่ายวัสดุตามรายการในใบเบิก  บันทึกการจ่าย  - บันทึกการจ่ายวัสดุใน stock cardและ  - ใบคุมคลังยาและเวชภณัฑ์ 1  วัน

ใน stock card และในโปรแกรม INVC โปรแกรม Drug เพื่อคุมยอดวัสดุ ( stock card)

 - ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้อนุมัติ  - การลงนามการเบิก-จ่ายของผู้รับวัสดุ

และผู้รับของในใบเบิกใหค้รบถ้วน เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน

ภญ.วชิุณึ  บุญตันบุตร  - ส ารวจปริมาณวัสดุคงเหลือของแต่ละรายการใน  - การสุ่มส ารวจวัสดุคงเหลืออย่างน้อย  - ใบคุมคลังยาและเวชภณัฑ์ 5 วัน

นายศักด์ิดา  ไชยเวยีงทอง  stock card และในโปรแกรม INVC ไตรมาสละ 1 คร้ังและรายงานให้ ( stock card)

  - ส่งรายการวัสดุคงเหลือใหเ้จ้าหน้าที่พสัดุท าการ ผู้บังคับบัญชาทราบ  - ใบตรวจนับคลังรายไตรมาส

ตรวจสอบเพื่อเสนอใหห้วัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุทราบ และรายปี

และส่ังการต่อไป

   - มีการตรวจนับวัสดุทุกไตรมาสและรายงานให้

ผู้อ านวยการทราบ

3. เอกสารอ้างอิง

4. เอกสารแนบท้าย / ภาคผนวก

มาตรฐานวิธีการปฏบิัติ
Standard Operating Procedure

ผู้รับผิดชอบ

ก าหนดแนวทางการเบกิจ่าย 

รับใบเบิก 

ตรวจสอบ  
 

การรายงาน 

ถูกต้อง 

แก้ไข 

ไม่ถูกต้อง 

จ่ายยา 



รหัสเอกสาร  เรือ่ง งานบริการเภสัชกรรมผู้ปว่ยนอก หน้า  1/

วนัที่เริม่ใช้ 1  ตุลาคม  2561

1.  วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
    

2.  แผนผังแสดงขัน้ตอน

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธีด าเนินการ จุดควบคุมความเส่ียง เอกสารที่เกีย่วข้อง ระยะเวลา
 (Flowchart) ด าเนินการ

นายวรวิทย ์ วงศ์หล้า  -รับเวชระเบียน OPD Card รับเวชระเบียนจากการเงิน และจัดล าดับคิว  -เวชระเบียน 2 นาที
นางอรพิน  เกตุนวล

นายวรวิทย ์ วงศ์หล้า  - ตรวจสอบดูชื่อคนไข้ HN รายการยา จ านวน  - ความถูกต้องสมบูรณ์ของ  -เวชระเบียน 2 นาที
นางอรพนิ  เกตุนวล ยาที่แพทยส่ั์ง  ขนาดวิธีใช้ยา ข้อมูลการแพ้ยา เวชระเบียน  -บัญชีรายการยา

หากพบไม่ถูกต้องให้ด าเนินการแกไ้ข และบันทึกลง  -แบบบันทึกความ
ในแบบบันทึกความคลาดเคล่ือนทางยา คลาดเคล่ือนทางยา
 - ส่ังพิมพ์ฉลากยาจากโปรแกรม HosXP  - ตรวจสอบ HNในเวชระเบียนให้  - ฉลากยา

ตรงกบัใบส่ังยา

นายปิยบุตร ขัติวงศ์  -จัดยาให้ผู้ป่วยตามฉลากที่พมิพ ์โดยใช้หลัก  -จัดยาได้ถูกต้อง ครบถ้วน  -ฉลากยา 2 นาที
นางดุษณี  คงนวน จัดยา 1 คนต่อ 1 ตะกร้าต่อ 1 ใบส่ังยา  -แบบบันทึกความคลาด

เคล่ือนทางยา

ภญ.จติรา จ าละคร  -ตรวจสอบความถูกต้องของยาที่จัดโดยตรวจ-  -จา่ยยาพร้อมให้ค าแนะน าได้  -แบบบันทึกความคลาด 7 นาที
ภญ.มรกต  จันทร์ศิริ สอบดูชื่อคนไข้ HN รายการยา  ขนาดวิธีใช้ยา ถูกต้องครบถ้วน เคล่ือนทางยา

ภญ.สุภาภรณ์ ปราบหงส์ ข้อมูลการแพ้ยา ฯลฯ หากไม่ถูกต้องให้ด าเนินการ  -การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ  -คู่มือการใช้ยา

ภญ.ศศิธร  จันทกลู แกไ้ขและบันทึกลงในแบบบันทึกความคลาดเคล่ือน ได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็ว

ภญ.วิชุณี บุญตันบุตร ทางยา

 -เรียกชื่อผู้ป่วยมารับยาโดยเรียกทั้งชื่อและนามสกลุ

ถามประวัติการแพ้ยา,โรคหรืออาการที่เป็นอยู่
 -ให้ค าแนะน าด้านการใช้ยาให้กบัผู้ป่วย

3. เอกสารอ้างอิง

4. เอกสารแนบท้าย / ภาคผนวก

มาตรฐานวิธีการปฏิบตัิ
Standard Operating Procedure

ผู้รับผิดชอบ

รับเวชระบัยน 

ตรวจสอบ 

พิมพ์ฉลากยา 

แก้ไข 

จัดยา 

ตรวจสอบ 

แก้ไข 

จ่ายยา 
พร้อมให้ค าแนะน า 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 



รหัสเอกสาร  เรือ่ง งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน หน้า  1/

วันที่เริม่ใช้ 1  ตุลาคม  2561

1.  วัตถุประสงค์  เพือ่เป็นแนวทางในการให้บริการงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยในให้ถกูต้องตามมาตรฐาน
    

2.  แผนผังแสดงขัน้ตอน

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธีด าเนินการ จุดควบคุมความเส่ียง เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ระยะเวลา
 (Flowchart) ด าเนินการ

แพทย์  -แพทยต์รวจคนไข้แล้วเขียนค าส่ังการรักษาใน  -ขอ้มูลยาเดิมของผู้ป่วย  -Doctor Order sheet 5 นาที
Doctor Order sheet  -ขอ้มูลการแพ้ยา  -เวชระเบียน

 -ความถกูต้องสมบูรณ์ของ  -ขอ้มูลยาที่ได้รับจาก รพ.อื่น
เวชระเบียน

ภญ.จิตรา จ าละคร  -เภสัชกรคัดลอกค าส่ังจาก Doctor Order sheet  -ขอ้มูลยาเดิมของผู้ป่วย  -Doctor Order sheet 3 นาที
ภญ.มรกต  จันทร์ศิริ ลงใน Medication Profile กรณีพบข้อสงสัยให้  -ขอ้มูลการแพ้ยา  -Medication  profile
ภญ.สุภาภรณ์ ปราบหงส์ Consult แพทยโ์ดยตรง  -ความถกูต้องสมบูรณ์ของ  -ขอ้มูลยาที่ได้รับจาก รพ.อื่น
ภญ.ศศิธร  จันทกลู เวชระเบียน  -แบบบันทึกความคลาด
ภญ.วิชุณี บุญตันบุตร  -ขอ้มูลวิชาการด้านยา เคล่ือนทางยา

 -คู่มือการใช้ยา
นายศักด์ิดา ไชยเวียงทอง  -ลงข้อมูลการใช้ยาประจ าวันลงในโปรแกรมHOSxp  -การลงข้อมูลให้ถูกต้องและ  -Medication  profile 3 นาที
นางจารุณี จ าเริญขจรสุข จากนั้นส่ังพมิพฉ์ลากยาเพื่อจัดยาต่อไป ครบถ้วน  -แบบบันทึกความคลาด
นายวรวิทย ์ วงศ์หล้า เคล่ือนทางยา
นางอรพิน เกตุนวล
จพ.เภสัชกรรม,  -จัดยาตามฉลากยา โดยใส่ลงในตะกร้าที่ระบุหมาย  -จัดยาได้ถกูต้อง ครบถว้น  -ฉลากยา 5 นาที
พนักงานห้องยา เลขเตียงคนไข้ไว้ โดยใช้หลักจัดยา 1 คนต่อ 1 ตะกร้า  -แบบบันทึกความคลาดทางยา

ต่อ 1 เตียงคนไข้

ภญ.จิตรา จ าละคร  -ตรวจสอบความถกูต้องของยาที่จัดในแต่ละ  -ตรวจสอบยาให้ถูกต้อง  -Medication  profile 5 นาที
ภญ.มรกต  จันทร์ศิริ เตียงโดยเทียบกบั Medication profile ครบถ้วน โดยเทียบกบั  -แบบบันทึกความคลาด
ภญ.สุภาภรณ์ ปราบหงส์ หากไม่ถูกต้องให้ด าเนินการแกไ้ขและบันทึกลงใน Medication profile เคล่ือนทางยา
ภญ.ศศิธร  จันทกลู แบบบันทึกความคลาดเคล่ือนทางยา

ภญ.วิชุณี บุญตันบุตร
นายปิยบุตร ขติัวงศ์  -น ายาไปส่งยงัตึกผู้ป่วยใน โดยน ายาแต่ละตะกร้าไป  -การวางตะกร้าเตียงคนไข้ไป  - 15 นาที
นางดุษณี คงนวน วางในล็อคยาที่ได้ระบุหมายเลขเตียงคนไข้ไว้ วางให้ถูกต้องตามล็อค

พยาบาลตึกผู้ป่วยใน  -ตรวจสอบยาที่ได้รับ โดยเทียบกบัแบบบันทึกการ  -ตรวจสอบยาให้ถูกต้อง  -แบบบันทึกการให้ยาของพยาบาล 10 นาที
ให้ยาของพยาบาล ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งเภสัชกรเพื่อ ครบถ้วน โดยเทียบกบั  -แบบบันทึกความคลาดเคล่ือน

ด าเนินการแกไ้ขและบันทึกลงในแบบบันทึกความ แบบบันทึกการให้ยาของ ทางยา

คลาดเคล่ือนทางยา พยาบาล

3. เอกสารอ้างอิง

4. เอกสารแนบท้าย / ภาคผนวก

มาตรฐานวิธีการปฏบิตัิ
Standard Operating Procedure

ผู้รับผิดชอบ

สั่งยา 

คัดลอก 

แจ้งแพทย์ 

ตรวจสอบ 

แจ้งเภสัชกรให้ 
ด าเนินการแก้ไข 

บริหารยาให้คนไข้ 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

ตรวจสอบ 

ส่งมอบให้  
ตึกผู้ป่วยใน 

แก้ไข 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ / 

พิมพ์ฉลากยา 

จัดยา 



     ศูนย์เวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์  เพือ่ดูแลสุขภาพคนท างานและประชาชนให้อยู่ในส่ิงแวดล้อมทีป่ลอดภัย
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสุภาวดี ก้านชมภู

นางการะเกด ปิมปา

แผนผังแสดงขั้นตอน
งานอาชีวอนามัยใน รพ

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

นางการะเกด ปิมปา การค้นหาและประเมินความเส่ียง ตามมาตรฐานแสงและเสียงในรพ. 1 วัน

นางการะเกด ปิมปา วิเคราะห์ความเส่ียง ทราบปัญหาความเส่ียง 1 สัปดาห์

นางสุภาวดี ก้านชมภู จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพ  - ตามลักษณะงาน/ความเส่ียง 1วัน

นางการะเกด ปิมปา ตรวจสุขภาพ/แก้ปัญหา  - ตามโปรแกรม/แนวทาง 2 สัปดาห์

นางการะเกด ปิมปา บันทึกข้อมูล  - มีการสรุปผลตรวจรายบุคคล 2 สัปดาห์
นส.ศิยานันท์ อินเตชะ ภาพรวม

นางสุภาวดี ก้านชมภู รายงานผลการตรวจ มีสรุปผลการตรวจเสนอผู้บริหาร 2 สัปดาห์



งานตรวจสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

นางสุภาวดี ก้านชมภู การจัดท าเวชระเบียนผู้รับบริการ ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 วัน
นส.ศิยานันท์ อินเตชะ

นางการะเกด ปิมปา ซักประวัติทัว่ไป คัดกรองก่อนตรวจ ตามแนวทางคัดกรองโรคติดต่อ 5 นาที
นางเปมิกา เครือบุญมา ทางเดินหายใจ

นางการะเกด ปิมปา ส่งตรวจชันสูตร เอกซเรย์ตามรายการ ตามระบบการให้บริการ 5 นาที

นางสุภาวดี ก้านชมภู ตรวจตามความเส่ียงของงาน  - ตามโปรแกรม/แนวทาง 15 นาที
นางการะเกด ปิมปา
นส.ศิยานันท์ อินเตชะ

นส.ศิยานันท์ อินเตชะ ส่งพบแพทย์ตรวจร่างกาย มีแพทย์ทีผ่่านการอบรมอาชีวฯ 30 นาที
มีแพทย์ในระบบให้บริการ

นางการะเกด ปิมปา บันทึกผลการตรวจ ตามระบบบันทึกข้อมูลตรวจสุขภาพ 10 นาที

นางการะเกด ปิมปา สรุปผลการตรวจ รายบุคคล/รวม มีระบบดึงข้อมูลแยกตามรายการ 2 สัปดาห์

นางสุภาวดี ก้านชมภู จัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม มีทีมแก้ปัญหาแบบสหวิชาชีพ 3 เดือน



งานคลินิกโรคจากการท างาน
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

นางการะเกด ปิมปา ซักประวัติการท างานตามปัญหา แบบฟอร์มการซักประวัติการท างาน 30 นาที

นางการะเกด ปิมปา ลงข้อมูลในแฟ้ม เวชระเบียน ระบบ แบบฟอร์ม/แนวทาง 5 นาที

นางการะเกด ปิมปา ตรวจความเส่ียงเพิม่กรณีต้องตรวจ ตามรายการตรวจเพิม่ 30 นาที

นส.ศิยานันท์ อินเตชะ ส่งพบแพทย์ประเมินโรคจากการท างาน มีแพทย์ทีผ่่านการอบรมอาชีวฯ 30 นาที

นางการะเกด ปิมปา สรุปผลการตรวจ ใช่ /ไม่ใช่ สรุปผลตามข้อคิดเห็นและข้อมูล 5 นาที

นางการะเกด ปิมปา รวบรวมข้อมูลรายเดือน ตามระบบดึงข้อมูลแยกตามรายการ 30 นาที

นางสุภาวดี ก้านชมภู จัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทีมแก้ปัญหาแบบสหวิชาชีพ 1 วัน



งานเฝ้าระวังสุขภาพจากส่ิงแวดล้อม

นางสุภาวดี ก้านชมภู จัดท าฐานข้อมูลความเส่ียงในพืน้ที่ มีฐานข้อมูลแยกตามปัญหา 3 เดือน

นางสุภาวดี ก้านชมภู วิเคระห์ความเส่ียง ตามแนวทางการการวิเคราะห์ 1เดือน
ความเส่ียง

นางสุภาวดี ก้านชมภู เฝ้าระวังภาวะสุขภาพกลุ่มเส่ียง มีตามแนวทางการเฝ้าระวัง ตลอดปี
เชิงรุก เชิงรับ

นางสุภาวดี ก้านชมภู ควบคุม/ป้องกัน/แก้ไข ปัญหา ตามปัญหา 1เดือน
ประสานเครือข่าย

นางสุภาวดี ก้านชมภู ส่ือสารความเส่ียง มีเครือข่ายในการด าเนินงาน 1 สัปดาห์

นางสุภาวดี ก้านชมภู มีแนวทางการวินิจฉัย/ส่งต่อ ตามมาตรฐานแนวทางการ 1เดือน
วินิจฉัยโรคจากการท างาน/สวล



ช่ือผู้รบัผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสีย่ง ระยะเวลา

นายพิชิต  จินดารัตน์ 1. การรับผู้ป่วย 1. ตรวจสอบป้ายข้อมือกรณีผู้ป่วยใน 3 นาที
น.ส.รุ่งทิพย์  สมดวง 1.1  รับใบบันทึกประวัติ(opd card) / ใบสัง่เอ็กซเรย์(order) 2. ตรวจสอบเวชระเบียน

1.2  ตรวจสอบความถูกต้องโดยสอบถามชื่อ-สกุล และอาการเจ็บป่วย 3. อาการเจ็บป่วยทีส่ัมพันธ์กับค าสัง่(order)
1.3  ลงทะเบียนในโปรแกรมบริการผู้ป่วย 4. ทักษะ และความช านาญ ของผู้ปฏิบัติงาน
1.4  เตรียมผู้ป่วย และอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการบริการ 5. ตรวจสอบวัสดุโลหะทีติ่ดตัวผู้ป่วย

1.5  เตือน อตร.ของรังสีทีม่ีต่อทารก ในกรณีเพศหญิงอายุ 12-50ปี
6. ตรวจสอบการต้ังครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธ์

1.6  อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตัวระหว่างการถ่ายภาพรังสี

2.การถ่ายภาพรังสี 1. ความถูกต้องของการจัดท่า (True Position) 5 นาที

2.1  อธิบายการจัดท่าผู้ป่วยตามเทคนิค 2. ครบถ้วนของท่า(position)ตามมาตรฐาน

2.2  จัดท่าผู้ป่วยตามเทคนิค
3. การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยทีถู่กต้องขณะ
ถ่ายภาพรังสี

2.3  ปรับขอบเขตของแสงเอกซเรย์ใหเ้หมาะสม 4. ความครอบคลุมของภาพ(cover of image)

2.4  ปรับต้ังค่าเทคนิค(Exposure)ทีใ่ช้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม 5. ทักษะ และความช านาญ ของผู้ปฏิบัติงาน
2.5  ถ่ายภาพรังสีตามขั้นตอน


3.การสแกนภาพรังสี

3.1  ทวนสอบชื่อผู้ป่วยและท่าทีถ่่ายกับบนจอ console ใหต้รงกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อผู้ป่วย ท่าทีถ่่าย
บนจอภาพ 3 นาที

3.2  ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองสแกนภาพ ตามกระบวนการ
2.ข้อผิดพลาดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิธีปฏิบัติ

3.3  สแกนภาพรังสีตามกระบวนการ 3.ความไม่พร้อม/ขัดข้อง ของเคร่ืองสแกน
4.ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

5.ทักษะและความช านาญ

4.การตรวจสอบคุณภาพ ภาพรังสีและส่งภาพรังสี 1.ตรวจสอบความถูกต้อง 2 นาที

4.1  ตรวจระดับความขาว-ด า(contrast) ความครอบคลุมของภาพ 2.ตรวจสอบจากรายงานอุบัติการณ์

4.2  ตรวจสอบ ชื่อ – สกุล 3.ตรวจสอบจ านวนฟิล์ม(ภาพ)เสีย

4.3  ตรวจสอบสัญลักษณ์ระบุต าแหน่ง ( Marker ) บนภาพ
 4.ทักษะและความช านาญ

4.4  ตรวจสอบจ านวนภาพใหค้รบตามมาตรฐาน

Flow  Chart  การบรกิารทางรงัสกีลุ่มงานรงัสวีิทยา  โรงพยาบาลแมเ่มาะ

เริ่มต้น 

พบแพทย์ 



 มาตรฐานวิธีปฏิบัตงิาน 
Standard Operating 

Procedure 
รหัสเอกสาร เร่ือง การบริการงานกายภาพบําบัด 
วันที่เร่ิมใช 1 ตุลาคม 2561  
 

1. วัตถุประสงค เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน บริการกายภาพบําบัดไดอยางถูกตอง มีมาตรฐานและ 
เปนในแนวทางเดียวกัน 
2. ช่ือผูรับผิดชอบ หัวหนางานกายภาพบําบัด 
3. แผนผังแสดงข้ันตอน 
ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 

(Flown Chart) 
ข้ันตอน/วิธีการ

ดําเนินการ 
จุดควบคุมความเส่ียง เอกสารท่ี

เกี่ยวของ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูชวยนัก
กายภาพบํา
บัด/
พนักงาน
ชวยเหลือ
คนไข 

 

1. การจัดเตรียม
อุปกรณ เครื่องมือ 
และสถานท่ี 
2. การข้ึนทะเบียน
ผูปวย และคัดกรอง 
รวมถึงวัดสัญญาณ
ชีพเบื้องตน 
3. การใหและรับ
ขอมูลผูปวยและ
ญาต ิ

1. เครื่องมือไมเพียงพอ 
กรณีชํารุด 
2. บุคลากรไมเพียงพอ 
กรณีลาหรือมีการประชุม 
3. ผูปวยมารับการรักษา
โดยไมมีหลักฐานการสง
ปรึกษาจากแพทย 
4. ความรูและทักษะของ
บุคลากร 

- แบบการ
มอบหมายงาน 
-  แบบฟอรม
การตรวจสอบ
อุปกรณ และ
เครื่องมือทาง
กายภาพบําบัด 
- คูมือแนวทาง
การปฏิบัติงาน
กายภาพบําบัด 

15 นาที 

นัก
กายภาพบํา
บัด 
 

 

1. การซักประวัติ
และตรวจรางกาย 
2. การวินิจฉัย
อาการแรกรับ 
 
 
 

1. ซักประวัติไมครบถวน 

2. การประเมินอาการ
ผูปวยไมครบถวน ลาชา  
3. การวินิจฉัยไม
สอดคลองกับอาการท่ี
เปน 

- คูมือแนวทาง
การปฏิบัติงาน
กายภาพบําบัด 
- คูมือการซัก
ประวัติผูปวย 

15 นาที 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flown Chart) 

ข้ันตอน/วิธีการ
ดําเนินการ 

จุดควบคุมความเส่ียง เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การเตรียม

ความพรอม 

การประเมิน 

และวางแผน

การรักษา 



นัก
กายภาพบํา
บัด 

 

1. การรักษาทาง
กายภาพบําบัด 
ตามแผนท่ีกําหนด
ไว 
 
 
 
 
 

1. ผูปวยไมไดรับการ
รักษาท่ีสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการ 

2. การเกิด
ภาวะแทรกซอนท่ีไมพึง
ประสงคระหวางการ
รักษา 

- Work In 

- คูมือแนวทาง
การปฏิบัติงาน
กายภาพบําบัด 

30 – 45 
นาที 

นัก
กายภาพบํา
บัด 

 
 
 
 

1. การวางแผนการ
จําหนาย 
2. การใหขอมูล 
คําแนะนําแกผูปวย 
และญาติ 
3. การนัดรักษา
ตอเนื่อง 
4. การนัดติดตาม 

1. ขาดการนัดติดตามใน
รายท่ีสงไปรักษาอ่ืน 
2. ผูปวยขาดนัด ไมมา
ตามนัด 
3. ผูปวยไมไดรับ
คําแนะนําท่ีเหมาะสม
กอนจําหนาย 

- เอกสาร แผนพับ

ประกอบการให

คําแนะนํา 

- ใบนัด

กายภาพบําบัด 

10 นาที 

นัก
กายภาพบํา
บัด 

 1. การบันทึกใน
โปรแกรม HOSXP 
2. แบบบันทึกการ
ยินยอมรักษา 

1. การบันทึกขอมูล ไม
ครบถวนสมบูรณ 

- แนวทางการ
บันทึกเวช
ระเบยีน 

5 นาที 

 

การรักษาทาง

กายภาพบําบัด 

การวางแผน

การจําหนาย 

การบันทึก

ขอมูล 



กระบวนการจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาล (สิทธิ UC IPD)

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

หองบัตร 1. เขารับการรักษา  - ทะเบียนประวัติ  -

หองบัตร 2. ตรวจสอบสิทธิ  - การตรวจสอบสิทธิ  -

กลุมการฯ 3. ใหการรักษา (สิ้นสุดการรักษา)  - การตรวจรักษา  -

นางจีรวรรณ สิทธิเกษร 4. รวบรวมเอกสาร/ขอมูล พรอมตรวจสอบ  - การตรวจสอบสิทธิผาน 6 นาท/ีราย

ความครบถวน ถูกตองของเอกสาร และเช็คสิทธิ Web สปสช.

ใน Web สปสช.

นางจีรวรรณ สิทธิเกษร 5.นําเอกสารที่ตรวจสอบ ถูกตอง ตรวจเช็คขอมูล  - การตรวจสอบขอมูล 7 นาท/ีราย

การใหบริการจากโปรแกรม Hos Xp/เวชระเบียน

พรอมสงเวชสถิติ บันทึกขอมูลเรียกเก็บ/สง E-claim

นางจีรวรรณ สิทธิเกษร 6. บันทึกทะเบียนลูกหนี้ในโปรแกรม Excell  - ทะเบียนลูกหนี้ 3 นาท/ีราย

พรอม Print out สงบัญชีการเงิน 1 ชุด

เก็บในแฟมทะเบียน 1 ชุด 

นางอัศมา  ศิริวงค 7. รับรายงาน Statement E-claim และเงิน  - การตรวจสอบทะเบียน 60 นาท/ีครั้ง

โอนใน Web สปสช. พรอมตรวจสอบขอมูล ลูกหนี้

และตัดจากทะเบียนลูกหนี้ สงบัญชีการเงิน 1 ชุด

งานการเงิน 8. ตรวจสอบการรับเงิน / ออกใบเสร็จ  - การตรวจสอบการรับเงิน  -

งานการเงิน 9. บันทึกบัญชีชําระหนี/้ลูกหนี้  - การบันทึกบัญชี  -



 
แนวทางปฏิบัติการรับบริการกรณีผูปวยวัณโรค 

 
 
                               ผูปวยยื่นบัตร /คนบัตร  ซักประวัติ /VS  (OPD) 
 
 
                                                พบแพทย 
 
                                              Lab  /Sputurm AFB  /CXR   
 
            เสมหะ บวก                                                               เสมหะ ลบ 
 
แพทยใหการรักษา ตามแนวทางแพทย                                        รักษา ตามอาการ/FU      
NTP  Guideline  2556   admit  2  wkเพื่อดูอาการแพยา  
พิจารณาตามความเหมาะสม 

• สงตรวจ HIV /LFT /BUN /Cr  
นัดมาคลินิกวัณโรค จันทรท่ี 3 และประสานTB clinic 

นัดมาดูอาการจุด  OPD พรอมผูสัมผัสโรครวมบาน 
 
 
 

คลินิกวัณโรค เยี่ยมบานและสงตอรพสตเยี่ยมบาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



              
                      แนวทางปฏิบัติการรับบริการ คลินิกวัณโรค 

 
 

 TB Clinicสงรายช่ือผูปวยท่ีรับยาวัณโรคใหหองยาจัดเตรียมยา 
สัปดาหท่ี 1 ( จัดยาแบบ DOT ) 

 
 

ผูปวยย่ืนบัตรจุดบริการคลินิกวัณโรค 
    อาคารศูนยองครวม จันทรท่ี ๓ 

 
 
                                                       ช่ังน้ําหนัก  /วัดBP/T  
 
 

                            ผูปวยวัณโรคเสมหะ บวก / ลบ 
 

• ผูปวยท่ีกินยาครบ  2 เดือน / 5 เดือน ใหนําเสมหะไปสงตรวจท่ีหองLab 
มานั่งรอท่ีคลินิก รอผลเสมหะเพ่ือปรับยาวัณโรคปอด 

• ผูปวยท่ีกินยา ครบ 6 เดือน สงCXR  และตรวจเสมหะและพบแพทย 
เพ่ือหยุดยาวัณโรค 
กรณีการCXR ใหสงตรวจ  2 เดือน และ 6 เดือน 

• กรณีท่ีเสมหะพบเช้ือหลังกินยาครบ 2 เดือนใหสงCuture /DST ทุกราย 
ขยายการกินยาระยะเขมขนเพ่ือรอผลกอนปรับยา 

• เย่ียมบานสัปดาหละ 1 ครั้ง ใน 2เดือนแรก (ระยะเขมขนของการรักษา ) 

• เย่ียมบานเดือนละ 1 ครั้ง ใน 4 เดือนหลัง( ระยะตอเนื่องของการรักษา ) 

• นัดหมายผูปวยวัณโรคมารับยาเดือนละ 1 ครั้ง สอบถามการกินยาทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 



 
ข้ันตอน/แนวทางใหบริการผูปวยวัณโรค 
 

ระบบสงตอผูปวย ข้ันตอน/แนวทางการบริการ 
1.หองบัตร คนประวัติ สงตอไปท่ีจุดคัดกรอง 
2.จุดคัดกรอง ซักประวัติ วัดVS หากผูปวยมีอากรสงสัยวัณโรคปอด ( ไอเรื้อรังมากกวา 2 

สัปดาห  หรือเสมหะปนเลือด เจ็บหนาอก อาการหายใจเหนื่อยหอบ ไขต่ําๆ
ตอนบายหรือตอนเย็น ออนเพลีย น้ําหนักลด ) ใหสงผูปวยเขาหองแยก ส่ัง 
Sputum AFB /CXR ดวน แจก MASK ใหผูปวย  ปรึกษาแพทยOPD  
เม่ือผล Sputum AFB ประสานแพทยอาการตอ โดยใหแพทยไปตรวจท่ีจุด
หองคัดแยก 

3. แพทย - ตรวจรักษาวินิจฉัยวัณโรคตามแนวทางการดําเนินงานควบคุมวัณโรค
แหงชาติ พ.ศ2556 ( NPT  Guidelines Thailand 2013 ) 
- ส่ังLab Sputum AFB ใหครบ 3 วัน กรณีท่ีผูปวยผลเสมหะเปนบวก  ให
เริ่มการรักษาไดเลย   
- ส่ังตรวจLab คือ HIV /LFT/ BUN/Cr กอนใหยาวัณโรค 
- ติดตามผูสัมผัสโรครวมบานใหมาตรวจ Sputum AFB/CXR ทุกราย 
 กรณีเด็กต่ํากวา 15 ป สงทํา TT ท่ีรพ.ลําปางทุกวันอังคาร  
-ส่ังยาตามสูตรมาตรฐานการรักษาวัณโรคโยคํานวณตามน้ําหนัดผูปวยจาย
ยา 2 สัปดาห นัดมาดูอาการหลังการกินยาท่ีจุด OPD  
- กรณีการAdmit  ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 
-กรณีผลเสมหะไมพบเช้ือ  ใหการรักษาตามอาการ 

4.  OPD - ประสานแจง TB clinic กรณีพบผูปวยวัณโรครายใหม 
- นัดผูปวยวัณโรคใหตรงคลินิกวัณโรคคือจันทรท่ี ๓ ของทุกเดือน 

5. หอง Lab/X-ray ตรวจเสมหะSputum AFB ใหครบ 3 วัน /เจาะ HIV /LFT/BUN /Ce 
X-ray ตามคําส่ังแพทย 

6.กลุมงานเภสัชกรรม -จัดยาผูปวยวัณโรค แบบ DOT  
-ตรวจสอบสูตรและปริมาณยาใหเหมาะสมกับผูปวยวัณโรคตามมาตรฐาน 

7.คลินิกวัณโรค -ข้ึนทะเบียนการรักษา 
-ใหคําแนะนําการรักษาวัณโรคแกผูปวยและญาติ  
-เลือกพ่ีเล้ียงกํากับการกินยา( ผูดูแลผูปวย) 
-กําหนดวันนัด รับยาเดือนละ 1 ครั้ง                                   ตอ 

 
 
 
 



 
ข้ันตอน/แนวทางใหบริการผูปวยวัณโรค 
 

ระบบสงตอผูปวย ข้ันตอน/แนวทางการบริการ 
7.คลินิกวัณโรค 

 
-ติดตามผูสัมผัสโรครวมบานผูปวยวัณโรคใหมาตรวจ Sputum AFB/CXR 
-คนหาผูสัมผัสท่ีมีอาการสงสัยวัณโรค ในกลุมผูเรื้อรัง โดยใชแบบสัมภาษณ
กรณีมีอาการเขากับวัณโรคปอดใหสงตรวจเสมหะและCXR  
- ประสานสงตอผูปวยวัณโรคใหกับรพสต.ใกลบานเพ่ือติดตามเย่ียมบาน 
-เย่ียมบานและติดตามผูปวยวัณโรคตามแนวทางการรักษา 
- สรุปผลการรักษา ตามไตรมาศ 

 
8. ผูปวยใน - กรณีผูปวยวัณโรครายใหมAdmit แยกผูปวยในหองแยก  

- ประสานแจง TB clinic  
- ใหสุขศึกษาแกญาติและผูปวยวัณโรคใหเขาใจในกระบวนการักษา 
- กํากับในการกินยาตอหนาพยาบาล 
 

 



แผนผังการดูแลผูปวยวัณโรคที่บาน โรงพยาบาลแมเมาะ 

 เริ่มตน 

ผูปวย TB รายใหมท่ีข้ึนทะเบียนรกัษาท่ีโรงพยาบาลแมเมาะ 

พ้ืนท่ีรับทราบขอมูลผานทางระบบโปรแกรม COC แมเมาะ        

ทาง Line และลงทะเบียนผูปวย TB เพ่ือวางแผนตดิตามเยี่ยมท่ีบาน 

© พ้ืนท่ีดําเนินการคัดกรองผูสัมผัสรวมบาน ในกรณีผูปวยเปนวัณโรค

ปอดท้ังชนิดเสมหะพบเชื้อและไมพบเชื้อ สวนผูปวยวัณโรคนอกปอดไม

ตองทําการคัดกรองผูสัมผัสรวมบาน 

© พ้ืนท่ีติดตามเย่ียมบานผูปวย TB ท่ีบานทุกราย โดยเจาหนาท่ีรพสต.

ตามเกณฑ คือ  

- ใน 2 เดือนแรกของการรักษา ใหตดิตามเยี่ยมบาน สัปดาหละ      

1 ครั้ง (รวม 8 ครั้ง) 

- ในเดือนท่ี 3 จนถึงสิ้นสุดการรักษาใหเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 

อาจบอยครั้งข้ึนตามความจําเปน 

ระบบติดตามการรักษา ระบบรายงานขอมูล 

- ติดตามการเยี่ยมบานผูปวย ใหคําแนะนําในการ

รับประทานยาและการปฏิบัติตัว ตามเกณฑการ

เยี่ยม 

- บันทึกผลการเยี่ยมในแตละครั้งในสมุดประจําตัว

ผูปวย TB และ บันทึกรายงานการเยี่ยมในระบบ 

COCแมเมาะ 

- ประสาน COC/TB Clinic เมื่อพบปญหาดาน

การรักษา เชน การรบัประทานยา อาการแพยา

รุนแรง 

- เมื่อไดรับการประสานผูปวยขาดนัดจาก TB 

Clinic ตองรีบติดตามผูปวยใหมาตรวจรักษา

   

งาน ระบาดวิทยา DTC แมเมาะ 

ตอบกลับผลการเยี่ยมบาน       

งาน COC ภายใน 1 สัปดาห 

งานระบาดวิทยา ลงบันทึกผล

การเยี่ยมบานในโปรแกรม 

TBCM 2010 และสงขอมลูให 

TB Clinic ทุกเดือน 

-  

แจงขอมูลการคดักรอง       

ผูสัมผสั/สงสัยวัณโรค 

DTC แมเมาะ ประสาน    

TB clinic รพ.แมเมาะ 

   รับทราบ พรอมท้ังรายงาน

ผล ลงโปรแกรม  

TB CM 2010 
 

ปรับปรุงเมื่อ 1 มีนาคม 2560 



แผนผังการสงผูสงสัย/สัมผัสวัณโรค เพ่ือตรวจคัดกรอง อําเภอแมเมาะ 

 เร่ิมตน 

ใชแบบคัดกรองวัณโรคจังหวัดลําปาง  

ในการคัดกรองดวยการสัมภาษณ 

(Verbal) + แจก mask ในผูท่ีมี

คะแนนคัดกรอง ≥ 3 

+ 
สงตรวจ CXR 

ผูสงสัย/กลุมเสี่ยง ผูสัมผัสรวมบาน 

ใชแบบคัดกรองวัณโรคจังหวัดลําปาง 

ในการคัดกรองดวยการสัมภาษณ 

(Verbal) 

สงผูปวยมาพรอมแบบคดักรอง 

 ติดสญัลักษณดวน มาท่ีรพแมเมาะ  

เพ่ือ CXR+ตรวจเสมหะ    

ผลการคัดกรอง 

คะแนน ≤ 3 

ผลการคัดกรอง 

คะแนน ≥ 3 

แจก mask + สงใบคัดกรองวัณโรค 

+ สงตรวจ CXR 

เฝาระวังและสังเกตอาการ 

แพทยรังสีอานผล CXR ปกติ แพทยรังสีอานผล CXR ผิดปกต ิ

สง Sputum AFB x 3 days 

สงพบแพทย) 

AFB : neg. AFB : pos. 

- แพทยใหเจาะ LFT  / HIVพิจารณา Admitกรณีสูงอายุ หรือมีโรค

รวมหรือดุลพินิจของแพทย 

- การรักษา 2 สัปดาห แลวนัดเขา TB Clinic วันจันทรท่ี 3 ของทุกเดือน  

-ประสานแจง  TB clinic เพือสงตอรพสตเยี่ยมบาน ติดตามผูสัมผัสรวมบาน 

เฝาระวังและสังเกตอาการ 

ปรับปรุงเมื่อ    1 มีนาคม2530 
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ระเบียบปฏิบัติงาน (Quality Procedure : QP) 
1.ชื่อเรื่อง ระเบียบปฏิบัติใหบริการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคโรงพยาบาลแมเมาะ         
2.วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในการใหบริการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค    ท่ีข้ึนทะเบียนรักษาของ 
                 โรงพยาบาลแมเมาะตามแนวทางการดําเนินงานควบคุมวัณโรคแหงชาติ พ.ศ.2556  
3.ขอบเขต : ใหบริการดูแลผูปวยวัณโรค ท่ีมาข้ึนทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลแมเมาะ ใหการรักษาจน   

                หายขาด ตามแนวทางทางการดําเนินงานควบคุมวัณโรคแหงชาติ พ.ศ.2556 รวมถึง  การปองกัน  

                การแพรระบาดของโรคในโรงพยาบาลและชุมชน                                 

4.หนาท่ีความรับผิดชอบ : คณะกรรมการวัณโรคโรงพยาบาลแมเมาะ 

5. คําจํากัดความ 
   คําจํากัดความของผูปวยวัณโรค 

1) ผูท่ีนาสงสัยเปนวัณโรค (TB suspect) หมายถึง ผูท่ีมีอาการ หรืออาการแสดงท่ีนาสงสัยเปนวัณโรค 
อาการนาสงสัยวัณโรคปอดท่ีพบบอยท่ีสุด คือ ไอมีเสมหะเกิน 2 สัปดาห ซ่ึงอาจมีอาการอ่ืนๆ ทาง
ระบบหายใจ (หายใจถ่ี เจ็บหนาอก ไอเปนเลือด) และ/หรอือาการท่ัวไป (เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด ไข 
เหง่ือออกตอนกลางคืน ออนเพลีย)  

2) ผูปวยวัณโรค (TB Case) หมายถึง ผูปวยท่ีเปนผูปวยวณัโรคยืนยัน (definite case) หรือ ผูปวยท่ี 
แพทยหรือบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ วินิจฉัยวา เปนวัณโรคและตัดสินใจใหการรักษาวัณโรค เต็ม
ระยะสูตรยา  

       3) ผูปวยวัณโรคยืนยนั (Definite case) หมายถึง ผูปวยท่ีสิ่งสงตรวจพบ Mycobacterium 
tuberculosis complex ไมวาโดยการ culture หรือวิธีการใหมๆ เชน molecular line probe assay 
สําหรับประเทศท่ีหองปฏิบัติการชันสูตรตามปกติไมสามารถระบุเชื้อ M. tuberculosis ได ผูปวยท่ีมีผลการ
ตรวจเสมหะ AFB smear เปนพบเชื้อ 1 ครั้ง ถือวาเปน “definite case 
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 การจําแนกประเภทของผูปวย  

1. การจําแนกตามอวัยวะท่ีเปนวัณโรค  
 วัณโรคปอด (pulmonary tuberculosis: PTB) คือ การท่ีมีพยาธิสภาพของวัณโรคในเนื้อปอด miliary 

TB จัดเปนวัณโรคปอดเนื่องจากพยาธิสภาพอยูในปอด ถาพบความผิดปกติท่ี ตอมน้ําเหลืองข้ัวปอด 
(mediastinal and/or hilar lymph node) หรือมีน้ําในชองเยื่อ หุมปอด (Pleural    effusion) โดย
ไมพบแผลในเนื้อปอดจัดเปนวัณโรคนอกปอด แตถาพบวัณโรค   ที่เนื้อปอดรวมกับที่อ่ืนๆ จัดเปนวัณ
โรคปอด 

 วัณโรคนอกปอด (extrapulmonary tuberculosis: EPTB) คือ การท่ีมีพยาธิสภาพของวัณโรค ท่ีอวัยวะ
อื่นๆ ท่ีไมใชเน้ือปอด เชน เย่ือหุมปอด ตอมน้ําเหลือง ชองทอง ระบบทางเดินปสสาวะ และระบบสืบพันธุ 
ผิวหนัง กระดูกและขอ เย่ือหุมสมอง การวินิจฉัยขึ้นกับผลการตรวจเน้ือเย่ือ ของอวัยวะน้ันๆ รวมกับอาการ
แสดงทางคลินิก และการท่ีแพทยตัดสินใจรักษาดวยระบบยา รักษาวัณโรค  

2. การจําแนกตามผลการตรวจทางแบคทีเรีย  
การตรวจทางแบคทีเรีย หมายถึง ผลการตรวจเสมหะในผูปวยวัณโรคปอด และการระบุเชื้อ M. tuberculosis 
โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อ หรือวิธีการใหมๆ สําหรับวัณโรคทุกประเภท 
 

วัณโรคปอดเสมหะพบเช้ือ (PTB+) หมายถึง  
• ผูปวยท่ีมีผลตรวจเสมหะดวยวิธ ีsmear เปนพบเชื้ออยางนอย 1 ครั้ง  

วัณโรคปอดเสมหะไมพบเช้ือ (PTB-) หมายถึง  
• ผูปวยท่ีมีผลตรวจเสมหะดวยวิธ ี smear เปนไมพบเชื้ออยางนอย 2 ครั้ง แตภาพรังสีทรวงอก พบ

แผลพยาธิสภาพในเนื้อปอด ซ่ึงแพทยใหการวินิจฉัยวาเปนวัณโรคปอดระยะลุกลามไมตอบ 
สนองตอการใหยาปฏิชีวนะ และแพทยตัดสินใจใหการรักษาดวยยาวัณโรคเต็มระยะสูตรยา  

• ผูปวยท่ีมีผลตรวจเสมหะดวยวิธ ีsmear เปนไมพบเชื้ออยางนอย 2 ครั้ง แตผล culture พบ เชื้อ
วัณโรคหรือวิธีอ่ืนๆ ท่ีสามารถระบุเชื้อ M. tuberculosis ได  
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วัณโรคปอดไมมีผลตรวจเสมหะ (PTB sputum smear not done) หมายถึง  
• ผูปวยผูใหญบางรายท่ีมีอาการหนัก และไมสามารถเก็บเสมหะตรวจได หรือไมมีการตรวจ เสมหะ 

หรือในผูปวยเด็กเล็กท่ีขากเสมหะสงตรวจไมได  
 

3. การจําแนกตามประวัติการรักษาในอดีต  
     หลังจากท่ีวินิจฉัยผูปวยวาเปนวัณโรคแลวจําเปนตองซักประวัติวาผูปวยเคยรักษาวัณโรคมากอนหรือไม 
หากเคยไดรับการรักษา ผลการรักษาครั้งกอนเปนอยางไรเพราะประวัติการรักษาจะมีผลตอการเลือกระบบยา
องคการอนามัยโลกแบงประเภทของการข้ึนทะเบียนผูปวยออกเปน 6 ประเภท ดังตอไปนี้ 

1. ใหม (new)  
• ผูปวยท่ีไมเคยรักษาวัณโรคมากอน  
• ผูปวยท่ีเคยไดยาตานวัณโรคมานอยกวา 1 เดือน และไมเคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรค 

แหงชาติมากอน  
2. กลับเปนซ้ํา (relapse) ปจจุบันอาจเรียกวาrecurrent เนื่องจากแยกไมไดวาเกิดจากเชื้อ ตัวเดิม 

(true relapse) หรือติดเชื้อใหม (re-infection)  
• ผูปวยท่ีเคยรักษาวัณโรคและไดรับการวินิจฉัยวาหายแลว หรือรับการรักษาครบแลวแตกลับ มา

เปนวัณโรคอีกโดยมีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคดวยวิธี smear หรือ culture  
3. รักษาซ้ําหลังจากลมเหลว (treatment after failure)  

• ผูปวยท่ีรักษาดวยสูตรยาสําหรับผูปวยใหม (new patient regimen) แตผลเสมหะเม่ือ เดือนท่ี 5 
พบเชื้อ หรือหลังจากนั้นยังคงพบเชื้อ (remained positive) หรือกลับพบเชื้ออีก (became 
positive)  

• ผูปวยวัณโรคเสมหะไมพบเชื้อเม่ือเริ่มการรักษา แตผลเสมหะเม่ือสิ้นสุดเดือนท่ี 2 กลับพบเชื้อ  
4. รักษาซ้ําหลังจากขาดยา (treatment after default)  

• ผูปวยท่ีกลับมารักษาอีก หลังจากขาดการรักษามากกวา 2 เดือนติดตอกัน โดยมีผลตรวจ พบเชื้อ
ดวยวิธ ีsmear หรือ culture  
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5. รับโอน (transfer in)  
• ผูปวยซ่ึงรับโอนจากสถานพยาบาลอ่ืน โดยข้ึนทะเบียนและไดรับการรักษาแลวระยะหนึ่ง  

6. อ่ืนๆ (other)  
ผูปวยวัณโรคท่ีไมสามารถจัดกลุมเขาในกลุมผูปวยดังกลาวขางตน ตัวอยางของผูปวยกลุมนี้ เชน  

• ผูปวยท่ีไดรับยารักษาวัณโรคจากคลินิก หรือหนวยงานเอกชนมาแลวมากกวา 1 เดือน โดยท่ียัง ไม
เคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติมากอน  

• ผูปวยท่ีไมรูวาเคยไดรับการรักษามากอนหรือไม  
• ผูปวยท่ีเคยรับการรักษามากอน แตไมทราบผลการรักษา  
• ผูปวยท่ีกลับมารับการรักษาหลังขาดยา แตผลเสมหะเปนไมพบเชื้อ  

             • ผูปวยท่ีกลับเปนซ้ํา ท่ีผลการตรวจทางแบคทีเรียเปนไมพบเชื้อ (bacteriologically negative   
               relapse) หรือเปนวัณโรคนอกปอด (bacteriologically negative extrapulmonary TB) 
 

6  หลักการใหยารักษาวัณโรคและการตดิตามผลการรักษา 
               การรักษาดวยสูตรยามาตรฐานระยะสั้นท่ีใชในปจจุบันเปนระบบยาท่ีไดรับการยอมรับในระดับ
สากลวา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีท่ีสุดในการรักษาผูปวยวัณโรคใหหายไดเกือบรอยละ 100 ถาผูปวย
ไดรับการ ดูแลโดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  

1) ใหยาถูกตองท้ังชนิดและจํานวนยาบางชนิดมีฤทธิ์ฆาเชื้อ ในขณะท่ีบางชนิดมีฤทธิ์หยุดยั้งการเจริญ 
เติบโตของเชื้อ การรักษาวัณโรคไมสามารถใหยาเพียงหนึ่งหรือสองขนานได โดยเฉพาะในระยะ 
เขมขนของการรักษา (initial phase หรือ intensive phase) เปนระยะสําคัญซ่ึงตองการยาหลาย 
ชนิดท่ีออกฤทธิ์แตกตางกัน เพ่ือชวยกําจัดเชื้อวัณโรคใหมีปริมาณลดลงอยางรวดเร็วหลังจากนั้น 
ระยะตอเนื่องของการรักษา (continuation phase) จะใชยาอยางนอย 2 ชนิด เพ่ือฆาเชื้อวัณโรคท่ี 
หลงเหลืออยูท่ีเปน dormant form ใหนอยท่ีสุดเพื่อปองกันการกลับเปนซํ้า  

2) ใหยาถูกตองตามขนาด การรักษาจะไดผลดีตองใหยาถูกตองตามขนาด ถาขนาดของยาตํ่าเกินไป เชื้อ
วัณโรคจะไมตายและจะกอใหเกิดปญหาการดื้อยา ในขณะเดียวกันหากขนาดของยาสูงเกินไป ผูปวย
จะไดรบัอันตรายจากพิษของยา  
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3) ระยะเวลาการรักษาเพียงพอตามกําหนด ระบบยามาตรฐานระยะสั้นมีระยะเวลาแตกตางกัน (6 หรือ 

8 หรือ 9 เดือน) การท่ีผูปวยจะตองไดยาครบตามกําหนดเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง มิฉะนั้นแลวเชื้อ 
วัณโรคอาจจะตายไมท้ังหมด และผูปวยอาจจะเปนวัณโรคซ้ําอีกครั้ง หรือเกิดเปนวัณโรคดื้อยาได  

4) ความตอเนื่องของการรักษา หากผูปวยรักษาไมตอเนื่องเชื้อวัณโรคจะไมตายทําใหผูปวยรายนั้น ไม
หาย ดังนั้นการตรวจสอบความตอเนื่องของการรักษาผูปวยจึงเปนสิ่งสําคัญ การใหความรูและ ดูแล
ผูปวยอยางสม่ําเสมอเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง การรักษาวัณโรคภายใตการกํากับการรักษา (DOT) จึง
เปนสิ่งท่ีควรปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเขมขนของการรักษา  

คําแนะนําในการใหยารักษาวัณโรคข้ันพ้ืนฐาน  

o ยารักษาวัณโรคข้ันพ้ืนฐาน ควรใชวันละครั้ง เวลาทองวาง เชน กอนนอน และควรจัดยารวมใน
ซอง เดียวกัน (Daily package) หรือใชเปนยารวมเม็ด (Fixed Dose Combination: FDC) 
เพ่ือสะดวก ในการรับประทานยาและปองกันการรับประทานยาผิดพลาด ยาท่ีบรรจุอยูในแผง
ยาหากยังไมไดรับ ประทานไมควรแกะเม็ดยาออกมาจากแผงเพราะแสงและความชื้นอาจทําให
ยาเสื่อมคุณภาพได  

o ผูปวยตองไดรับสูตรยาท่ีถูกตองเหมาะสม คํานวณขนาดยาใหเหมาะสมตามนํ้าหนักตัว และให
ยา ครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด ไมควรเพ่ิม ลดยา หรือเปลี่ยนยาทีละตัว  

o ผูปวยท่ีมีผลเสมหะพบเชื้อ ผูปวยท่ีมีความเสี่ยงตอการรับประทานยาไมสม่ําเสมอ หรือเสี่ยงตอ

การ  ขาดการรักษา หรือเคยมีประวัติรักษาวัณโรคมากอน ควรไดรับการรักษาภายใต DOT 

อยางพิเศษ 
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ยาและสูตรยารักษาวัณโรค 

ยารักษาวัณโรค โดยท่ัวไป แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้  
1. ยาวัณโรคแนวท่ี 1 (First line drugs: FLD) ไดแก  

• ไอโซไนอะซิด (Isoniazid: H, INH)  
• ไรแฟมพิซิน (Rifampicin: R, RMP)  
• พัยราซินาไมด (Pyrazinamide: Z, PZA)  
• อีแธมบูทอล (Ethambutol: E, EMB)  
• สเตรปโตมัยซิน (Streptomycin: S, Sm) 

FDC เปนยารวมหลายขนานผสมในเม็ดหนึ่งๆ เชน HR หรือ HRZ หรือ HRZE การใช FDC จะชวยเพ่ิม ความ
สะดวกในการจัด กินยา และหลีกเลี่ยงการเลือกกินยาบางขนานได อนึ่งในกรณีท่ีแพทยเห็นวาควรเพ่ิม ขนาด
ยาขนานใดขนานหนึ่งสามารถใชยาแยกเม็ดเสริมเพ่ิมเติมได ยารวมเม็ดมีสวนประกอบของขนาดยาท่ี 
เหมาะสมสําหรับผูปวยวัณโรคผูใหญท่ีมีนํ้าหนักตัวระหวาง 30-70 กิโลกรัม ถาผูปวยมีนํ้าหนักนอกเหนือจาก
เกณฑนี้แนะนําใหใชยาแยกเม็ด  
2. ยาวัณโรคแนวท่ี 2 (Second line drugs: SLD) เชน  

• คานามัยซิน (Kanamycin: K, Km)  
• ลีโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin: Lfx)  
• เอทธิโอนาไมด (Ethionamide: Eto)  
• พาราอะมิโนซาลิไซลิกแอซิด (Para-aminosalicylic acid: P, PAS) 
• ไซโคลซีริน (Cycloserine: Cs)  
 • โอฟล็อกซาซิน (Ofloxacin: O, Ofx) 
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สูตรยาท่ีใชในการรักษาผูปวยวัณโรค  

     แนวทางการรักษาวัณโรคขององคการอนามัยโลกฉบับป 2010 ไดเปลี่ยนแปลงการจัดระบบยารักษา วัณ
โรค โดยจําแนกตามกลุมผูปวยเปน 3 กลุม ดังนี้  

1. สูตรยาสําหรับผูปวยใหม (new patient regimen)  
                     

                 2HRZE / 4HR 

  
 ใชรักษาผูปวยท่ีไมเคยรักษาหรือเคยกินยารักษาวัณโรคไมเกิน 1 เดือน กอนเริ่มการรักษา ถามีปจจัย เสี่ยง
ของการดื้อยาควรสงเสมหะเพ่ือ culture และทดสอบความไวตอยา (DST)  
ในชวง 2 เดือนแรกเปนการรักษาระยะเขมขนจะใชยา 4 ขนาน H, R, Z, E ทุกวัน และในชวง 4 เดือน ตอมา
เปนการรักษาระยะตอเนื่องใชยา 2 ขนานคือ H, R  

• การขยายเวลาของการรักษาระยะเขมขน  
องคการอนามัยโลกเคยแนะนําใหขยายระยะเขมขนอีก 1 เดือน (1HRZE) สําหรับกรณีผลเสมหะยัง เปนพบเชื้อ 
เมื่อส้ินสุดการรักษาระยะเขมขน (เดือนท่ี 2) แตยกเลิกคําแนะนํานั้นแลว เน่ืองจากมีหลักฐานวา ผลเสมหะเมื่อ
ส้ินสุดระยะเขมขนไมเปนตัวทํานายท่ีดีวาจะเกิด relapse หรือ failure หรือ การด้ือยา H ต้ังแต กอนเริ่มรักษา 
(pre-treatment isoniazid resistance) สําหรับประเทศไทยผูเชี่ยวชาญแนะนําใหพิจารณา จากลักษณะของทาง
คลินิกและภาพรังสีทรวงอก  

• การขยายเวลาของการรักษาระยะตอเนื่อง  
ผูปวยวัณโรคปอดบางราย เชน ผูปวยวัณโรคปอดท่ีมีแผลโพรงขนาดใหญ ผูปวยท่ีเปนเบาหวาน หรือ ผูปวยท่ี
ติดเชื้อเอชไอวีรวมดวย เปนตน อาจมีความลาชาในการตอบสนองตอการรักษา (delay response) อาจยืด
ระยะเวลาการรักษาตอเนื่องออกไปไดโดยใหการรักษานานท้ังสิ้น 9-12 เดือน แตท้ังนี้ควรปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ
เพ่ือพิจารณาเปนรายๆ  
       ผูปวยวัณโรคนอกปอด เชน วัณโรคกระดูกและขอ แนะนําใหรักษา 6-9 เดือน วัณโรคเย่ือหุมสมอง  
แนะนําใหรักษา 9-12 เดือน  
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2. สูตรยารักษาซํ้าดวยยาวัณโรคแนวท่ี 1 (re-treatment regimen with first-line drugs) 

                     2HRZES / 1HRZE / 5HRE 
 
      ใชรักษาผูปวยท่ีกลับมารักษาซ้ําหลังจากขาดยา (treatment after default) หรือกลับเปนซ้ํา (relapse) 
กอนเริ่มการรักษาตองสงเสมหะ culture และสง DST ตอยาทุกราย 
     การรักษาระยะเขมขน 3 เดือนโดย 2 เดือนแรกใหยา 5 ขนาน H, R, Z, E และฉีดยา S เดือนท่ี 3 หยุดยา
ฉีดและใหยากิน 4 ขนาน ตออีก 1 เดือน หลังจากนั้นอีก 5 เดือนตอมาเปนการรักษาระยะตอเนื่อง ดวยยา 3 
ขนาน H, R, E  
หมายเหตุ:  

• สูตรยารักษาซ้ําดวยยาวัณโรคแนวท่ี 1 กรณีท่ีผลตรวจเสมหะเม่ือสิ้นสุดเดือนท่ี 3 ยังพบเชื้อไมมีการ 
ขยายการรักษา  

• เม่ือทราบผล DST แพทยควรปรับยาใหสอดคลองกับผลท่ีได  
3. สูตรยาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Empirical MDR regimen) 
 

> 6Km5LfxEtoCs + PAS / > 12 LfxEtoCs + PAS 
 

      ผูปวยท่ีมีโอกาสสูงท่ีจะเปน MDR-TB สวนใหญยังไมมีความจําเปนตองเปลี่ยนสูตรยาทันที ควรรอ
ผล DST ยืนยันแตบางกรณีมีความเปนไปไดสูงท่ีจะเปน MDR-TB ใหตรวจดวย molecular test ซ่ึงไดผล
รวดเร็ว ถาผลเปน MDR-TB สามารถใหสูตรยา Empirical MDR-TB กอน ในขณะเดียวกันสงทํา culture 
และ DST ดวยวิธีมาตรฐานเพ่ือยืนยันผล เม่ือไดรับผล DST แลวใหปรับสูตรยาตามผลชันสูตร 
(individualized or tailored regimen)  
การฉีดยาควรฉีดทุกวัน (หรืออยางนอยสัปดาหละ 5 วัน) เปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ท้ังนี้ตองฉีดยา จนกวา
ผลการเพาะเลี้ยงเชื้อไมพบเชื้อติดตอกันอยางนอย 4 เดือน (ใหยาท่ีไมเคยใช หรือผลการทดสอบยืนยัน วายัง
ไวตอยาอยางนอย 4 ขนาน ซ่ึงมี Fluoroquinolone ดวยและมียาฉีด 1 ชนิด) และตองรักษาจนกวา ผลการ
เพาะเลี้ยงเชื้อไมพบเชื้อติดตอกันอยางนอย 18 เดือน  
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     อนามัยโลกแนะนําใหยาฉีด 8 เดือน และตองฉีดจนกวาผลการเพาะเลี้ยงเชื้อ ไมพบเชื้อ ติดตอกันอยาง
นอย 4 เดือน ระยะเวลารักษาท้ังหมดอยางนอย 20 เดือน และตองรักษาจนกวา ผลการเพาะเลี้ยงเชื้อไมพบ
เชื้อ ติดตอกันอยางนอย 18 เดือนท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาเปนรายๆ ไป ดังนั้นควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญ  
        การรักษาดวยระบบยา empirical MDR regimen จําเปนตองใหการรักษาดวยระบบ DOT ท่ีมี
คุณภาพ โดยเนนใหเจาหนาท่ีสาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขท่ีผานการอบรม หรือมีประสบการณเปน
พ่ีเลี้ยง (ศึกษารายละเอียดในบทท่ี 7 การรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน)  

หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนจาก K มาใช S ได เฉพาะถามีผลยืนยันกลับมาในภายหลังวาไมดื้อยา 

 

    การติดตามการรักษา        
                 พิจารณาจากลักษณะทางคลินิกรวมกับติดตามการตรวจยอมเสมหะ (2 ตัวอยางตอทุกการ
ติดตาม) เปนสําคัญ สวนภาพถายรังสีทรวงอกทําเฉพาะเม่ือลักษณะทางคลินิกเลวลงเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลง
แนวทาง การรักษา หรือเม่ือตองการพิจารณาหยุดการรักษาเทานั้น  

1 เมื่อใชสูตรยาสําหรับผูปวยใหม (2HRZE/4HR)  
           1) ในกรณีท่ีสงเสมหะ culture และ DST กอนเริ่มการรักษาใหติดตามผล ถาผล DST พบ MDR-TB      
               ใหจําหนายเปน treatment failure แลวข้ึนทะเบียนเปน MDR-TB และใหการรักษา ดวยสูตรยา   
               ท่ีเหมาะสม โดยปรับตามผล DST ไดเลย  
          2) ผูปวยใหมท่ีไมมีความเสี่ยงตอการดื้อยา ใหยาทุกวันและติดตามการรักษาโดยตรวจยอมเสมหะ เม่ือ  
              สิ้นสุดระยะเขมขนของการรักษาทุกราย (เดือนท่ี 2 ของการรักษา) ไมวากอนรักษาจะเปน                                

ผูปวยวัณโรคปอดตรวจเสมหะพบเชื้อหรือไมก็ตาม  
 ถาผลเสมหะเดือนท่ี 2 ไมพบเชื้อ ใหลดยาเหลือ HR 
 ถาผลเสมหะเดือนท่ี 2 ยังพบเช้ือ* 

 ใหนึกถึง  
 การกินยาไมสม่ําเสมอ หรือยาไมมีคุณภาพ หรือเก็บยาในท่ีท่ีไมเหมาะสม  
 ขนาดยาไมเหมาะสม หรือมีอันตรกิริยาระหวางยา (drug-to-drug/drug-to-food 

interaction) ทําใหระดับยาในเลือดตํ่าลง  
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 มีการตอบสนองตอการรักษาชาเนื่องจากความรุนแรงของโรค หรือเปนผูท่ีมีระดับภูมิคุมกัน 
ผิดปกติ (immuno-compromised host)  

 เปนเชื้อท่ีตายแลว แตยังยอมติดสี  
 มีเชื้อ NTM  

         สงสัยเชื้อวัณโรคด้ือยา 

 
 ใหติดตามลักษณะทางคลินิกและภาพถายรังสีทรวงอก อาจพิจารณาลดยาเหลือ HR หรือ ให HRZE อีก 1 
เดือน ข้ึนกับลักษณะทางคลินิกและภาพถายรังสีทรวงอก เนนยํ้าการกินยาใหสม่ําเสมอและติดตามตรวจ ยอม
เสมหะเม่ือสิ้นสุดเดือนท่ี 3 ของการรักษาอีกครั้ง  

3) ติดตามการตรวจยอมเสมหะเม่ือสิ้นสุดเดือนท่ี 3 ของการรักษา  
    (ทํากรณีเสมหะเดือนท่ี 2 พบเชื้อเทานั้น)  

• ถาผลเสมหะเดือนท่ี 3 เปนไมพบเชื้อ ให HR ตออีก 4 เดือน  
• ถาผลเสมหะเดือนท่ี 3 ยังพบเชื้อ ใหสงสัยอาจมีเชื้อวัณโรคดื้อยา  

สงเสมหะ Culture และ DST ดวยวิธ ีLiquid media หรือ Rapid test อ่ืนๆ ระหวางท่ีรอผลใหลดยา 
เหลือ HR ได  

4) ติดตามการตรวจยอมเสมหะเม่ือสิ้นสุดเดือนท่ี 5  
• ถาผลเสมหะไมพบเชื้อให HR ตอ จนครบกําหนด  
• ถาผลเสมหะพบเชื้อสงสัยอาจมีวัณโรคดื้อยาหลายขนานใหสงเสมหะ culture และ DST 

ดวยวิธ ีliquid media และ rapid test (Molecular test)  
• ถาผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ใหจําหนายผูปวยเปน treatment 

failure แลวข้ึนทะเบียนใหการรักษาแบบ MDR-TB ดวย empirical MDR regimen ไป
กอน โดยสามารถปรับสูตรยาใหเหมาะสมอีกครั้งหลังทราบผล DST  

           5) ตองสงเสมหะตรวจอีกครั้งเม่ือสิ้นสุดการรักษา เพ่ือประเมินผลการรักษากอนจําหนาย 
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2 เมื่อใชสูตรยารักษาซ้ํา(2HRZES/1HRZE/5HRE)  
            ในกรณีท่ีสงเสมหะเพ่ือ culture และ DST กอนเริ่มการรักษาใหติดตามผล ถาผล DST พบ MDR-
TB ใหจําหนายเปน treatment failure แลวข้ึนทะเบียนเปน MDR-TB และใหการรักษาดวยสูตรยาที
เหมาะสมโดยปรับตามผล DST ไดเลย 

1) ติดตามการตรวจยอมเสมหะเม่ือสิ้นสุดการรักษาในระยะเขมขนทุกราย (เดือนท่ี 3 ของการ 
รักษา) ไมวากอนรักษาจะเปนผูปวยวัณโรคปอดตรวจเสมหะพบเชื้อหรือไม  
• ถาผลเสมหะเดือนท่ี 3 ไมพบเชื้อ ลดยาเหลือ HRE  
• ถาผลเสมหะเดือนท่ี 3 พบเชื้อ สงสัยอาจมีเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ถาผล DST กอน เริ่ม

รักษาไมพบวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ใหสงเสมหะเพ่ือ culture และ DST ซ้ําอีกครั้ง 
ระหวางท่ีรอผลใหลดยาเหลือ HRE ไปกอนเลย  

2) ติดตามการตรวจยอมเสมหะเม่ือสิ้นสุดเดือนท่ี 5  
• ถาผลเสมหะเดือนท่ี 5 ไมพบเชื้อ ให HRE ตอจนครบกําหนด  

                  • ถาผลเสมหะเดือนท่ี 5 พบเชื้อสงเสมหะ culture, DST และ rapid (molecular) test ให   
                    จําหนายผูปวยเปน treatment failure ข้ึนทะเบียนใหการรักษาแบบ MDR-TB ดวย   
              empirical MDR regimen ไปกอนโดยสามารถปรับสูตรยาใหเหมาะสมอีกครั้งหลัง ทราบผล DST  
3) สงเสมหะตรวจอีกครั้งเม่ือสิ้นสุดการรักษา เพ่ือประเมินผลการรักษากอนจําหนาย 

ผลขางเคียงจากยาพ้ืนฐาน 

ผูปวยวัณโรคจํานวนมากรับประทานยาวัณโรคไดจนสิ้นสุดการรักษาโดยไมเกิดผลขางเคียงท่ีสําคัญ ในขณะท่ี
ผูปวยบางรายเกิดผลขางเคียงจนอาจตองหยุดยาระหวางการรักษา ผลขางเคียงท่ีพบบอยจาก ยารักษาวัณโรค
แบงเปน 2 ชนิด คือ  

1. major side effect ผลขางเคียงท่ีเปนอันตรายตอรางกาย ซ่ึงจะตองหยุดยาทันที สงปรึกษาแพทย  
        2. minor side effect ผลขางเคียงท่ีทําใหรางกายมีอาการผิดปกติบาง ไมตองหยุดยา ใหการรักษา 
             ตามอาการ และอธิบายใหผูปวยเขาใจ 
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ปฏิกิริยาทางผิวหนัง  

ยาทุกชนิดเปนสาเหตุทําใหเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังได โดยแบงความรุนแรงของอาการออกเปน 3 ระดับ ไดแก  
 อาการคันท่ีไมมีผื่น หรือมีผื่นแตไมมีอาการตามระบบ  
 ผื่นผิวหนังท่ีอาจมีอาการตามระบบ เชน ไขรวมดวย  
 ผื่นผิวหนังรุนแรงมากท่ีมีการอักเสบของเยื่อบุตางๆ รวมดวย  

       คําแนะนํา  
• มีอาการคัน แตไมมีผื่น ใหยาตานฮีสตามีน รับประทานยาตอได อาการจะคอยๆ ดีข้ึนอาจใชเวลา 

หลายสัปดาห ถามีผื่นลักษณะคลายสิว และอาจคันโดยไมมีอาการตามระบบ สามารถใหยาตอเนื่อง 
ได เนื่องจากไมเปนอันตรายเพียงแตอาจมีผลดานความสวยงาม  

• ผื่นผิวหนังท่ีอาจมีอาการตามระบบ เชน ไขรวมดวย หยุดยาทุกชนิด ใหยาตานฮีสตามีน และพิจารณา 
ให prednisolone ขนาดตํ่า  

• ผื่นผิวหนังรุนแรงมากท่ีมีรอยโรคในเยื่อบุตางๆ รวมดวย หยุดยาทุกชนิด ให systemic steroid ขนาด
สูง เชน prednisolone 40-60 มก.ตอวัน และคอยๆ ลดขนาดยาลงตามการตอบสนอง กรณีนี้ ให
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพ่ือวางแผนการรักษา  

• ในระหวางท่ีมีการหยุดยา ถาวัณโรคยังอยูในระยะรุนแรงใหเลือกยาสํารองกลุมอ่ืนไปกอน  
• เม่ือผื่นหายดี การพิจารณาใหยาใหมทีละตัวมีแนวทางดังนี้  
 เริ่มใหยา H หรือ R ตอดวย E หรือ Z เปนตัวสุดทาย  
 ยาแตละชนิด เริ่มจากขนาด 1/3 ถึง 1/2 ของขนาดสูงสุด แลวเพ่ิมจนถึงขนาดสูงสุดใน 2-3 วัน 

แลวเริ่มยาตัวถัดไปไดเลย ถายาตัวกอนหนานั้นไมเกิดปญหา  
 ถาเกิดผื่นขณะไดยาตัวใด ใหหยุดยาตัวดังกลาวรอใหผื่นยุบหมด แลวเริ่มยาตัวถัดไป และปรับ 

สูตรยาใหเหมาะสม  
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      คลื่นไส/อาเจียน ปวดทอง ตับอักเสบ  
         อาการคลื่นไส อาเจียน อาจเปนผลของยาโดยตรงท่ีระคายเคืองทางเดินอาหารโดยไมไดเปนตับอักเสบ  
มักเกิดหลังรับประทานยาไมไดเปนท้ังวัน โดยอาการจะคอยๆ ดีข้ึนภายในวันเดียวกันเม่ือระยะเวลาหางออก 
ไปจากม้ือยา สวนใหญมักเปนในชวงสัปดาหแรกๆ ของการรับประทานยา สวนอาการของตับอักเสบมักจะมี 
อาการเบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน และอาจพบหลังเริ่มรับประทานยาไปแลวหลายสัปดาห อยางไรก็ตามการ 
แยกภาวะตับอักเสบออกจากผลของยาท่ีทําใหมีอาการคลื่นไส หรือปวดทองนั้น ทําไดโดยตรวจการทํางาน 
ของตับเทานั้น ยาท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดตับอักเสบไดแก H, R และ Z สวนกรณีท่ีมีเฉพาะคา bilirubin สูงข้ึน 
โดยไมมีความผิดปกติของเอมไซม aspartate transaminase (AST) หรือ serum glutamic- oxaloacetic 
transaminase (SGOT)/alanine transaminase (ALT) หรือ serum glutamic- pyruvate transaminase 
(SGPT) มักเกิดจากยา R  
คําแนะนํากอนเริ่มใหยา 

• พิจารณาเจาะดูหนาท่ีการทํางานของตับในผูปวยท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดตับอักเสบ ไดแก ผูสูงอายุ > 
60 ป ดื่มสุราเปนประจํา มีประวัติเคยเปนโรคตับหรือมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ การติดเชื้อเอชไอวี มี
ภาวะทุพโภชนาการ และหญิงตั้งครรภ  

คําแนะนําการตรวจหนาท่ีการทํางานของตับระหวางการใหยา 
• ผูปวยท่ีไมมีความเสี่ยงชัดเจนในการเกิดตับอักเสบ ตรวจ AST/ALT และ total bilirubin เฉพาะ 

กรณีท่ีมีอาการสงสัยตับอักเสบ  
• ผูปวยท่ีความเสี่ยงในการเกิดตับอักเสบ ตรวจ AST/ALT และ total bilirubin ทุก 1-2 สัปดาห 

ภายใน 1 เดือนแรก หลังจากนั้นพิจารณาเจาะตามความเหมาะสม  
คําแนะนําเม่ือผูปวยมีอาการคล่ืนไส อาเจียน ขณะไดรับยา 

• ผูปวยทุกรายท่ีมีอาการคลื่นไส หรือ อาเจียน ใหเจาะเลือดดูการทํางานของตับ  
• ถา AST/ALT > 3 เทาของคาปกติ หยุดยา H, R และ Z  
• ถา AST/ALT ≤ 3 เทาของคาปกติ รับประทานยาตอ สืบคนสาเหตุอ่ืน และติดตามหนาท่ีการทํางาน 

ของตับภายใน 3 วัน  
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คําแนะนําในกรณีผลเลือดผิดปกติโดยไมมีอาการขณะไดรับยา 
• ถา total bilirubin > 3 มก./ดล. แต AST/ALT อยูในเกณฑปกติ หรือเพ่ิมไมเกิน 3 เทา หยุดเฉพาะ 

R  
• ถา AST/ALT < 5 เทาของคาปกติ ใหรบัประทานยาตอ เจาะเลือดดูการทํางานของตับทุก 1 สัปดาห  
• ถา AST/ALT > 5 เทาของคาปกติ หยุดยา H, R และ Z  

คําแนะนําในการ re-challenge ยา 
• ในกรณีท่ีเปน fulminant hepatitis หามใชยาในกลุมนี้อีก  
• เม่ือ AST/ALT ลดลงจน < 2 เทาของคาปกติและ total bilirubin ลดลงจน < 1.5 มก./ดล. หนา ให 
• เรียงการใหยาจาก H, R และ Z ตามลําดับ  
• ใหเริ่มจากขนาดยาปกติไดเลย  
• หลังการใหยาแตละชนิด เจาะเลือดดู AST/ALT และ total bilirubin ภายใน 1 สัปดาห ถาไมพบ 

ความผิดปกติ จึงเริ่มยาตัวตอไปได  
       • ระหวาง re-challenge ถาคา AST/ALT หรือ total bilirubin กลับสูงข้ึนตามเกณฑท่ีกลาวไวกอน 
           หนา ใหหยุดยาและไมกลับมาใหยาน้ีอีก 

 

 ประสาทตาอักเสบ (optic neuritis, retrobulbar neuritis)  
             ยาท่ีทําใหเกิดผลขางเคียงนี้คือ E โดยมีความสัมพันธกับขนาดยาท่ีไดรับ และอาจพบจาก H ได 
อาการ แรกสุดอาจเปนการมองเห็นสีผิดปกติ (dyschromatopsia, สีแดง-เขียว หรือนํ้าเงิน-เหลือง) อาการอ่ืน
ของ ประสาทตาอักเสบ ไดแก ตามัว ภาพตรงกลางดํามืด (central scotoma) มองเห็นภาพไมชัดเจนในเวลา
กลางคืน ผูปวยสวนใหญมีอาการเจ็บตาเวลากลอกตานํามากอนในชวงแรก ประสาทตาอักเสบมักเกิดหลังไดรับ
ยา มาเปนเดือน โดยมักพบในผูสูงอายุ และผูปวยท่ีมีการทําหนาท่ีของไตผิดปกติอาจเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิด 
ผลขางเคียงนี้ อยางไรก็ตามผูปวยมากกวารอยละ 50 หายเปนปกติหลังจากหยุดยา  
คําแนะนํากอนเริ่มใหยาE  

• สอบถามความผิดปกติของการมองเห็นกอนเริ่มใหยาทุกราย และคอยสอบถามบอยครั้ง  
• ตรวจการมองเห็น (visual acuity) และภาวะตาบอดสี ถาสงสัยมีความผิดปกติ  

คําแนะนําระหวางการใหยาE  
• เลือกขนาดยา E 15 มก./กก./วัน และไมเกิน 20 มก./กก./วัน  
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• แจงใหผูปวยหยุดยาทันที เม่ือเกิดความผิดปกติในการมองเห็น และแจงใหแพทยทราบ  
• ไมจําเปนตองตรวจการมองเห็นและภาวะตาบอดสีทุกครั้ง  
• สอบถามความผิดปกติของการมองเห็น ทุกครั้งท่ีมาติดตามการรักษา  
• ถามีความผิดปกติในการมองเห็น ใหตรวจการมองเห็น และภาวะตาบอดสี หยุดยา ปรึกษาจักษุแพทย  
• กรณีท่ีอาการไมดีข้ึนอาจเกิดจากยา H ใหพิจารณาหยุด H ดวย  
 

การดูแลรักษาผูปวยขาดยา 
            เม่ือผูปวยผิดนัด ควรติดตามภายใน 1 วันสําหรับการรักษาระยะเขมขน และภายใน 1 สัปดาห
สําหรับ การรักษาระยะตอเนื่อง หากมีลักษณะตอไปนี้จําเปนตองระมัดระวังยิ่งข้ึนหรือเพ่ิมการรักษา  

• ผูปวยมีผลเสมหะเปนพบเชื้อ (ยอม AFB หรือ culture) เม่ือกลับมารักษาซ้ําหลังจากขาดยาติดตอกัน 
เกิน 2 เดือน  

• ขาดยาในระยะเขมขนของการรักษา  
• ขาดยาในชวงตนของระยะตอเนื่องของการรักษา  
• ขาดยาเปนระยะเวลานาน  
• ผูปวยมีภูมิคุมกันบกพรอง (เชน ติดเชื้อเอชไอวี หรือภาวะอ่ืนๆ ท่ีมีภูมิคุมกันบกพรอง)  
• ผูปวยตอบสนองไมดีตอการรักษากอนขาดยา  
• รูหรือสงสัยวาเปนวัณโรคดื้อยา  

               การตัดสินเลือกเริ่มการรักษาใหม หรือใหการรักษาตอ ข้ึนกับการขาดยาอยูในระยะเขมขนหรือ
ระยะ ตอเนื่อง โดยท่ัวไปการขาดยาในระยะแรกของการรักษาและขาดยาเปนเวลานาน มีผลรายแรงและ

จําเปนตองเริ่มการรักษาใหม 
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การจําแนกผลของการรักษา 
1 ผลการรักษาเม่ือส้ินสุดระยะเขมขน ดังนี้  

 Sputum convert เม่ือสิ้นสุดการรักษาระยะเขมขน ผลการตรวจเสมหะไมพบเชื้อ  
 Sputum not convert เม่ือสิ้นสุดการรักษาระยะเขมขน ผลการตรวจเสมหะยังคงพบ

เชื้อ  
 Sputum not examined เม่ือสิ้นสุดการรักษาระยะเขมขน ไมมีผลตรวจเสมหะ  
 Died ผูปวยเสียชวีิตจากสาเหตุใดก็ตาม ในชวงการรักษาระยะเขมขน  
 Defaulted ผูปวยไมไดรับยา > 2 เดือนติดตอกัน ในชวงการรักษาระยะเขมขน  

 Transferred out ผูปวยถูกสงตอไปรักษาท่ีอ่ืน ในชวงการรักษาระยะเขมขนและไม
ทราบผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดชวงการรักษาระยะเขมขน 

2 ผลการรักษาเม่ือส้ินสุดการรักษา 
        สามารถจําแนกผลของการรักษาได ดังนี้  

1. รักษาหายขาด (cured): ผูปวยท่ีมีเสมหะพบเชื้อเม่ือเริ่มตนการรักษาแตมีผลเสมหะเปน ไมพบเชื้อ   
อยางนอย 2 ครั้ง โดยท่ีผลเสมหะเม่ือสิ้นสุดการรักษาตองเปนไมพบเชื้อดวย  

        2. รักษาครบ (treatment completed): ผูปวยท่ีรกัษาครบแตไมมีผลเสมหะเม่ือสิ้นสุดการ รักษา  
        3. รักษาลมเหลว (treatment failed):  

3.1 ผูปวยเสมหะพบเชื้อเม่ือวินิจฉัยกอนเริ่มการรักษา และผลเสมหะยังคง หรือกลับเปน 
พบเชื้อในเดือนท่ี 5 ของการรักษา หรือหลังจากนั้น  
3.2 ผูปวยเสมหะไมพบเชื้อในตอนแรก แตกลับมีผลเสมหะเปนพบเชื้อหลังจากรักษาได 2 
เดือน  
3.3 กรณีท่ีมีการสงเสมหะเพาะเชื้อและทดสอบความไวตอยากอนเริ่มรักษา หรือระหวาง
การ รักษา และผลการทดสอบความไวตอยากลับมาแสดงใหเห็นวาเปน MDR-TB  

     4. ตาย (died): ผูปวยท่ีตายดวยสาเหตุใดก็ตามระหวางการรักษาวัณโรค  
     5.  Loss FU : ผูปวยท่ีขาดยาติดตอกันนาน 2 เดือน หรือมากกวา ดวยสาเหตุใดก็ตาม 
     6. โอนออก (transfer out): ผูปวยท่ีโอนไปรักษาท่ีอ่ืนโดยไมทราบผลการรักษา  
          ผลสําเร็จของการรักษา (treatment success) หมายถึง รักษาหายรวมกับรักษาครบ 
   
  7 . เอกสารอางอิง  : แนวทางการดําเนินงานควบคุมวัณโรคแหงชาติพ.ศ.2556  
                            Nationat Tuberculosis Contorl Programme Guideline Thailand ,2013 
                            สํานักวัณโรค  กรมควบคุมโรค          กระทรวงสาธารณสุข 
     



 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FM-DCC-03 
แกไขครั้งท่ี   
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วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI) 

1.ชื่อเรื่อง การใหบริการดูแลผูปวยท่ีติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส 
2.วิธีการปฏิบัติ 

 ขั้นตอนการดูแลผู้ตดิเช้ือ เอชไอ ว ี/ผู้ป่วยเอดส์เมื่อแรกพบ 
ผู้ป่วยรับบริการคร้ังแรก 
 ผูปวยทีม่ีอาการเจ็บปวย ,พฤติกรรมเสี่ยง------ แพทยสงใหคําปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 
                                                               โดยไมตองเสียเงินใชงบประมาณสปสช กรณีเปนคนไทยปละ 2 คร้ัง 

                                                                                    พบ HIV  +                       
 วินิจฉัยจากที่อ่ืนใหตรวจสอบผลเลือด..ใหชัดเจน  
          

(OPD , IPD,ER ,คลนิิกฟ้าใส ) 
 

ใหการปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินโรคและสภาพจิตใจ 

แนะนําการดูแลสุขภาพ 
 

                   ประเมินสภาพทาง clinic และการชันสูตร 
 ซักประวัติ 
 ชั่งนํ้าหนัก ,สวนสูง 
 สงตรวจ CXR เพื่อคัดกรองTB 
 สงพบแพทย , ตรวจรางกาย, ตรวจชองปากและระบบอ่ืนๆ 
 
                                                                 ตอ--- 
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บันทึกผลทัง้หมด 
บอก clinical  staging  ของผูปวย 

 
 
ใหการดูแลทาง    ใหการดูแลรักษา           ใหการดูแลทางดาน 
ดานจิตใจ    ทางดานการแพทย        สังคม/ เศรษฐกิจ 
 
 
      มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส      ไมมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 
 
   - รักษา , นัดติดตาม               -ใหการปรึกษาตอเนื่อง  
   - ใหยาปองกัน OI แบบทุติยภูมิ                   -  นัดตรวจซํ้าเปนระยะ  
   - ใหการปรึกษาตอเนื่อง   - พิจารณาใหยาปองกัน OI แบบปฐมภูมิ                                                                                                                              
   - ขออนุญาตเยี่ยมบาน             - ขออนุญาตเยี่ยมบาน 
 

      แนะนําการกินยาตานไวรัสเอดส              (ตอ) 
รักษา OI กอน 

 
 กรณีสิทธิ ประกันสังคม รพ.ลําปาง สงตอไปข้ึนทะเบียนท่ีรพ.ลําปางเพ่ือขอใชสิทธิท่ี 

รพ.แมเมาะ ปกส.อ่ืนๆประสานหองยาในเรื่องเบิกยา 
 กรณีสิทธิUC แมเมาะสามารถนัดมาเขารับบริการท่ีคลินิกยาตานไวรัสทุกวันจันทร ท่ี๑,๒ 
  ประสาน   HIV Clinic  เพ่ือเตรียมข้ึนทะเบียนการรักษา  
  นัดผูปวยมาเขาคลินิก ใหNPO มากอนเพ่ือตรวจเลือด CD4/สุขภาพกอน 

เริ่มยาตานไวรัส 
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                      ผูปวยที่เขารับการรักษาดวยยาตานไวรัส จะไดรับการตรวจ 

CBC, CD 4 , LFT ,lipid  ,HbAg  , HbCV, FBS ,BUN,Cr  ,CXRทุกวันจันทร ๑,๒ 
 

ผูปวยที่ติดเช้ือเอชไอวี สามารถกินยาตานไวรัสไดเลย โดยไมคํานึงถึงผล CD4 
พิจารณาตามความพรอมของผูปวยเปนหลัก 

กรณี  
 

 
  

CD 4  >500 :                                            CD 4 <500 : -เร่ิมยาตานไวรัส 3 ตัว                                                                             
-   ใหความรุเรื่องยาตานไวรัส                                                   - เนนการรับยาอยางตอเนื่อง – ให  
การปรึกษาตอเนื่อง                                                      - ใหการปองกันและการรักษาOIตามมาตรฐาน 
 -กรณียังไมเริ่มยาให  ตรวจ CD 4,CBC.SGPT 6 เดือน       - นัดรับยา ติดตาม/ตรวจสอบความถูกตอง                                       
                                                                 
                                                                             ผูปวยมีสิทธิท่ีรับยาตานไวรัสไดเลย                                                                   
                                                                            การกินยาทุกครั้ง /การใชcondom 
                                                                    
 
                                                          กรณีพบปญหาการแพยา ปรึกษาเภสัช 
                                                           แพมากแพทยพิจารณาสงตอรพ.ลําปาง 

                          กรณี สิทธิปกสรพ.ลําปาง สงไปขึ้นทะเบียนการักษาท่ี Day  care 
                                และสงตอพรอมใบเบิกยาจากรพ.ลําปาง   

                           ผูปวยสิทธิรพ.คาย สงตอรพ.คายเพ่ือใหการรักษาตามสิทธ ิ  

                    .                                                                                                             

                                                                                                                                         
  
หมายเหตุ : ยา 3 ตัว คือ 3TC 150 mg1x2+TDF 300 mg1x1+EFV 600 mg1x1 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                      

แนวทางการใหบริการผูปวยรับยาตานไวรัสเอดส 

OPD / ER/ IPD /คลีนิกฟาใส …พบ ผูปวย ผล HIV + ve 

 

                       ให ซัก Hx. การเจบ็ปวย , ตรวจรางกาย , ช่ังน้ําหนกั , วัดไข ,สอบถามสิทธิการรักษาจริงๆ ( UC/ปกส ) 

  แนะนําเขาโครงการ ยาตานไวรัส  และสง ตรวจเสมหะ  3 คร้ังและ CXR และสงพบแพทย ดปูญหาวัณโรคมีหรือไม 

          การรักษาโรค , การไดรับยาปองกันโรคฉวยโอกาส  นัดใหผูปวยมาวันจันทรคลีนิคARV  ( 9.00 น ) 

         เพ่ือเจาะนัดเจาะ CD4 , CBC , SGPT ....โทรศัพทแจง  ผูรับผดิชอบงานเอดส เพ่ือขี้นทะเบียน NAP กอน ( สปสช ) 

                                      (  การรักษาดวยยาตานไวรัส  ขึ้นทะเบียนที่ไหนตองไปรักษาที่นั้น )                   

                                                                                ผูรับผิดชอบงานเอดส 

 

นัดF / U ฟงผลเลือด วันจันทร สัปดาหถัดไป 

     ลงทะเบียน ผูปวยARV  เขาโครงการยาตานไวรัส ไดเฉพาะ UC ( ปกส รพ.ลําปางตองไปขึน้ทะเบียนรพ.ลําปางกอน ) 

 

 

                   CD4 >500 , F/U ทุก 6  เดือน                                        CD4 < 500 มี OI หรือไมมีOI 

                                                                                                                              พิจารณาใหยา ARVแนวทางการใหยา  ARV 

                              ผูปวยใหม                                                                      ผูปวยเกา 

 

                ลงทะเบียนผูปวยรับยา ARV                                                                          ช่ังน้ําหนัก , วัดความดัน 

        ซักประวัติลงในแบบบนัทึกในทะเบียน สปสชแยกตามสิทธิ                 ซัก Hx.การกินยา , S/E ของยา ,อาการผิดปกติ              

                                                                                        บันทึกใน OPD Card  

                          ช่ังน้ําหนัก , วัดความดัน                                                                 นัด  F/U 1 หรือ  2  เดือน   ตรงกับวันจนัทร 

       ซัก Hx.การกินยา , S/E ของยา , อาการผดิปกต ิ                                           

 บันทึกใน OPD Card                                                                                           เจาะSGPT,  CD4 ,CBC และทุก 6 เดือน 

                                                                                                                                    เจาะ VL  ปละ  1 ครั้ง                                                                                                                   

  นัด  F/U 14  วัน  ตรงกับวันกับวันจันทร           เจาะ  BL chem. ( WBC ,Cr ,Chol ,FBS , TG, SGPT )  Pap smearป ละ 1 ครั้ง   

ใชสูตรยา      3TC150 mg 1เม็ด เย็น+ TDF300  1 เม็ด8.00 EFV 600 mg 1x 20.00 ( ดูคา cr กอนใหยา )                                           

                                                                                                                     กรณีเหลานี้สง พบแพทยทุกครั้ง        

                                                                    1. กรณี มีปญหาแพ ใหพบเภสัช  กอนพบแพทย                                                                                                                                                    

                                                                                              2. พบปญหา HCT < 30%  หรือปญหาอ่ืนๆ 

                                                                                               3. ผูปวยตรวจ Bl  chem เดือนที่แลวสงพบแพทยดูผลทุกราย                                 

                                                                                               4. ผูปวยตองการใบรับรองแพทย ประกอบการสงเคราะห                                                                                                                                                                                                                                                    

                                           รับยา ..                                                               

                         พบกลุมผูติดเช้ือนับเม็ดยา  กอนกลับบาน      

 

 

                                



                                                                                                                                                                                                                 
 

การดูแลผู้ป่วยติดเช้ือเอช ไอ  ว/ี ผู้ป่วยเอดส์ 

 

วตัถุประสงค์  
เพื่อใหผูปวยติดเชื้อเอช ไอ  วี/ ผูปวยเอดส   ไดรับการดูแลที่ถูกตอง ปองกันโรคแทรกซอนที่พบ

ไดบอยในกลุมที่ภูมิคุมกันบกพรอง 
เพื่อใหเกิดการดูแลแบบองครวมทั้งทางดานรางกาย     จิตใจ   และสังคมผูปวยติดเชื้อเอช ไอ  วี/ 

ผูปวยเอดส 
เพื่อใหเกิดกระบวนการดูแลผูปวยติดเชื้อเอช ไอ  วี/ ผูปวยเอดสอยางตอเน่ืองและถูกตอง 
 

เป้าหมาย 

ผูปวยที่มารับบริการตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี  ที่พบการติดเชื้อทุกราย 
ผูปวยติดเชื้อเอช ไอ  วี/ ผูปวยเอดสที่มารับการรักษาอาการเจ็บปวยทุกราย 
หญิงต้ังครรภที่ติดเชื้อเอช ไอ วีและครอบครัว 
ผูปวยรับการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสทุกราย 
 

การประเมินระยะทางคลินิก (Clinical  staging) 

 เมื่อซักประวัติ  / ตรวจรางกาย  ประกอบกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและเอกซเรย สามารถ

ประเมินสภาวะสุขภาพของผูติดเชื้อเอช  ไอ  วี / ผูปวยเอดสไดดังน้ี 

1. ระยะท่ียังไมมีอาการ (Asymptomatic )  :   ผูติดเชื้อยังแข็งแรงดี  ไมมีอาการใด  ทํางานไดตามปกติ     

                  อาจมีเจ็บปวยบางบางคร้ังดวยโรคทั่วไปเหมือนคนปกติ 

2.  ระยะปรากฏอาการ (Symptomatic) :     ผูติดเชื้อเร่ิมปรากฏอาการตางๆซึ่งบงชี้วามีภาวะภูมิคุมกัน 

            เสื่อม เชน เริม   เชื้อราในปาก  ผื่นคันของผิวหนัง   ทองเสียเร้ือรัง เปนตน 

3. ระยะเอดส (AIDS)  :  ตรวจพบโรคที่บงชี้วาเปนเอดส (AIDS defining illness )  โรคใดโรคหน่ึงใน      

           28 โรคตามคํานิยาม 

 
 
การดูแลผูปวยติดเชื้อเอช ไอ  วี/ ผูปวยเอดส  ประกอบดวย  

1. การดูแลดานการแพทย  ที่สําคัญคือ 

• การดูแลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อฉวยโอกาส     ไดแก  การปองกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส   

สําหรับการใหยาปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส แบงเปน 2 ลักษณะดังน้ี  

1) การใหยาปองกันแบบปฐมภูมิ (Primary Prophylaxis)  :  ผูติดเชื้อเอช ไอ วียังไมเคยเกิดโรคติดเชื้อฉวย

โอกาสชนิดน้ัน  แตใหยาปองกันไวกอนโดยดูจากระดับภูมิตานทาน( คา CD4 Count) ที่ลดตํ่าลง หรือ

อาการทางคลินิค  ตามขอบงชี้ของโรคน้ัน 



                                                                                                                                                                                                                 
 

2) การใหยาปองกันแบบทุติยภูมิ  (Secondary  Prophylaxis) : ใหยาปองกันการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

ชนิดเดิมซ้ําอีก  หลังจากไดรับการรักษาโรคน้ันครบแลวเพื่อปองกันการเปนซ้ํา 

• การรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส   ถือเปนมาตรฐานการรักษาผูปวยติดเชื้อเอช ไอ วี / ผูปวยเอดสที่

เขาเกณฑขอบงชี้ที่สมควรไดรับ  และมีความพรอมและความรวมใจในการรักษา 

 

 

2. การดูแลดานจิตใจ      

    ควรประเมินสภาพจิตใจของผูปวยทุกขั้นตอน    เร่ิมต้ังแตการบริการปรึกษากอน/ หลังเจาะเลือด   

   ให ชัดเจนในเร่ืองดังตอไปน้ี  

1) พยาธิสภาพและการดําเนินของโรค 

2) การดูแลเอาใจใสสุขภาพตนเองอยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะเร่ือง อาหาร  การออกกําลังกาย  

สภาพจิตใจเพื่อใหการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาในสังคมไดตามปกติ และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3) การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม    การปองกันการแพรเชื้อไปสูผูอ่ืน  การมีเพศสัมพันธอยาง

ปลอดภัย 

4) ผลดี   ผลเสียของการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส 

5) การบอกผลเลือดใหกับญาติ   

 

3. การดูแลทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

 - ควรกระตุนใหผูปวยติดเชื้อเอช  ไอ วี /ผูปวยเอดส ทํางานเพื่อเพิ่มรายไดขณะที่รางกายยัง    

                แขง็แรงอยู 

             - แนะนําชนิดของงานใหเหมาะสมกับผูปวย   หลีกเลี่ยงการทํางานที่ตรากตรําหรือใชแรงงาน 

               ที่หนักเกินกําลัง หรือเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคตางๆ  

      -ประสานงาน/แนะนํา การขอรับเงินสงเคราะหจากกองทุนตางๆในรายที่ไมสามารถทํางานได 

     -   การเขารวมกิจกรรมกลุม  หรือทําประโยชนใหสังคม 

 

                4.การวางแผนครอบครัว 

 4.1 การคุมกําเนิดในหญิงท่ีติดเชื้อเอช  ไอ วี 

  พิจารณาเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการคุมกําเนิด  สามารถปองกันการรับเชื้อเพิ่ม  และ 

               ควรเปนวิธีที่ไมทําใหมีการแพรเชื้อไปยังคูของตน    เนนเร่ือง      การใชถุงยางอนามัยทุกคร้ังท่ีมี  

               เพศสัมพันธ  เน่ืองจากสามารถ ปองกันการรับเชื้อเพิ่มและการแพรเชื้อได  

1) การทําหมนัหญิง เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  

2) ยาฉีดและยาฝงคุมกําเนิด   สามารถใชไดดี มีประสิทธิภาพดี    มีขอคํานึงคือ  

- ถามีเลือดออกกระปริดกระปรอย  จะทําใหมีการแพรเชื้อไดมากขึ้น 

- แตถาทําใหประจําเดือนไมมาอาจชวยลดการแพรเชือ้ได  



                                                                                                                                                                                                                 
 

- ในบางรายที่ทาํใหเยื่อบุชองคลอดบางจะเปนสาเหตุที่ทําใหไดรับเชื้องายขึ้น 

3)    ยาเม็ดคุมกําเนิด  สามารถใชได  แตมีขอระมัดระวังในกรณีดังตอไปน้ี  

- มีการเจ็บปวยที่อาจทําใหการดูดซึมไมดี เชน มีอาการทองเสีย 

- มีการใชรวมกับยาตัวอ่ืนที่ทําใหการดูดซึมลดลงเชน  ยาปฏิชีวนะ 

4)   หวงคุมกําเนิด ไมแนะนําใหใช  ถึงแมมีประสิทธิภาพดี เพราะทําใหมีการรับและแพรเชือ้   

      เพิ่มไดมากขึ้น 

4.2 การคุมกําเนิดในหญิงติดเชื้อเอช  ไอ  วี ท่ีกําลังกินยาตานไวรัสเอดส 

 สามารถใชไดหลายวิธีในขอ 4.2  ยกเวน การกินยาคุมกําเนิด     เน่ืองจากยาตานไวรัสเอดส 

กลุม NNRTI     และกลุม PI  จะลดระดับ estrogen ในเลือด ซึ่งทําใหผลในการคุมกําเนิดไมแนนอน 

 

1.  การดูแลผูปวยติดเชื้อเอช ไอ วีท่ีมีอาการ  

1.1 ตรวจรางกาย  ประเมินสภาพทาง clinic  พรอมใหการรักษา 

1.2 ใหการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส   ,  การใหยาปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสแบบปฐมภูมิ 

1.3 ใหบริการปรึกษาตอเน่ืองในการดูแลสุขภาพตนเอง   สภาพจิตใจ  การมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย 

1.4 แนะนําการรักษาดวยยาตานไวรัส 
1.5 นัดตรวจติดตาม / รับยาตอ ทุกเดือน 
1.6 ขออนุญาตเยี่ยมบานและนัดหมายการเยี่ยมกรณีผูปวยยินยอม 
1.7 ใหคําแนะนําการสงเคราะหครอบครัว ดานเศรษฐกิจ 

 
 

 
              2. การดูแลผู้ป่วยติดเช้ือเอช ไอ วทีีไ่ม่มีอาการ  

2.1 ตรวจรางกาย  ประเมินสภาพทาง clinic  พรอมใหการรักษา 

2.2   ใหการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส   , การใหยาปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสแบบปฐมภูมิ 

2.3  ใหบริการปองกันโรควัณโรคดวยยาไอโซไนอะซิด นาน 9 เดือน (ตามการพิจาณาของแพทย ) 

2.3.1 ใหการปรึกษาเกี่ยวกับการปองกันวัณโรคดวยยาไอโซไนอะซิด(IPT councelling) 

2.3.2   ทําการคัดกรองผูติดเชื้อเอช ไอ วีเพื่อพิจารณาใหยาปองกันวัณโรค  

2.4 ใหบริการปรึกษาตอเน่ืองในการดูแลสุขภาพตนเอง   สภาพจิตใจ  การมีเพศสัมพันธอยาง

ปลอดภัย 

2.5 แนะนําการรักษาดวยยาตานไวรัส 

2.6 นัดตรวจติดตาม / รับยาตอ ทุกเดือน  ติดตาม CD 4  6 เดือน 

2.7 ขออนุญาตเยี่ยมบานและนัดหมายการเยี่ยมกรณีผูปวยยินยอม 

2.8 ใหคําแนะนําการสงเคราะหครอบครัว ดานเศรษฐกิจ 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ใหญ่ 

 
วัตถุประสงค  

1.  ทําใหปริมาณเชื้อเอช ไอ วี ในเลือดของผูปวยลดตํ่าลง   จนกระทั่งไมสามารถตรวจพบเชื้อภายใน    

     6 เดือน    หลังจากรักษา    และยับยั้งเชื้อตอไปใหนานที่สุดเทาที่จะทําได 

2. ทําใหระดับ CD 4 เพิ่มขึ้นและภูมิคุมกันของผูปวยดีขึ้น 

3. ทําใหผูปวยมีสุขภาพดีขึ้น 

4. เพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย 

 

ขอบงชี้ในการคัดเลือกผูปวยเขารับการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส  (Inclusion  criteria) 

 โดยใชหลักเกณฑทางการแพทย เปนสําคัญ  แบงออกเปน  2 กรณี ไดแก 

 

• กรณีท่ียังไมเคยไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสมากอน  

1) ผูติดเชื้อเอช  ไอ วีที่เคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเอดสเน่ืองจากมีโรคที่เปนขอบงชี้ระยะเอดส

(AIDS  defining illness)  



                                                                                                                                                                                                                 
 

2) ผูติดเชื้อเอช ไอ วีที่มีอาการ(Symptomatic HIV) อยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ีรวมกับมีคา  

         CD4 < 250 cell/mm3 

0  ไขเร้ือรังไมทราบสาเหตุ 

0   อุจจาระรวงเร้ือรังนานกวา  14 วันโดยไมทราบสาเหตุ 

0   นํ้าหนักตัวลดมากกวา  15 % ภายใน  3 เดือน 

   3)    ผูติดเชื้อเอช ไอ วี ที่ไมมีอาการ (Asymptomatic HIV) และมีคา CD 4 < 200  cell/mm3 

 

• กรณีเคยไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสมากอน 

1) ผูปวยที่กําลังรักษาดวยยา GPO-VIR โดยซื้อยากินเองหรือไดรับการสนับสนุนจากที่อ่ืนและมี

อาการทางคลินิคตลอดจนมีคา CD4 count ที่บงชี้วาผลการรักษายังดีอยู  สามารถรับยา GPO-VIR 

ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขตอได 

2) ผูปวยที่กําลังรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสแบบ 2  ชนิดพรอมกัน(Dual therapy)     และมีปริมาณ

ไวรัสในกระแสเลือด (Viral load ) < 50 copies /ml.  และไมมีประวัติแพยากลุม NRTI หรือ 

NNRTI  มากอน  สามารถรับยา GPO-VIR ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขตอได 

3) ผูปวยที่กําลังรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสแบบ 3 ชนิด พรอมกัน (Triple  therapy)  เปนสูตรแรก 

ไมเคยเปลี่ยนสูตรยามากอน  และมี Viral   load < 50 copies /ml   สามารถรับยา GPO-VIR 

ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขตอได 

ขอบงชี้ในการไมคัดเลือกผูติดเชื้อ /ผูปวยเอดส เขารับการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส  (Exclusion  criteria) 

1) มีประวัติแพสารใดๆที่เปนสวนประกอบในสูตรยาทั้ง  3  สูตร 

2) ไมมีความพรอมในการที่จะรับยาอยางตอเน่ือง 

3) ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเอดสจากวัณโรคปอดและมีคา CD4 > 250 cell / mm3 

4) ผูติดเชื้อเอช ไอ วีที่ไมมีอาการและมีคา CD 4  > 200 cell/ mm3 

 

ตารางท่ี  1  ขอบงชี้ในการใชยาตานไวรัสเอดสในผูใหญท่ีติดเชื้อเอช  ไอ  วี( ประเทศไทย –2004) 

 

อาการของโรคเอดส CD4  Count ขอแนะนํา 

มีโรคที่บงชี้วาเปนเอดส* ทุกระดับ ใหยาตานไวรัสเอดสทุกราย 

มีอาการแตยังไมมโีรคที่บงชี้วาเปน

เอดส** 

< 250 /mm3 ใหยาตานไวรัสเอดสทุกราย 

ไมมีอาการ < 200 /mm3 ใหยาตานไวรัสเอดสทุกราย 

ไมมีอาการ > 200 /mm3 ยังไมตองใหยาตานไวรัส

เอดส 

หมายเหตุ: *  ไดแก โรคที่บงชี้วาเปนเอดส 28  โรค (ภาคผนวก) 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 **  ไดแก oral  thrush ,ไขเร้ือรังไมทราบสาเหตุ   ตุมคันทั่วตัวโดยไมทราบสาเหตุ   อุจจาระรวงเร้ือรัง

ที่ไมสามารถหาสาเหตุไดนานกวา 14 วัน  หรือนํ้าหนักลดลงมากกวา 15 % ภายในระยะ  3 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  2  แนวทางการใหความรูแกผูปวยและญาติกอนใหยาตานไวรัสเอดส 

 

 การเตรียมตัวผูปวยใหพรอมกอนการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส  เปนหัวใจของการรักษาที่ไดผล

และยั่งยืน 

หัวขอเร่ืองท่ีควรใหความรูแกผูปวยและญาติ แนวทางพอสังเขป 

1. ใหความรูเร่ืองวิธีการใชยาตานไวรัสเอดส 

1.1 เชื้อเอช  ไอ วีทําใหรางกายเจ็บปวยไดอยางไร 

 

 

1.2 ยาตานไวรัสเอดสออกฤทธิ์อยางไร 

 

1.3 ทําไมจึงตองใชยาตานไวรัสเอดส  อยางนอยสาม

ชนิดพรอมๆกัน 

 

 

1.1 โดยการทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกาย

โดยเฉพาะ CD cell  ทําใหเกิดโรคฉวยโอกาส

และเสียชีวิตในที่สุด 

1.2 ยับยั้งเอนไซมที่ใชในการเจริญแพรพันธุของเชื้อ

เอชไอวี 

1.3 การใชยาหลายชนิดพรอมๆกันสามารถยับยั้งการ

เจริญของเชื้อเอชไอ วีไดดีกวา  นานกวาและ 

ปองกันการด้ือยา 

  แนวทางพอสังเขป 

1.4 ทําไมตองใชยาตานไวรัสเอดสในขณะน้ี 

 

1.5 เปาหมายของการใชยาตานไวรัสเอดส 

 

1.4 ภูมิคุมกันของผูปวยตํ่ามากแลว  ซึ่งดูไดจากคา     

      CD4 cell count และ % ที่ลดลงมาก 

1.5 ยับยั้งการเจริญของเชื้อเอช  ไอ  วี และเพิ่ม

ภูมิคุมกันของรางกาย  ทําใหผูปวยมีสุขภาพดี 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

1.6 การติดตามผลการรักษา 

และมีชีวิตยืนยาวขึ้น 

1.6 ที่สําคัญคือผูปวยตองมาตามนัดทุกคร้ังเพื่อ

ติดตามอาการ / ตรวจรางกาย และวัดระดับ

ภูมิคุมกันหรือ CD4  สําหรับการตรวจปริมาณ

เชื้อเอช  ไอ วีในเลือด (Viral load) และการเจาะ

เลือดเพื่อเฝาระวังผลขางเคียงของยา  มีคาใชจาย

สูง และการสนับสนุนงบประมาณยังจํากัด 

2. ใหความรูเร่ืองตัวยาตานไวรัสเอดส 

2.1 ชื่อยา   ลักษณะ และรูปแบบของยา  

 

2.2 ความสัมพันธกับมื้ออาหาร และขอหามตางๆ  

 

 

 

2.3 วิธีการเก็บรักษา 

 

2.4 ปฏิกิริยาระหวางยา 

 

2.1 ใชแผนผังที่แสดงลักษณะของเม็ดยา   ประกอบ   

      คําอธิบาย 

2.2  ยาบางชนิดกินวันละคร้ัง  บางชนิดวันละหลาย 

       คร้ัง บางชนิดกินคร้ังละ 1 เม็ด ยาบางชนิดตอง 

       กินเมื่อทองวาง  บางชนิดกินพรอมอาหาร  บาง    

      ชนิดหามกินรวมกับอาหารไขมันเปนตน 

2.3 ยาบางชนิดตองแชเย็น  บางชนิดตองระวังไมให     

     โดนแสง 

2.4 ยาบางชนิดหามกินรวมกับยาอ่ืน 

3.ใหความรูเร่ืองผลขางเคียงของยาตานไวรัสเอดส 

3.1  ผลขางเคียงระยะสั้นและระยะยาว 

 

3.2  ผลขางเคียงที่รุนแรงตองหยุดยา  หรือเปลี่ยนยา 

 

3.3 แนวทางการดูแลเมื่อเกิดผลขางเคียงจากยาและวิธี

ติดตอกับสถานพยาบาล 

 

 

3.1 ยาแตละชนิดมีผลขางเคียงแตกตางกัน  แนะนํา   

       การเฝาระวังผลขางเคียงตางๆ 

3.2 ตับอักเสบรุนแรง  ผื่นแพยารุนแรงทั่วตัว  

       ผิวหนังเยื่อบุไหมลอก 

3.3  สวนใหญผลขางเคียงของยามักไมรุนแรง   ผูปวย  

       ควรติดตอสถานพยาบาล  เพื่อขอคําแนะนําเสมอ       

      ไมควรหยุดยา 

4.ใหความรูเร่ืองการกินยาอยางสม่ําเสมอ  

4.1 ความสําคัญของการกินยาอยางสม่ําเสมอ 

 

 

4.1 ตองกินยาอยางสม่ําเสมอเกิน 95% จึงจะทําใหการ   

     รักษาไดผล (ถาเปนสูตร GPO-VIR ใน 1 เดือน 

หัวขอเร่ืองท่ีควรใหความรูแกผูปวยและญาติ แนวทางพอสังเขป 

 

4.ใหความรูเร่ืองการกินยาอยางสม่ําเสมอ (ตอ) 

4.2 เชื้อด้ือยาเกิดขึ้นไดอยางไร 

 

 

    ขาดยาไดไมเกิน 3  มื้อ 

 

4.2 การกินยาไมครบขนาดหรือขาดยา ทําใหรางกาย 

    ไดรับยาในระดับตํ่าหรือไมเพียงพอเปนสาเหตุของ    

     การเกิดเชื้อกลายพันธุและด้ือยาในที่สุด 



                                                                                                                                                                                                                 
 

4.3 ความสัมพันธของการกนิยาอยางไมสม่ําเสมอ  

การด้ือยา และการรักษาไมไดผล 

4.4 ผลของการด้ือยาตอการเลือกใชยาในอนาคต 

 

 

4.5 จะทําอยางไรเมื่อลืมกินยา / กินยาเกินเวลา 

4.6 จะทําอยางไรเมื่ออาเจียนหลังกินยา 

 

4.7 จะทําอยางไรเมื่อตองหยุดยาตานไวรัสเอดส 

 

4.3 การกินยาไมสม่าํเสมอเปนสาเหตุ ที่สําคัญที่สุดที่      

   ทําใหเกิดการด้ือยาและทําใหการรักษาไมไดผล 

4.4 เชื้อที่กลายพันธุและด้ือตอยาในกลุมหน่ึง     

   สามารถด้ือยาอ่ืนในกลุมเดียวกันได จะมียาใหเลือก    

   ใชในอนาคตนอยลง 

4.5 โดยทั่วไปควรแนะนําใหกินยาทันทีที่นึกได 

4.6 หากอาเจียนทันทีหรือภายในคร่ึงชั่วโมงหลังกิน  

    ยา ควรกินยาซ้ําเขาไป 

4.7โดยทั่วไปตองหยุดยาทุกตัวพรอมกัน (แตสําหรับ 

    กลุม NNRTI ที่ใชรวมกับ NRTI อาจหยุด NNRTI  

    กอน 5- 7 วันแลวจึงหยุด NRTI 

5.ประเมินวิธีการดํารงชีวิต 

5.1 การกินอาหาร  การนอน  งานอดิเรก        สมาชิก

ในครอบครัว  ความรับผิดชอบ 

 

5.2 ประเมินอาชีพ  การทํางาน  การเปลี่ยนงาน 

 

5.3 แผนการเดินทาง 

 

 

5.1 อาจตองปรับวิธีการกินยาเพื่อใหเขากับวิธการ   

    ดํารงชีวิตของผูปวย   หรือตองปรับวิธีการดํารง   

    ชีวิตใหเหมาะสมกับสูตรยา 

5.2 วางแผนเร่ืองการมารับการรักษาใหไดอยาง     

   สม่ําเสมอ  และไมขัดกับการทํางาน   กินยาให    

   เหมาะสมกับเวลาทํางาน 

5.3 ผูปวยสามารถแจงยายที่รักษาได  หรือเตรียมยา 

     ติดตัวใหเพียงพอเมื่อตองเดินทาง 

6. ซักประวัติตางๆ  ที่สําคัญในการกินยา 

6.1 ประวัติการกินยาตางๆ รวมถึงสารอ่ืนๆที่ไมใชยา

ดวย 

6.2 ประวัติการใชสิ่งเสพติด  รวมถึงการด่ืมสุรา 

6.3 ประวัติการแพยา 

6.4 ปญหาในการกลืนหรือกินยายาก 

 

6.1 ระวังเร่ืองปฏิกิริยาระหวางยา  หรือสารอ่ืนๆ 

 

6.2 ควรแนะนําใหเลิก 

6.3 หลีกเลี่ยงการใชยาที่ผูปวยเคยมีประวัติแพยาน้ัน 

6.4 ฝกวิธีการกลืนยาเม็ด / เลือกรูปแบบของยาให    

    เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
แผนภูมิที ่1   การเร่ิมต้นใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 

 
   HIV + มีขอบงชี้และมีความพรอมในการใชยาตานไวรัสเอดส 

 
ซักประวัติ   ตรวจรางกาย  ตรวจทางหองปฏิบัติการขั้นตน 

และประเมินความพรอมในการใชยาตานไวรัสเอดส 
 
สงสัยวาจะมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส           ไมมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 
 
     ตรวจและรักษาตามสาเหตุ             GPO –VIR  Z 250  1  เม็ด   ตอนเชา 

               AZT   100  mg 2   เม็ด + d4T 1  เม็ด ตอนเย็น 

 
      เมือ่สามารถควบคุม      นัดผูปวยมา 2 สัปดาห 

     อาการของโรคไดแลว                เพื่อติดตามอาการและตรวจเลือด 
 
 
     แพยา   NVP*             ไมแพยา  NVP 

  

       3TC 1 เม็ด + d4T 1  เม็ด เชา -เย็น                    GPO-VIR Z2501 เม็ด เชา – เย็น 

       และ  EFV 600 มก. กอนนอน 

 

           นัดผูปวยมา 2 สัปดาห 

              เพ่ือติดตามอาการ 

 

   แพยา EFV                         ไมแพยา  EFV 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 
            3TC 1 เม็ด + d4T 1  เม็ด เชา -เย็น   3TC 1 เม็ด + d4T 1  เม็ด เชา –เย็น 

        IDV 800 มก. +RTV 100 มก. เชา – เย็น**                          และ  EFV 600 มก. กอนนอน  

      3TC 1 เม็ด + d4T 1  เม็ด เชา -เย็น     

            SQV 1600 มก. +RTV 100 มก. เชา  

หมายเหต ุ  :  ยาที่กินเชา – เย็น ตองใหหางกัน 12  ชั่วโมง  ยาที่กินวันละคร้ัง ควรกินใหตรงเวลาเดียวกันเสมอ 

          *   อาการแพยา NVP อาจเกิดเมื่อหลัง  2 สัปดาหไปแลวและสามารถเปลี่ยนจาก NVP เปน EFV  ไดไม

วาจะแพระยะใด 

          **  ถามีอาการขางเคียงมากอาจลดขนาดยาลงเปน IDV 400 มก. + RTV 100 มก.เชา –เย็น 

หมายเหตุ  กรณีเปลี่ยนสูตรยาประเภท สูตรดื้อยา แพทยรพ.ลําปางมีสิทธิเปลี่ยนเทาน้ัน 

 

ยาตานไวรัสเอดสท่ีใชในปจจุบัน 

มีการออกฤทธิ์หลักๆที่ 2 ตําแหนง  คือ  ยับยั้งเอนไซม Reverse transcriptase และ Protease ดังน้ี 

1. ยาตานไวรัสเอดสที่ยับยั้งเอนไซม Reverse transcriptase (Reverse transcriptase inhibitor,RTI) คือ  

1.1 Nucleoside analogued  reverse transcriptase inhibitor(NRTI ) คือกลุมที่มีลักษณะเลียนแบบ base 

ของ nucleic acid เชน AZT, d4T  มโีครงสรางคลายกับ Thymide , ddI คลายกับ Adenosine, 3TCและ 

ABC คลายกับ Cytosine การยับยั้งเอนไซม  Reverse transcriptase  มีลักษณะแยงจับไมถาวร  Reversible 

compettitive inhibitor จึงมีฤทธิ์ดอยกวากลุมที่ 2 

 

1.2 Non - nucleoside analogued  reverse transcriptase inhibitor(NNRTI ) คือกลุมที่มีลักษณะไมเหมือน 

base ของ  nucleic acid ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม Reverse transcriptase แบบจับถาวร (Irreversible non- 

compettitive inhibitor)  และคนละตําแหนงกับที่เอนไซมจับ  ทําใหมีฤทธิ์แรงกวาNRTI  มากกวาในยาก

ลุมน้ีเชน EFV, NVP เปนตน 

 

2. ยาตานไวรัสเอดสที่ยับยั้งเอนไซม Protease  หรือ Protease  inhibitor(PI) :       เปนกลุมที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง

เชื้อเอช ไอ วี ไดดีมาก  ไวรัสจะไมสามารถประกอบสวนตางๆเขาเปนไวรัสที่สมบูรณและะออกจากเซลล

ได  ทําใหไมสามารถกอโรคได  ยาในกลุมน้ีเชน IDV, NFV, RTV, SQV  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

สูตรยาตานไวรัสเอดสในผูปวยผูใหญท่ีติดเชื้อเอช ไอ  วี (ประเทศไทย – 2004) 

 

 สูตรยา ขอบงชี้ 

สูตรแรกท่ีควรเลือกใช GPO-VIR z250 (AZT+3TC+NVP) ตามตารางที่ 1 

 

สูตรที่เลือกใชลําดับตอไป 1. AZT+3TC+NVP 

2. d4T+3TC+EFV 

3. AZT+3TC+EFV 

4. ddi+3TC+EFV 

5. d4T+3TC+IDV/rหรือ SQV/r 

6. AZT+3TC+IDV/r หรือ SQV/r 

 

1.แพยา d4T 

2.แพยา NVP 

3.แพยา NVPและ d4T 

4.แพยา NVP,AZTและd4T 

5.แพยา NVP และ EFV 

6.แพยา NVP, EFVและd4T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4  แสดงการกําเริบของโรคติดเชื้อฉวยโอกาสหลังจากไดรับยาตานไวรัสเอดส 

 

ผูปวยกินยาตานไวรัสเอดส 

และเกิดอาการหรืออาการแสดง 

ของโรคติดเช้ือฉวยโอกาส 

 

 

 เกิดภายใน  6  เดือนหลังเริ่มกินยา     เกิดหลังจากกินยาเกิน 6 เดือน 

 

 

เคยเปนโรคนัน้และไดรบัการรักษา            ไมเคยเปนโรคนัน้มากอน 

     กอนกินยาตานไวรัสเอดส                 กินยาตานไวรัสเอดส 

 

 

             ตรวจไมพบเช้ือ         ตรวจพบเช้ือ   ไมเคยเปนโรคนั้นมากอน 

              โรคฉวยโอกาส       โรคฉวยโอกาส      กินยาตานไวรัสเอดส 

                  อาจไมไดผล 

                 (ดูแผนภูมิที ่) 

 

        Immune Reconstitution               เปนโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 

        Inflammatory  Syndrome        ที่มีอยูกอนแลวแตตรวจคัดกรอง          ใหกินยาตานไวรัสเอดสตอไป 

                     (IRIS)        ไมพบหรือเปนโรคเดิมที่กําเริบ และรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 

                  เมื่อภูมิตานทานดีขึ้น          ตามสูตรมาตรฐาน 

 

    

      ใหกินยาตานไวรัสเอดสตอไป 

   และรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 

                ตอไปตามเดิม 

 

 

        รักษาตามอาการแต                      ใหกินยาตานไวรัสเอดสตอไป                พิจารณาสงผูปวยไปพบแพทย 

        ถาอาการรุนแรงมากอาจ              และรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส               ผูเชี่ยวชาญเพื่อเปลี่ยน 



                                                                                                                                                                                                                 
 

ใหยาตานไวรัสเอดสตอไปตามเดมิ 

สง DR รอผล ไดผลสงไปรพ

ลําปาง  พบแพทยผูเช่ียวชาญเพ่ือ

พิจารณาเปล่ียนสูตร    

 
    

 

รักษาโรคติดเช้ือฉวยโอกาส 

   ตามสูตรมาตรฐาน 

 

      ให Corticosteroid ระยะสั้น                 ตามสูตรมาตรฐาน                  สูตรยาตานไวรัสเอดส 

 

แผนภูมิท่ี 5   แนวปฏิบัติเมื่อการรักษาไมไดผล / ลมเหลว 

 

ผูปวยกินยาตานไวรัสอยางถูกตอง 

และสม่ําเสมอนานเกิน  6 เดือน 

 

 

 

             เกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส         โรคติดเชื้อฉวยโอกาส      CD 4 ตํ่าลงเกิน 30% 

       ชนิดใหม               ชนิดเดิมกําเริบ                       ของคาสงูสุดเดิม   

                                                                                                                                           อยางนอย  2 คร้ัง 

                                                                              

 

 

 

 

             

 
      
      สงสัยวาการรักษาดวยยา 
      ตานไวรัสเอดสไมไดผล 
 
 
 
   ตรวจหาปริมาณเช้ือเอช ไอ วี    ตรวจหาปริมาณเช้ือเอช ไอ วี  
    ในเลือดได             ในเลือดไมได 
 
 
 
        HIV RNA                 HIV RNA               HIV RNA  

      < 50 /ml    50 - 1000 /ml           > 2000 /ml 

 

 

  ใหยาตานไวรัสเอดส             ใหยาตานไวรัสเอดส           

  ตอไปตามเดิมเนนเรื่อง         ตอไปตามเดิมเนนเรื่อง      

  การกินยาใหสมํ่าเสมอ         การกินยาใหสมํ่าเสมอ 



                                                                                                                                                                                                                 
 

อาการไม่พงึประสงค์ของยาต้านไวรัสเอดส์ 
ยา อาการไม่พงึประสงค์ รายละเอยีด / ข้อแนะนํา 

กลุม NRTI Mitochondial toxicity 

 

 

 

 

 

 

 

Lactic acidosis 

: 0.5-1 / 100 patient years of  

   NRTI exposure 

:  incidence 

   d4T > AZT , ddl > ABC , 3TC 

เปนผลขางเคียงที่สําคัญของยากลุม  NRTI  เกิดจากการ

รบกวนการทํางานของ gamma polymerase  enzyme ทํา

ใหปริมาณและการทํางานของ mitochondrial  ลดลง จึง

เกิดอาการที่อวัยวะตาง ๆ ไดหลายอวัยวะ เชน myopathy , 

peripheral neuropathy, pancreatitis ,anemia , neutropenia 

และ lactic acidosis 

 

 

 ถาผูปวยใช GPO- VIR  แลวเกิด lactic acidosis นาจะเกิด

จาก d4T ใหเปลี่ยนสูตรยาเปน  AZT + 3TC + NVP แทน 

โดยติดตามอาการใกลชิดหรือหลีกเลี่ยงการใช NRTI ให

เปลี่ยนไปใช NNRTI หรือ PI แทน 

AZT 

(Zidovudine) 

 

Bone marrow suppression :  

Anemia and/or neutropenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myopathy (rare dose related  

complication) 

- ควรระมัดระวังการใช AZT ในผูปวยที่ซีด  

    (มี Hct < 30% )  

- ภาวะซีดมักพบในชวง 4 – 6 สัปดาห จึงควร ติดตาม 

CBC และ MCV ทุกเดือนในชวง 3 เดือนแรก ถาซีดลง

และพบเม็ดเลือดแดงมี ลักษณะโตขึ้น ใหลดขนาดยาลง 

แตไมควรตํ่ากวา 200 mg bid 

- ถาซีดมาก (Hct < 25% ) ควรหยุดยา ARV  ทุกตัวและ

รักษาประคับประคองตามอาการ   ภาวะซีดมักดีขึ้นหลัง

หยุดยา      ถาไมดีขึ้นอาจซีดจากสาเหตุอ่ืน เชน การติด

เชื้อรา , MAC หรือ  วัณโรค ควรสืบคนตอไป 

- Neutropenia    ถา absolute neutrophil count < 750 

cells/mm3    หลังจากให AZTโดยไมมีสาเหตุอ่ืนให

เปลี่ยน AZT เปนยาตัวอ่ืน  

- กลามเน้ือขาและสะโพกออนแรง มีระดับ  LDH และ 

CPK  เพิ่มขึ้น ควรเปลี่ยน AZT เปนยาตัวอ่ืน เมื่อหยุดยา 

AZT แลว อาการมกัจะดีขึ้นภายใน 2-4 สัปดาห 

Blue Nail (เล็บมีสีคล้ํา)  เปนผลมาจากยา AZT ซึ่งไมมีอันตราย และไม จําเปนตอง

หยุดยา 



                                                                                                                                                                                                                 
 

อาการอื่น ๆ เชน คลื่นไส ปวดหัว   

นอนไมหลับ ออนเพลีย 

-  รักษาตามอาการ 

 

ddI 

(Didanosine) 

GI  intolerance -คลื่นไสอาเจียน ทองเสีย พบบอยใน ddI ชนิด powder 

อาจแนะนําใหเปลี่ยนจากรับประทานวันละ คร้ัง เปนแยก

ขนาดวันละสองคร้ัง หรือ รับประทานคร้ังเดียวกอนนอน 

จะลดผลขางเคียงไดบาง 

ยา อาการไมพึงประสงค รายละเอียด / ขอแนะนํา 

ddI 

(Didanosine) 

(ตอ) 

Peripheral neuropathy 

(5-12%) 

- ปวด ชา ตามแขนขา มักพบหลงักินยานาน  2-6 เดือน  

ถาอาการมากตองหยุดยา ddi เพราะอาจเปนถาวรหรือเกิด

ความพิการตามมาได   

Pancreatitis (1-9%) - พบบอยเมื่อใชยาในขนาดสูงเปนเวลานาน  

- ควรระมัดระวังการใช ddI  ในภาวะตอไปน้ี  เพราะเสี่ยง

ตอการเกิด Pancreatitis 

: renal failure          : history of pancreatitis 

: alcohol abuse       : hypertriglyceridemia 

: morbid obesity     : ERCP 

: ใชรวมกับ d4T , hydroxyurea, allopurinol,  pentamidine 

: ถามีอาการ Pancreatits ใหเปลี่ยนไปใชยาตัวอ่ืน 

: ไมจําเปนตองตรวจ amylase ถาผูปวยยัง  ไมมีอาการ 

 

d4T 

(Stavudine) 

Peripheral neuropathy 

 (5-15%) 

- พบบอยขึ้นเมื่อใชรวมกับ ddI และ / หรือ hydroxyurea 

- มักพบอาการหลังไดยามากกวา 6 เดือน ถาพบอาการ

ในชวง 6 เดือน แรกควรมองหา สาเหตุ อ่ืนดวย เชน 

CMV radiculitis เบาหวาน ฯลฯ  

อาการ :  ชาปลายมือปลายเทา ปวดและออนแรงกลามเน้ือ

สวนปลาย      ถาเปนมากจะเดินลาํบาก กลามเน้ือมือลีบ

ทําใหใชมือลําบากและปวดมาก 

การรักษา :  ถาจําเปนตองใช d4T อยูอาจลดขนาดยาเปน 

20mg. bid (BW > 60kg) หรือ  15 mg. bid (BW <60 kg) 

หากอาการไมดีขึ้นหรือรุนแรง ควรหยุด d4T เปลี่ยนไป

ใชยาตัวอ่ืนแทน ซึ่งอาการจะคอย ๆ ดีขึ้น  



                                                                                                                                                                                                                 
 

Ascending motor weakness อาการคลาย Guillain-Barre syndrome และ มักพบรวมกับ

ภาวะ lactic acidosis ถามีอาการตองเปลี่ยนใชยาตัวอ่ืน

แทน  

Lactic acidosis  หลีกเลี่ยงการใช d4T รวมกับ  ddI    ในหญิงต้ังครรภ 

เน่ืองจากเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด  lactic acidosis 

 

ยา อาการไมพึงประสงค รายละเอียด / ขอแนะนํา 

d4T 

(Stavudine) 

(ตอ) 

Lipoatrophy 

 

 

 

 

อาการ : แกมตอบ ไขมัน ใตผิวหนังบริเวณแขนขาลดลง ทํา

ใหเห็นเสนเลือดดําที่แขนขา ชัดเจนขึ้น มักเกิดหลังจากไดยา

ติดตอกันนานเกินหน่ึงป ควรพิจารณาเปลี่ยน d4T เปนยาตัว

อ่ืน ถาเปลี่ยนยาเร็ว หลังหยุดยาแลวอาการแกมตอบอาจดีขึ้น

กวาพวกที่มีอาการมากแลว 

 

3TC(Lamivu

dine) 

- Minimal toxicity 

- peripheral neuropathy 

  (ปวด ชา ตามแขน ขา) 

- ผมรวง 

ในผูปวยที่มีการติดเชื้อ Hepatitis B รวมดวยการหยุด 3TC 

อาจทําใหอาการตับอักเสบกําเริบได  

 

 

กลุม NNRTI  

 

 

- Hypersensitivity  

- Rash 

- Hepatitis 

 

NVP(Nevirap

ine) 

 

Rash (15 – 30%) 

Discontinue drug 7%  

- การให NVP 200 mg. qd นาน 14 วัน แลวจึง เพิ่มเปน 200 

mg bid  ชวยลดอุบัติการณของผื่นและตับอักเสบได 7 %  

- โดยทั่วไปผื่นมักไมรุนแรง แตหากผื่นมีลักษณะเปนถุงนํ้า

หรือมีผิวหนังหลุดลอกควรหยุดยา (ดูตารางที่ 10 ตอไป) 

Hepatitis with hepatic necrosis - ถา SGPT กอนเร่ิมยา > 5 เทาของปกติควรเลี่ยงการใช NVP  

- ถา SGPT กอนเร่ิมยา > 5 เทา ควรหาสาเหตุ ของตับอักเสบ 

เชน HBV HCV ยาอ่ืนหรือสมุนไพร  และตรวจติดตาม LFT 

เปนระยะ 

EFV 

(Efavirenz) 

Rash (15-27%) 

Discontinue drug 1-2% 

- โดยทั่วไปผื่นมักไมรุนแรง แตหากผื่นมีลักษณะเปนถุงนํ้า 

หรือมีผิวหนังหลุดลอก ควรหยุดยา 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 CNS side dffects (52%)  

( มีอาการไดแก สับสน สมาธิสั้น 

ฝนราย วิงเวียนศรีษะ นอนไม

หลับ หลงลืม เห็นภาพหลอน) 

discontinue drug 2-5% 

- มักมีอาการต้ังแตวันแรกที่กินยา สวนใหญ  จะดีขึ้นจน

อาการหายไปภายใน 2-4 สัปดาห  

- ควรอธิบายใหผูปวยทราบถึงผลขางเคียงน้ีกอนเร่ิมยา และ

แนะนําใหกินยากอนนอนทันท ีและเตือนใหระมัดระวัง ถงึ

อันตรายขณะขับรถ หรือทํากิจกรรมที่เสี่ยงตออุบัติเหตุใน

ชวงแรก ของการใชยา 

False-positive urine 

Cannabinoid (marijuana) test 

- ตรวจพบปสาวะเปนสีมวงในการตรวจ screening test ดวย

วิธี microgenic’s CEDIA  DAU Multilevel THC assay 

 

 กลุม PI  Lipodystrophy 

(fat-redistribution) 

อาการ :  ไขมันชั้นใตผิวหนังบริเวณแขนขา ลดลง 

(lipoatrophy) แตเกิดการสะสมของไขมันเพิ่มขึ้นในบาง

บริเวณ  เชน บริเวณหลัง (buffalo hump) หนาอก 

(gynecomastia)  และชั้นใตผิวหนัง (peripheral lipomatosis)  

มักพบรวมกบัภาวะ hyperlipidemia, insulin resistance  

การรักษา: เปลี่ยนยาจากกลุม PI  เปน NNRTI หรือ ABC อาจ

ทําใหอาการดีขึ้น สวนการใชยากลุมThiazolidinedione อยู

ระหวางศึกษาขอมูล  

: ลดอาหารไขมัน ออกกําลังกาย 

: การผาตัดเสริมสวย 

Insulin resistance และ diabetics 

: พบ overt diabetics หลังทาน PI   

5 ป ประมาณ 7% 

: ตรวจ FBS กอนเร่ิมยากลุม PI และแนะนําใหตรวจซ้ําทุกป 

: ยาที่แนะนําใหใชในการรักษาเบาหวาน คือ Metformin และ 

Thiazolidinedione เน่ืองจากสามารถลด Insulin resistance 

ลดการสะสมของ visceral fat และอาจลดความเสี่ยงทาง

ระบบหลอดเลือดและหัวใจ อยางไรก็ตาม Metformin อาจ

เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด lactic  acidosis 



                                                                                                                                                                                                                 
 

Hyperlipdemia 

: เพิ่มระดับ TG  และ cholesterol 

: เพิ่มความเสี่ยงตอ atherosclerosis  

และ pancreatitis 

: ตรวจ lipid profile กอนเร่ิมยากลุม PI และแนะนําใหตรวจ

ซ้ําทุกป 

: การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง  ขึ้นอยูกับการประเมิน

ความเสี่ยงของผูปวยทาง cardiovascular risk โดยใชเกณฑ 

ตาม NCEP (The National Chloesteral Program) 

หรือ เมื่อระดับ TG ในเลือด > 500 mg/dl เพื่อปองกันภาวะ  

Atherosclerosis และ Pancreatitis 

การรักษา 

: very low fat diet ( นอยกวา 15% ของพลังงานที่ไดรับตอ

วัน) 

: ออกกําลังกาย งดสูบบุหร่ี 

: ยาลดระดับไขมันที่เลือกใชขึ้นกับชนิดของ TG หรือ LDL 

ที่เพิ่มขึ้น 

- Rosuvastatin (Crester) 10-40 mg/day 

- Pravastatin (Mevalotin) 20 mg/day 

 

กลุม PI 

(ตอ) 

 - Atovastatin (Lipitor) 10mg/day (ใชดวยความระมัดระวัง) 

(ควรเลี่ยง Simvastatin และ Lovastatin เพราะอาจเกิด 

Myopathy ไดมากขึ้น) 

- Gemfibrozil, fenofibrate สามารถใชไดกรณีมี TG และ 

LDL สูงรวมกัน 

Imdivavir 

(IDV, 

Crixivan) 

- GI intolerance (10-15%) 

คลื่นไส 

 

- Nephrolithiasis + hematuria    

(10-28%)  

- Nephrotoxicity 

- อ่ืน ๆ เชน ปวดศรีษะ , เห็นภาพ

มัว thrombocytopenia , hepatitis,  

asthenia, dry skin, paronychia, 

dizziness, metallic taste, alopecia 

- ควรด่ืมนํ้าอยางนอยวันละ 2 ลิตร 

- แนะนําใหตรวจปสสาวะกอนเร่ิมยา และตรวจติดตามเปน

ระยะ 

- ถาผูปวยทนผลขางเคียงไมได ใหปลี่ยนไปใชยาตัวอ่ืนแทน 

- การลดขนาดของยา IDV โดยใชรวมกับ RTV (booster PI) 

จะทําใหการบริหารยางายขึ้นและเกิดผลขางเคียงบางอยาง

นอยลง 

- Lab : increase indirect 

bilirubinemia 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

Ritonavir 

(RTV, 

Norvir) 

- GI intolerance (20-40%) 

คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย 

- ชารอบปากและชาปลายมือ  

ปลายเทา (10% ) 

- ปจจุบันไมใช RTV เปน PI เด่ียว แตจะใชรวมกับ PI ตัวอ่ืน 

(booster PI)ทําใหเกิดผลขางเคียงลดลง 

- Lab : increase transaminase  

level, CPK and uric acid 

- มักไมมีอาการ 

 

Saquinavir 

(SQV) 

- GI intolerance เชน คลื่นไส ปวด

ทอง ทองเสีย  Invirase (5-

15%).Fprtpvase (20-30%) 

- ปวดศรีษะ 

- Hypoglycemia (in type ll DM) 

- รักษาตามอาการ 

Nelfinavir 

(NFV, 

Viracept) 

- ทองเสีย (10-30%) - อาการทองเสียมักตอบสนองตอยาแกทองเสียทั่วไป เชน 

loperamide (4 mg จากน้ัน 2 mg ทุกคร้ังที่มีอาการทองเสีย

ใชไดถึงขนาด  16 mg/day) 

- increase transaminase level - มักไมมีอาการ 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4  วิธีการจัดการกับผื่นแพยา Navirapine 

 

ลักษณะการแพยา ขอแนะนํา 

I. ผ่ืนเล็กนอยถึงปานกลาง (Mild to moderate rash) 

: Erythema (ผื่นแดง ) 

: Diffuse erythematous macular 

: Maculopapular  eruption (ผื่นแดง) 

: Urticaria (ผื่นลมพิษ) 

 

 

 

 

- ตรวจหาระดับ SGPT ถาสูง > 2 เทา ของปกติ  ควร

พิจารณาหยุดยา NVP 

-  ถา SGPT ปกติใหทาน NVP ตอ และให 

Antihistamine บรรเทาอาการ 

- ถามีผื่นเกิดขึ้นในชวงเร่ิมตน (lead – in ) ใหคง

ขนาด NVP 200 mg. Qd ไปกอน จนกวาผื่นจะหาย 

จึงเพิ่มขนาด เปน 200  mg.  bid  

-ถาหยุดยาในชวงเร่ิมตน (lead – in ) ไปกอนกวา 7 

วัน สามารถเร่ิมยา NVP ใหม ขนาด 200 mg. qd ไป



                                                                                                                                                                                                                 
 

กอนจนกวาผื่นหาย  จึงเพิม่ขนาดเปน  200 mg. bid  

( การเร่ิม NVP ใหมทุกคร้ังตองมชีวง   lead - in 

เสมอ) 

II . ผื่นรุนแรง (Severe rash) 

: Extensive erythematous or maculopapular rash  or  

moist desquamation ( ผิวหนังลอก) 

: Angioedema  

: Steven – johnson syndrome  

: Toxic  epidermal necrolysis  

Serum – sickness –like reaction  

 

 

- หยุดยา NVP ทันทีและหามใชอีกตลอดไป 

- ใหการรักษาตามอาการจนผื่นหายดี  

   ( นัดผูปวยมาดูอาการ ทุก 3- 7 วัน) 

- เปลี่ยนสูตรยา 

III. ผ่ืนรวมกับอาการอื่น (Rash with associated 

constitutional findings) 

: ไข > 39 o C  

:  หนาบวม  

: Blistering (ตุมนํ้า ) 

: แผลในปาก หรือริมฝปาก  ตาแดง 

: ปวดขอ  ปวดกลามเน้ือ  ออนเพลีย 

 

 

 

- หยุดยา NVP ทันทีและหามใชตลอดชีวิต 

- ใหการรักษาตามอาการจนผื่นหายดี  และอาการ

อ่ืนๆหายเปนปกติ (นัดผูปวยมาดูอาการทุก 3-7 วัน) 

- เปลี่ยนสูตรยา 

IV. ผ่ืนรวมกับควมผิดปกติของอวัยวะตางๆ (Rash 

with associated constitution finding and organ  

dysfunction) 

: Hepatitis (SGPT > 2 เทา) 

: Granulocytopenia  

: Eosionophilia 

: Renal  dysfunction  

 

 

- หยุดยา NVP ทันที หามใชอีกตลอดไป  

- ใหการรักษาตามอาการจนหายเปนปกติ (นัดผูปวย

มาดูอาการทุก 3-7  วัน) 

- เปลี่ยนสูตรยา 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที ่ 6  วธีิการจัดการกับตับอกัเสบทีเ่กดิจากการใช้ยา Nevirapine 

 
กินยา Nevirapine อยุ 

 

 

                 Monitor SGPT ; เดือนแรก ทุก  2 สัปดาห 

                 : เดือนที่ 2 และ 6 

                 : ตอไปทุก 6 เดือน 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 
SGPT 2- 5 เทา ของปกติ      SGPT เพิ่ม  > 5 เทา 

 

 

มีอาการตับอักเสบ*      มี 

หรือมีผื่นหรือไม 

 

  ไมม ี

 

กิน NVP ตอไป        -หยุดยา NVP ทันทีและ 

ติดตาม LFT ทุก 1- 2 สัปดาห จนผลปกติ    หามใชตลอดไป  

ตรวจหาการติดเชื้อตับอักเสบ B และ C    -รักษาตามอาการ 

ถามประวัติการใชยาอ่ืนรวมทั้งสมุนไพร    -เปลี่ยนสูตรยา 

ถามียาที่สงสยัใหหยุดยากอน      

 

                                                                    *  อาการตับอักเสบ (Hepatitis) 
                                                             ตัวเหลือง  /ตาเหลือง 
                                                            ออนเพลีย  มีไขตํ่าๆ 

                                                               คลื่นไส   อาเจียน  
                                                                            ปวดทองบริเวณตับ   

 
แผนภูมท่ีิ  7  วิธีการจัดการกับผื่นแพยา Navirapine  

 

กินยา ARV   สูตรที่มี NVP 

ชวงเร่ิมตน (lead - in ) 

 

 

ผื่น 

 

 

              “ Dry   Rash”        “Wet   Rash” 

Macules, papules, dry desquamation         Vescicles, ulcers, moist desquamation ,  

          No  systemic  sign             mucous membrane involvement  

        Or  systemic sign (e.g. fever) 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

สังเกตอาการและใหยา Antihistamine              หยุดยา ARV ทั้งหมด 

ใหยา NVP  lead – in dose ตอไป               รอจนกระทั่งผื่นดีขึ้น 

                  เปลี่ยน NVP เปน  EFV  

 

ผื่นดีขึ้น                 หลัง 1 เดือน ผื่นยังคงอยู 

 

 

 

NVP full dose   หยุดยา NVP และเปลี่ยน 

หลังครบ 2 สัปดาห ไปใชยา EFV  โดยไมจําเปน 

   ตองรอจนผื่นดีขึ้น 
 
 
สังเกตอาการใกลชิด 
 

การดูแลกรณีพิเศษ 

 

1. การรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสในผูปวยวัณโรค 

                มีความจําเปนตองตรวจดูระดับ CD 4  (Cell count และ% )  โดยมีแนวทางตามตารางที่ 4ดังน้ี 

ตารางท่ี  4   แนวทางการรักษาดวยยาตานไวรัสอดสในผูปวยวัณโรค 

กรณีตรวจพบวาเปนวัณโรคกอนจะเร่ิมยาตาน 

ไวรัสเอดส 

กรณีตรวจพบวาเปนวัณโรคขณะท่ีกินยาตาน 

ไวรัสเอดสอยู 

1. ถา CD4 > 250 cells/mm3  ใหรักษาวัณโรคไปกอน

พรอมกับติดตามระดับ CD4  ทุก 3-6 เดือน  ถารักษา

วัณโรคครบแลวหรือ CD4 < 200 cells/mm3  จึงเร่ิมยา

ตานไวรัส เอดส 

2. ถา CD4 < 250 cells/mm3 ใหเร่ิมยาตานไวรัสเอดส

กอนจนควบคุมอาการได (~ 2 สัปดาห ถึง 2 เดือน) จึง

พิจารณาเร่ิมยาตานไวรัสเอดสโดยเฉพาะในรายที่มีคา 

CD4  <50 cells/mm3 

สูตรยาท่ีแนะนําใหใช คือ 

ไมจําเปนตองหยุดยาตานไวรัสเอดส ยกเวนในรายที่มี

อาการหนัก  โดยมีแนวทางพิจารณาดังน้ี 

1. ถาเปน  EFV  containing regimens ใหคงสูตรเดิม 

2.ถาเปน NVP containing regimens ใหพิจารณา

เปลี่ยนเปนEFV 

3. ถาเปน PI containing regimens  

 3.1 ใหพิจารณาเปลี่ยนเปน EFV   

3.2  เปลี่ยนเปน   SQV/RTV (400/400) bid   หรืออาจ

ใชIDV/RTV (800:200) bid  



                                                                                                                                                                                                                 
 

d4T+3TC +EFV  หรือ AZT +3TC + EFV  

สูตรยาอื่นท่ีใชได 

1. GPO –VIR  ดูหมายเหตุ (ข) ประกอบ 

2. d4T +3TC+ SQV/RTV 

3.AZT +3TC+ SQV/RTV 

หมายเหตุ :   ก.  Rifampicin ทําใหระดับยากลุม NNRTI  ลดลง  แตสําหรับ EFV ระดับยาที่เหลือก็เพียงพอที่     

                          จะยับยั้งเชื้อไวรัสเอช ไอ วี จึงไมจําเปนตองเพิ่มขนาดยา EFV เปน 800 mg. Qd 

ข. Rifampicin จะทําใหระดับของยา NVP  ลดลงมากจนอาจไมสามารถกดเชื้อเอช ไอ  วีไดจึงไมแนะนําให

ใชรวมกัน  แตในกรณี ที่ไมสามารถใช EFV  แทนไดอาจพิจารณาให GPO –VIRไดแตควรมีการตรวจหา

ระดับ NVP ในกระแสเลือดรวมดวย 

ค. กรณีเปลี่ยนยา GPO-VIR (d4T+3TC+NVP)     มาเปน d4T+3TC+EFV  ระหวางการรักษาวัณโรค  เมื่อ

รักษาวัณโรคครบแลว  สามารถใชสูตรน้ีตอไปไดหรือเปลี่ยนกลับมาเปน GPO-VIR ตามเดิม 

ง. หามใช EFV ในหญิงมีครรภ และหญิงวัยเจริญพันธุ ที่ไมไดคุมกําเนิดเน่ืองจาก EFV มีผลตอเด็กในครรภ 

จ. การเกิดวัณโรคระหวางการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสควรคํานึงถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาของ

ระบบภูมิคุมกัน (IRIS) 
 
2. การใหยาตานไวรัสเอดสในหญิงตั้งครรภ   มีแนวทางพิจารณาดังน้ี 

 1. การเร่ิมรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสในหญิงต้ังใชหลักเกณฑเดียวกับของผูใหญทั่วไป 

 2. ถาไมเขาหลักเกณฑที่ตองรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส      ตองพิจารณาใหยาตานไวรัสเอดสเพื่อ  

                 ปองกันการถายทอดเชื้อเอช  ไอ วี จากแมสูลูก 

 3. การใหยาตานไวรัสเอดสในหญิงต้ังครรภตองรอใหพนระยะแรกของการต้ังครรภ  (First trimester)  

            กอนคือ หลังอายุครรภ 14  สัปดาห 

 4. ยาตานไวรัสเอดสที่ใหตองระวังผลตอเด็กในครรภ (Teratogenic effect) 

 

ขอควรระวังในการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสในหญิงตั้งครรภ 

1. ไมควรให  d4T และ  ddi  รวมกันในหญิงต้ังครรภ  เพราะมีโอกาสเกิด Lactic  acidosis  ไดสูง 

2. หามให EFV  เพราะมี Teratogenic effect  

3.  เฝาระวัง Hepatotoxicity   จาก NVP  เพราะมีรายงานพบในหญิงต้ังครรภมากขึ้น 12 เทา  

 

3.การใหยาตานไวรัสเอดสกรณีติดเชื้อตับอักเสบรวมดวย 

 ผูติดเชื้อเอชไอ วี ควรไดรับการตรวจ LFT อยางนอยที่สุด SGPT ถาผิดปกติควรตรวจดูวามีการติดเชื้อ 

HBV/ HBC รวมดวยหรือไม  

ขอพึงทราบ  ถาม ีHBV ติดเชื้อรวมดวย  

• ผลกระทบของ HBV ตอ HIV  



                                                                                                                                                                                                                 
 

- เพิ่มการแบงตัวของเชื้อเอช  ไอ วี 

- ลดระดับภูมิคุมกัน (CD4 Count) 

- เพิ่มการเกิดพิษตอตับจากการใชยา ARV 

• ผลกระทบของ HIV ตอ HBV  

- เพิ่มการแบงตัวของเชื้อไวรัสตับอักเสบ 

- ทําใหตับอักเสบกําเริบ 

- กําเริบเปนโรคตับแข็ง(Cirrhosis) รวมดวย. 

- ลด anti – Hbe และ anti HBs seroconversion 

- ลดประสิทธิผลของการรักษาตับอักเสบ 

ขอพึงทราบ ถามี HCV ติดเชือ้รวมดวย 

• ผลกระทบของ HCV ตอ HIV 

- เพิ่มการเกิดพิษตอตับจากการใช ARV 

- อาจเรงการดําเนินโรคของเอช ไอ วี 

-  

• ผลกระทบ ของ HIV ตอ HCV  

- ปริมาณไวรัส HCV เพิ่มขึ้น 

- เพิ่มความรุนแรงของโรค 

- อาจเพิ่มการแพรเชื้อของ HCV   ทางเพศสมัพันธ และจากแมสูลูก 

- กําเริบเปนโรคตับแขง็ (Cirrhosis ) ไดเร็วขึ้น  

 

ขอควรระวังในการใหยาตานไวรัสเอดสกรณีท่ีมี  HIV / HCV รวมดวย 

 1. เฝาระวังการเกิดพิษตอตับจากการใชยา ARV  ซึ่งจะเพิ่มมากขึ้น โดยการตรวจติดตาม LFT (SGPT) 

 2. กรณีที่มีการติดเชื้อรวม  HIV และ HBV 

- การรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส ควรใหสูตรที่มี 3TC 

- ถามีการเปลี่ยนสูตรยาใหพิจารณาคงยา 3TC ไว เพื่อปองกันโรคตับอักเสบกําเริบ 

3. แนะนําใหงดสุรา 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อฉวยโอกาส   

       1.  การปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส   แบงเปน 2 ลักษณะดังน้ี  

1.การใหยาปองกันแบบปฐมภูมิ (Primary Prophylaxis)  :  ผูติดเชื้อเอช ไอ วียังไมเคยเกิดโรคติดเชื้อ 

   ฉวยโอกาสชนิดน้ัน  แตใหยาปองกันไวกอนโดยดูจากระดับภูมิตานทาน    ( คา CD4 Count) ที่ลด 

   ตํ่าลง หรืออาการทางคลินิคตามขอบงชี้ของโรคน้ัน 

2.การใหยาปองกันแบบทุติยภูมิ  (Secondary  Prophylaxis) : ใหยาปองกันการเกิดโรคติดเชื้อฉวย 

  โอกาสชนิดเดิมซ้ําอีก  หลังจากไดรับการรักษาโรคน้ันครบแลวเพื่อปองกันการเปนซ้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่ 5 ข้อบ่งช้ีในการป้องกนัโรคติดเช้ือฉวยโอกาสแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

 

โรคติดเชื้อ

ฉวยโอกาส 

ขอบงชี้ให 

1o 

prophylaxis 

ขอบงชี้หยุด 

1o 

prophylaxis 

ขอบงชี้กลับ 

มาเร่ิม 

1o 

prophylaxis 

ขอบงชี้ให 

2o 

prophylaxis 

ขอบงชี้หยุด 

1o prophylaxis 

ขอบงชี้กลับ 

มาเร่ิม 

1o 

prophylaxis 

PCP หรือ

Toxoplasmos

is 

CD 4 <200 

หรือมีอาการ* 

CD 4  > 200 

นาน > 6 เดือน 

CD 4 <200 

 

หลังรักษา 

PCP ครบ 

CD 4  > 200 

นาน   > 

3- 6 เดือน 

CD 4 <  200 

 

 

 

Cryptococcos

is 

หรือ 

Penicillosis(

เฉพาะ

ภาคเหนือ

ตอนบน) 

CD4  <100 CD4  > 100 

นาน  > 

3-6  เดือน 

CD4  <100 

 

หลังรักษา 

Cryptococcosi

s 

หรือ 

Penicillosis 

CD4  > 100 

และไมมีอาการ 

Cryptococcosis 

หรือ 

Penicillosis 

นาน  > 

3-6  เดือน 

CD4  < 100 

 

MAC 

(ถาสามารถ

จัดหายาใหได) 

CD4  < 50 

 

CD4  > 100 

นาน  > 

3-6  เดือน 

CD4  <  50 

 

ไมมี หยุดยาไดเมื่อ

รักษา > 

12 เดือนและไม

มีอาการรวมกับ

ได ARV  แลว 

CD4  > 100 

นาน  6  เดือน 

CD4  < 50 

 

TB ใหการ เมือ่รับยาครบ ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 



                                                                                                                                                                                                                 
 

รักษาการติด

เชื้อวัณโรค

ระยะแฝงโดย

ไมดูคา CD4 

แตรพ.ตองมี

ความพรอม 

9 เดือน 

 

หมายเหต ุ: ไดแก  oral  thrush , ไขเร้ือรังไมทราบสาเหตุ   ตุมคันทั่วตัวโดยไมทราบสาเหตุ    

อุจจาระรวงเร้ือรังที่ไมสามารถ หาสาเหตุไดนานกวา 14 วัน      หรือนํ้าหนักลดลงมากกวา 15 % ภายในระยะ  

3 เดือน  หรือมีโรคบงชี้เอดส 

ตารางท่ี 6  สูตรยาท่ีใชในการปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

โรคเปาหมาย ยาท่ีใชในPrimary 

OI Prophylaxis 

ทางเลือกอื่น ยาท่ีใชใน 

Secondary 

OI Prophylaxis 

ทางเลือกอื่น 

PCP Cotrimoxazole 

 2  tabs qd 

Dapsone  

(100 mg) * 1 tab 

qd 

Cotrimoxazole 

 2  tabs qd 

Dapsone  

(100 mg) * 1 tab 

qd 

 

Toxoplasmosis Cotrimoxazole 

 2  tabs qd 

Dapsone 50 

mg/day + 

Pyrimethamine 

 50 mg. / wk + 

Folicinic acid 

25 mg./wk 

Sulfadiazine 

 500 mg x 4 + 

Pyrimethamine 

 50 mg. / day + 

Folicinic acid 

25 mg./ day 

 

Clindamycin(150)  

 + Pyrimethamine 

 50 mg. / day + 

Folicinic acid 

25 mg./day 

 

 

 

Cryptococosis Fluconazole 

 400 mg./wk 

Itraconazole 

200 mg. qd 

Fluconazole 

 200 mg.  qd 

Itraconazole 

200 mg. qd 

 

Penicillosis Itraconazole 

200 mg. qd 

- Itraconazole 

200 mg. qd 

- 

 

 

MAC Azithomycin  

250 mg. 

4-5 tabs /wk 

Clarithromycin 

500 mg. bid 

Clarithromycin  

500 mg. bid 

PO+Ethambutol  

Azitrhomycin  

500 mg. /day แทน 

Clarithromycin 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 15 mg./kg/ day PO  

 

 

 

 

TB 

 

 

 

ใหการรักษาการติด

เชื้อวัณโรคระยะแฝง

ดวยยา Izoniazid  

300 mg. + B6 10 mg. 

/ day 

-  

 

 

ไมแนะนํา 

- 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ : * กรณีแพยา Cotrimoxazole และกิน Dapsone ไมได ให Desensitization ยา Cotrimoxazole  

นอกจากน้ีในรายที่แพยาหรือไมสามารถใหยาปองกัน OI  ได   ควรพิจารณาใหการรักษาดวยยาตานไวรัส

เอดส  เพราะระดับ CD4 ที่สงูขึ้นจะสามารถปองกันการเกิด OI ได  

 

เง่ือนไขการคัดกรองผูติดเชื้อเอช ไอ วีเพื่อพิจารณาใหยาปองกันวัณโรค  

      เง่ือนไขการคัดออก (Excludsion  criteria)  

• มีอาการของโรคเอดสหรือโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 

• เปนผูปวยวัณโรคปอดหรือวัณโรคนอกปอด หรืออาการสงสัย 

• มีประวัติรับยาปองกันวัณโรค 

• เคยกินยาปองกันวัณโรคมากอนและกินยาครบแลวไมถึง 2 ปหลังหยุดยา 

• กําลังมีอาการตัวเหลือง   ตาเหลือง,  เปนโรคตับเร้ือรัง,   ตับอักเสบเฉียบพลันภายใน 6 

เดือนที่ผานมา 

• ติดสุราเร้ือรัง หรือติดสารเสพติด หรือต้ังครรภ 

           เง่ือนไขการพิจารณารับเขา (Includsion  criteria) 

• ผานกระบวนการใหการปรึกษามาแลว   

• เปนผูติดเชื้อเอช ไอ วีที่ทราบผลเลือดตนเอง 

• เปน Asymptomatic HIV  

• มีอายุระหวาง 15- 50 ป 

• CXR  ปกติ 

• อานออก  เขียนได  หรือคนในครอบครัวอานออกเขียนได 

• สมัครใจเขารวมโครงการ   มีที่อยูแนนอน และอนุญาตใหเยีย่มติดตามได        

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

การดูแลผูปวยเอช ไอ  วีท่ีเหมาะสมรับยาปองกันวัณโรค 

1. ขื้นทะเบยีนบริการในแบบบันทึกการปองกันวัณโรคดวยยาไอโซไนอะซิด (IPT 4) 

2.  ซักประวัติ  ตรวจรางกาย และบันทึกในแบบฟอรม IPT 3  

3.  จายยา ไอโซไนอะซิด  300 มก. / วัน รวมกับวิตามินบี 6  10 มก./ วัน 

4. อธิบายใหทราบเกี่ยวกับการรับประทานยาและฤทธิ์ขางเคียง 

5. นัดรับยา / ติดตาม ทุกเดือนนาน 9 เดือน 

     การตรวจสุขภาพกอนการรักษาและติดตามผลดวยยาปองกันวัณโรคระยะแฝง 

กิจกรรม กอนกิน

ยา 

เดือน 6 เดือน 

12 

เดือน 

18 

เดือน 

24 

เดือน 

30 

เดือน 

36 

ตอไป 

1.การตรวจรางกาย

และประเมินภาวะ

สุขภาพ 

* * * * * * *  

2.ตรวจเอกซเรยปอด  *  *  *   

3.ใหบริการปรึกษา

และการดูแลสุขภาพ

ตนเอง 

* * * * * * * * 

การประเมินผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษา 

 1.รับยาครบ( Complete)  : ผูปวยที่กินยาครบ  9 เดือนและมีผล CXR ปกติเมื่อกินยาครบ 

 2.เสียชีวิต :  ผูปวยที่เสียชีวิตระหวางกินยา  โดยไมคํานึงถึงสาเหตุของการตาย  แตใหระถึงสาเหตุการตาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

การรักษาโรคติดเช้ือฉวยโอกาส 

 

ตารางท่ี  7 สูตรยาท่ีใชในการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 

 

โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ยาเลือกใชอันดับแรก ยาอื่นท่ีใชแทนกันได หมายเหต ุ

Pneumocytis carinii 

Pneumonia (PCP) 

• Trimethoprim  15 

mg/kg 

/ day +   

Sulfamethoxazole  

75 mg/kg/day PO หรือ  IV  

x21 days  แบงใหวันละ 3-

4 คร้ัง 

• TMP 15 mg/kg/day 

PO 

+ Dapsone 100 mg/day  

PO 

x  21 days  

• Clindamycin  600- 

900 

mg IV. q 6-8 hrs. หรือ  

300- 450 mg.PO q 6 hrs. + 

Primaquine  15- 30  mg. 

/day base  PO x 21 days 

 

 

ผูปวยที่มีอาการรุนแรง 

( PaO2 <70 mmHg) หรือ  

O2 < 95 โดยpulse 

oxymetry ควรไดรับ 

Prednisolone 

 40 mg. PO bid. X 5 

days  

 ตอดวย  40 mg. qd x 5 

days ตอดวย 20 

mg./kg./day  x 11 days 

Oropharymgeal 

candidiasis  thrush 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Clotrimazole oral   

troches  10 mg. หรือชนิด 

Vaginal tablet   อมวันละ  

5 คร้ัง 

• Fluconazole 100  mg 

/day  PO qd  

• Amphotericin  B  

0.3 –0.5 mg/kg/day IV.  

• Itraconazole  200 mg 

/day  

ระยะเวลาในการรักษา

ประมาณ 10-14 วัน ถา

เปนโรคตับ หรือใช 

Rifampicin อยู ให

หลีกเลี่ยง Ketoconazole 

และ Itraconazole  

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

Candida Vaginitis  • Itravaginal 

miconazole   

suppository 200 mg.x 3 

days หรือ cream 2%  x 7 

days  

• Cotrimazole cream 

(1%) 

5 g./day x 7-14 days. หรือ 

100 mg vaginal tab/ day x 

7-14 days หรือ  100 mg 

vaginal tab bid  x 3 days 

หรือ 500 mg. vaginal tab 

คร้ังเดียว  

• Fluconazole 150 mg. 

PO  

100 mg vaginal tab/ day x 

7-14 days หรือ คร้ังเดียว 

• Ketoconazole 

200 mg.PO x 5-7 days 

หรือ  200 mg. PO bid x 

3days  

 

Candida Esophagitis • Fluconazole  

200-400 mg /day  PO 

 x 2-3 wks 

• Ketoconazole 

200 –400 mg. PO bid   

x 2-3 wks  

• Itraconazole  

 100-200 mg/day PO bid   

x 2-3 wks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูตรยาท่ีใชในการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (ตอ) 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ยาเลือกใชอันดับแรก ยาอื่นท่ีใชแทนกันได หมายเหต ุ

Candida Esophagitis 

(ตอ) 

 • Amphotericin  B  

0.3 –0.5 mg/kg/day IV. 

x 10-14 days 

 

Cryptococcal  

Meningitis  

• Amphotericin  B  

0.7 mg/kg/day IV. x 14 

days 

ตอดวย Fluconazole 400  

mg 

/day  PO x 8-10  wks 

• Itraconazole  200 mg 

/day PO bid แทน 

Fluconazole 

 

Cryptococcal  

without meningitis 

(Pulmonary or 

antigenemia) 

• Fluconazole  อยาง

นอย 

400 mg./ day  PO x 6-10 

wks  

• Itraconazole อยาง

นอย  

400 mg /day PO x 6-10 

wks 

ผูปวยทุกรายที่เปน

Cryptococcosis ควร

ตรวจนํ้าไขสันหลังดูวามี 

meningitis รวมดวย

หรือไม 

Histoplasmosis , 

Disseminated  

• Amphotericin  B  

0.7 –1.0mg/kg/day  IV.  

x 14 days  ตอดวย 

Itraconazole  200  mg/day  

PO bid x 8-10  wks 

 

ไมมี 

อาจเร่ิม Itraconazole 

ต้ังแตเร่ิมตต้ังตนในกรณี

ที่โรคไมรุนแรง 

Penicillium  marneffei 

Penicilliosis 

• Amphotericin  B  

0.7 –1.0mg/kg/day  IV.  

x 14 days  ตอดวย 

Itraconazole  200  mg/day  PO 

bid x 8-10  wks 

 

ไมมี 

อาจเริ่ม Itraconazole ตั้งแต

เริ่มตตั้งตนในกรณีทีโ่รคไม

รุนแรง 

Toxoplasmosis  • Pyrimethamine  

100-200 mg. loading dose  

then 50-100 mg/day PO + 

folinic acid 10 mg./day PO 

+sulfadiazine 2 gm. PO qid  

3-6 wks 

กรณีแพ sulfadiazine  ใหใช

clindamycin 900-1200 mg. IV 

q 6hrs. แทน 

 

Isospora belli • Cotimoxazole (480 mg.)  

2 tabs PO tid x 14 days  

• Pyrimethamine  

50-75 mg. /day PO x1 mo. + 

folinic acid 10 mg./day PO 

 

ไมมี 

Cryptosporidiosis • Fluid and electrolytes • อาจใช Antidiaarheal  ไมมี 



                                                                                                                                                                                                                 
 

drug  เพ่ือลดอาการ 

 

 

สูตรยาท่ีใชในการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (ตอ) 

Mycobacterium 

Avium Complex 

• Clarithromycin 500 mg.   

bid PO + Ethambutol 15 mg. 

/kg/day PO 

• Azithromycin 500 mg. 

/day  แทน Clarithromycin 

หยุดยาไดเม่ือรักษานาน> 12 

เดือน และไมมีอาการรวมกับ

ได ARV แลว CD4 count > 

100 นาน 6 เดือน 

 

TB   ใชสูตรยาตามประเภทของ 

ผูปวยวัณโรค รวมกับวิตามิน 

B6 10 mg/ day 

 

 

ไมมี 

 

Salmonellosis and 

shigellosis 

• Norfloxacin  400 mg.PO  

 Bid x 7 days ในผูปวยที่มี

อาการทองเสีย 

ในกรณีที่เปนSalmonella 

bacteremia ใหใช Ofloxacin 

200 mg. PO bid หรือ 

Ciprofloxacin 500 mg.PO bid 

x 6 wks 

 

 

 

ไมมี 

Bacillary Angiomatosis   • Erythromycin 500 mg. 

PO qid x 3 mo. 

• Doxycycline 100 mg. PO  

bid ,Azithromycin 0.5-1 

gm./day PO > 3 mo. 

 

 

ไมมี 

Rhodococcosis  • Erythromycin 2 gm./day  

+Rifampicin 600 mg./ day  

x 6mo. –1 yr. 

 

 

ไมมี 

ควรตรวจหาความไวของเช้ือ

ดื้อตอยารวมดวย  ถาทนยา

ไมไดอาจพิจารณาให 

Roxithromycin 150 mg. bid 

หรือ Ciprofloxacin 500 mg. 

bid  

 

 

Nocardiasis   

•  

• Cotimoxazole (480 mg.)  

2 tabs bid  x 6 mo. 

 

Minocycline 100 mg. PO   

bid x > 6 mo. 

 

ไมมี 

CMV Retinitis • Ganciclovir 5 mg./kg  

IV. q 12 hrs. x 10 –14 days 

Ganciclovir 2 mg. 

Intravitreous 

กรณีไมสามารถใหยารักษา

ไดควรพิจารณาการรักษา

ดวยยาตานไวรัสเอดส 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลหญิงตั้งครรภและครอบครัวที่ติดเช้ือเอช  ไอ  วี 

 
วตัถุประสงค์  

1. หญิงมีครรภทุกคนจะไดรับการปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอช  ไอ วี โดยความสมคัรใจ 
2. หญิงมีครรภที่ติดเชื้อเอช ไอ วี  จะไดรับยาตานไวรัสในระยะต้ังครรภและระหวางคลอด 
3. หญิงต้ังครรภและสามี  จะไดรับการดูแลอยางเหมาะสมตอไป 
 



                                                                                                                                                                                                                 
 

แนวทางการดําเนินการ  ข้ึนทะเบียน สปสช.ทุกรายเพื่อเบิกยา ARV 

• ในระยะตั้งครรภ์ 
1. หญิงต้ังครรภทุกคนจะไดรับการตรวจการติดเชื้อเอช  ไอ วี  โดยความสมัครใจ      ซึ่งการตรวจการ

ติดเชื้อเอช ไอ วี  ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กระทรวงกําหนด  

2. ใหการปรึกษา เพื่อใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการยาตานไวรัส   ประโยชนที่ไดรับ    ขอจํากัด

ของการไดรับยา  การเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจเลือด CD4, CBC    เมื่อใดที่จะไดรับยา 

3. ใหคําแนะนํา  ในเร่ือง  อาหารและโภชนาการ  การออกกําลังกาย   เพื่อชวยสงเสริมสุขภาพใน

ระหวางต้ังครรภ 

4. สนับสนุนวิตามินเสริมธาตุเหล็ก และ/หรือ  วิตามินรวม 

5. ใหการปรึกษา  เพื่อเปดเผยผลเลือดกับสามี   การพาสามีมารับการปรึกษาและตรวจเลือด  เพื่อการ

ดูแลรักษาและรับยาตานไวรัส และ/ หรือ การปองกันการแพรเชื้อไปสูผูอ่ืน 

6. เนนความสําคัญของการปฏิบัติในการกินยาตานไวรัสในระยะต้ังครรภือยางตอเน่ือง และผลเสียที่อาจ

เกิดขึ้น  ที่จะมีผลกระทบตอการไดรับการดูแลรักษาหลังคลอด 

7. หญิงต้ังครรภที่ติดเชื้อเอช  ไอ  วี ทุกคนที่ตองการต้ังครรภตอไป  จะไดรับยาตานไวรัส  

ตามแนวทางดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ในระยะคลอดและหลังคลอด  6  สัปดาห 

         1. หลีกเลี่ยงการใชหัตถการที่อาจมีสวนทําใหการแพรเชื้อเอช ไอ วี จากแมสูลูก เชน  arfificial ROM,   

             F/E, V/E 

         2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ   การใหนมผสมแกทารก   การใหยาตานไวรัสแกทารก  การกําหนดการตรวจ 

            ติดตามหลังคลอดมารดาและทารก  ใหบริการวางแผนครอบครัว    การมีเพศสัมพันธอยาง

ปลอดภัย 
 3.  สําหรับหญิงหลังคลอดติดเชื้อเอช ไอ วี ที่ไดรับยาตานไวรัส     จะไดรับการดูแลและรักษาที่เหมาะสม   

      

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

การดูแลทารกและเด็กที่เกิดจากแมที่ติดเช้ือเอช    ไอ  วี 

 

วัตถุประสงค 

          1. ปองกันมิใหทารกติดเชื้อเอช  ไอ  วี 

          2. ใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข   ไมเจ็บปวยทางกายและใจ  เพื่อที่จะเจริญเติบโตเปนพลเมือง 

              ที่มีคุณภาพตอไป 
          3. ทําการวินิจฉัยการติดเชื้อเอช  ไอ  วี โดยเร็วที่สุด   และในกรณีที่เด็กติดเชื้อเอช  ไอ วี  
                ตองใหการ  ดูแล  เพื่อใหเด็กมีสุขภาพดี ยาวนานที่สุด  มีชีวิตที่มีคุณภาพ ไมเปนภาระสังคม 
 
               
 
แนวทางการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใหนมทารก โดย 

                      1.2.1  อธบิายถึงความเสี่ยงตอการติดเชื้อจากการเลี้ยงนมทารกดวยนมแม 

1.2.2   แนะนําใหเลี้ยงทารกดวยนมผง  ทารกที่เกิดจากแมที่ติดเชื้อเอช  ไอ  วี จะไดรับนมผสม 

            สําหรับเลื้ยงทารกจนอายุ 12  เดือน แทนการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

      2. ใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข   ไมเจ็บปวยทางกายและใจ  เพื่อที่จะเจริญเติบโตเปนพลเมืองที่ 

          มีคุณภาพตอไป 

 2.1 ดูแลติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

 2.2 แนะนําการเลี้ยงดูเด็กอยางถูกหลักสุขอนามัย    ใหความรูแกครอบครัวและผูเลี้ยงดูเด็กในเร่ือง 

- การปองกันการแพรโรคไปสูบุคคลอ่ืนในครอบครัว   โดยการปองกันการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของ

ผูติดเชื้อในครอบครัว  ทั้งน้ีการอยูรวมกัน ตามปกติ  ไมมีความเสี่ยงในการติดตอ 



                                                                                                                                                                                                                 
 

  -      การใหอาหารที่เหมาะสมตามวัย   ถูกสุขอนามัย   สะอาด  ปรุงสุกดี   ด่ืมนํ้าสะอาด  

- สงเสริมสุขอนามัยในทุกดาน เชน     ความสะอาด  การลางมือกอนรับประทานอาหาร  สิ่งแวดลอม     ไม

ควรเลี้ยงสัตวที่ตองการสัมผัสมากๆ   

-  ดูแลสุขภาพชองปากและฟน 

 2.3  การใหวัคซีนอยางเหมาะสมตามเกณฑ 

 2.4 ใหยาปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอยางเหมาะสมไดแก  PCP, วัณโรค 

 2.5 เฝาระวังผลขางเคียงอันอาจเกิดจากการไดรับยาในชวงที่อยูในครรภ  และชวงแรกเกิดทั้งผลระยะ 

                    สั้นและยาว        ในรายที่ใหยา  AZT ควรตรวจ  CBC เมื่ออายุ 1- 2 เดือน 

        3. ทําการวินิจฉัยการติดเชื้อเอช  ไอ  วี โดยเร็วที่สุด   และในกรณีที่เด็กติดเชื้อเอช ไอ  วี  ตองใหการดูแล 

            เพื่อใหเด็กมีสุขภาพดี  ยาวนานที่สุด  มีชีวิตที่มีคุณภาพ  ไมเปนภาระตอสังคม 

3.1 เด็กที่เกิดจากแมที่ติดเชื้อทุกคน     ตองไดรับการตรวจหาภูมิตานทานตอเชื้อเอช  ไอ วี เมื่ออายุ 

12   เดือน   หากผลเปน HIV- (  ลบ)  สรุปวาไมติดเชื้อ   หากผลเปน HIV+(บวก)  อยูใหตรวจซ้ํา

อีกคร้ังเมื่ออายุ 18 เดือน    หากผลเปน HIV-(ลบ)  สรุปวาไมติดเชื้อ  หากผลเปน HIV+(บวก) 

สรุปวาไมติดเชื้อ 

 3.2  หากพบวาการติดเชื้อควรใหยาตานไวรัสที่เหมาะสม   ใหวัคซีน   ยาปองกันโรคติดเชื้อฉวย 

                    โอกาสอยางเหมาะสม 

4. ใหคําแนะนํา  ปรึกษาและชวยเหลือครอบครัวในดานอ่ืนๆ ทั้งปญหาครอบครัวและสังคม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบานผูปวยเอชไอวี 

            

 

                                      ผูปวยเอชไอวีที่เปดเผยยินยอมใหเยี่ยมบาน 

                                              

                                   

                            ขึ้นทะเบียนกลุมประสานมิตร/ คลินิก ARV  

 

 

                                   กําหนดเยี่ยมบาน ทุกวันพุธ,พฤหัส 

                                           โดยกลุมประสานมิตร 

                                                     -  วางแผนการเยี่ยม  



                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                    -  จัดทํารายงานสงผูรับผิดชอบงานเอดสทุกวันที่20 ของทุกเดือน  

                                                    -  ประสานงานกรณี case มีปญหา  

                                                   -  สรุปสงงาน HHC ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 

 

                                     

เกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้ป่วยในการเยีย่มบ้าน 

1. เปนผูปวยติดเชื้อเอช   ไอ  วีที่เปดเผยตัว  และอนุญาตใหเยี่ยมบาน 

2. ผูปวยรายใหมที่เร่ิมรับยาตานไวรัสเอดส 

3. ผูปวยที่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 

4. ผูปวยที่มีความสม่ําเสมอในการกินยาตานไวรัสเอดสนอยกวา 95 % 

5. ผูปวยที่ผิดนัด  

6. ผูปวยที่ปญหาอ่ืนๆ เชน ปญหาทางสังคม ฯลฯ 

 

ระยเวลา/ ความถี่ ในการเย่ียมบาน 

1. ผูปวยที่เร่ิมรับยาตานไวรัสเอดส / ผูปวยผิดนัด ควรไดรับการเยี่ยมภายใน  1 สัปดาห 

2. ขึ้นอยูกับสภาพปญหาของผูปวยในแตละคร้ังที่ติดตามเยี่ยม เชน สภาพสงัคม  ความเปนอยู 

     การรับประทานยา 

 

 

 

การประเมินผลการเย่ียมติดตาม 

 1. ผูปวยมีสุขภาพจิตที่ดี  และดําเนินชีวิตประจําวันไดตามปกติ 

 2. ญาติยอมรับและเขาใจสภาพผูปวยพรอมใหการชวยเหลือ 

 3. ผูปวยปฏิบัติตัวไดถูกตองตามคําแนะนําในเร่ือง 

- การปองกันการติดเชือ้เพิ่มและการแพรกระจายเชื้อสูผูอ่ืน  

- การใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ 

- การมารับยาหรือมารับการตรวจตามแพทยนัด 

- การรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ ตรงเวลา  

4. ไมมีภาวะแทรกซอนจากการกินยา 

 
 

แหลงใหความชวยเหลือผูปวยติดเชื้อเอช ไอ  วี /ผูปวยเอดสและครอบครัว 

 1. ระดับหมูบาน, ตําบล 



                                                                                                                                                                                                                 
 

-   กองทุนเอดสหมูบาน  ใหการสงเคราะหผูปวยติดเชื้อเอช ไอ  วี /ผูปวยเอดส  ในกรณีฉุกเฉิน ไดแก   

                  คาพาหนะในการเดินทางมารพ.   คาอาหารสําหรับผูปวย  , ชวยเหลืองานศพ 

การพิจารณาใหการชวยเหลือ  อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเอดสหมูบาน 

 

 -  องคการบริการสวนตําบล   ใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูปวยติดเชื้อเอดสระยะที่ 2,3 

                 รายละ 500   บาท  โดยนําหลักฐานประกอบดังน้ี  

1. สําเนาทะเบียนบาน  1 ชุด 

2.    ใบรับรองแพทย       1  ชุด 

ประสานกลุมประสานมิตร ทุกวันจันทร 

 
 2. ระดับอําเภอ  

 -  กองทุนคุณภาพชีวิตอ.แมเมาะ  ใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูปวยติดเชื้อเอดสระยะที่ 2,3 

                 รายละ 500   บาท  โดยนําหลักฐานประกอบดังน้ี  

           1.    สําเนาทะเบียนบาน  1 ชุด 

2.    ใบรับรองแพทย       1  ชุด 

3.     สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาแมเมาะ 

  

      - กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

       ใหการสงเคราะหสําหรับผูติดเชื้อที่มีอาชีพรับจางทุกรายเปนทุนประกอบอาชีพ , ทุนการศึกษา   

                     สามารถสอบถามรายละเอยีดทีก่รมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  ศาลากลางจังหวดัช้ัน 3 

 
 
สิทธิการรักษา .ผูปวยที่ตดิเช้ือเอชไอวี  

1. ขึ้นทะเบยีนการรักษาตามสิทธิบัตรทอง  ( UC ) 

ตองขึ้นทะเบียนกอนรักษา โดยใชโปรแกรม   NAP .. 

ดังน้ันเมื่อผูผูปวยที่ HIV + ตองมาขึ้นทะเบียนเพื่อเบิกยาทุกราย 

2. ปกส. รพ.ลําปางสงผูปวยไปขึ้นทะเบียนรพ.ลําปาง นําหมายเลขมาใหเภสัชเพื่อเบิกยา  

ผูปวยสามารถรับยาที่รพ.แมเมาะ ได 

ปกส.อ่ืนๆสงตอไปรพ.ที่สิทธิรักษาอยู 

3. สิทธิ  UC มีสิทธิที่ตรวจ  

 HIV ปละ  2 คร้ัง ไมคํานึงถึงสิทธิ แตมีความเสี่ยง 

 CD 4  ปละ  2 คร้ัง 

  VL   ปละ  1 คร้ัง 

   Blood Chem  ปละ  1 คร้ัง 



                                                                                                                                                                                                                 
 

  4.   ปกส .  มีสิทธิ เจาะ CD 4  ปละ 2 คร้ัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

นิยามผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อเอช  ไอ วี ท่ีมีอาการท่ีใชในการเฝาระวังโรคตามแบบรง. 506/1 

 

ผูปวยเอดส 

 การวินิจฉัยผูปวยโรคเอดสไมวาจะเปนประเภทที่ 1  หรือประเภทที่ 2  หรือประเภทที่ 3  ตองมีผลการ

ตรวจเลือดเอช ไอ วีเปนบวกทุกราย 

 

ประเภทท่ี  1  ผูปวยเอดสเพราะมีอาการชี้บงของภาวะภูมิคุมกันเสื่อม  โดยตรวจพบโรคหรือ กลุมอาการที่

ปรากฏ 1 ใน 28 ตามการจัดกลุมโรคของ CDC ดังตอไปน้ี 

1. Candidiasis ของหลอดอาหาร  หลอดลม  หรือปอด 

2. Cervical cancer , invasive  

3. Coccidiodomycosis  ชนิดแพรกระจาย ของอวัยวะตางๆ นอกเหนือจากปอด หรือตอมนํ้าเหลืองที่คอ 

หรือขั้วปอด 

4. Cryptococcosis  

5. Cryptosporidiosis และมีอุจจาระรวงนานมากกวา  1 เดือน 

6. โรคติดเชื้อ Cytomegarovirus ของอวัยวะใดอวัยวะหน่ึง  นอกเหนือจากตับมามและตอมนํ้าเหลือง 



                                                                                                                                                                                                                 
 

7. โรคติดเชื้อ Cytomegarovirus retinitis  

8. HIV encephalopathy  หรือ HIV dementia , AIDS dementia หรือ Subacute HIV encephalitis  

9. Herpes simplex นานเกิน 1 เดือน 

10. Histoplasmosis ชนิดแพรกระจายของอวัยวะตางๆ 

11. Isosporiasis และมีอุจจาระรวงนานเกิน 1 เดือน 

12. Kaposi’ s sarcoma  

13. Lymphoma, Burkitt’ s (or equivalent term) 

14. Lymphoma, immunoblastic (or equivalent term) 

15. Lymphoma, primary   in  brain 

16. Mycobacterium avium complex  หรือ โรคติดเชื้อ M. Kansasii 

17. Mycobacterium, other species or unidentified species , disseminated or extrapulmonary 

18. Mycobacterium tuberculosis , pulmonary or extra pulmonary 

19. Pneumonia recurrent (Bacteria ) มากกวา 1 คร้ังใน 1 ป 

20. Pneumocystic carinii pneumonia  

21. Penicillium marneffei  infection  

22. Progressive multifocal leukoencephalopathy 

23. Salmonella septicemia ซ้ํา ๆ  

24. Toxoplasmosis ในสมอง 

25. Westing  syndrome (emaciation, slim disease) 

26. Nocardiosis  

27. Rhodococcosis 

28. Serious Bacterial infection , recurrent or multiple 2 คร้ังในผูปวยอายุตํ่ากวา 13 ป 

 

ประเภทท่ี 2  ผูปวยเปนเอดสเพราะตรวจพบ CD 4 นอยกวา 200 cell/mm3  อยางนอย 2 คร้ัง ในกรณีไมปรากฏ

โรคหรือกลุมอาการอ่ืนๆ หรือการวินิจฉัยโดยอาศัยโรคหรือกลุมอาการอ่ืนๆยังไมแนนอน 

 

ประเภทท่ี 3  

ก. เด็กทารกติดเชื้อจากมารดา (Vertical transmission)  ตองตรวจพบอาการอยางนอย 2 อยาง ใน  

       Major signs และ 2 อยางใน Minor signs 

ข. เด็กทารกทีต่ายกอนอายุ 15 เดือน  ตองตรวจพบอาการอยางนอย 1 อยางใน Major signs และ  

       1 อยางใน Minor signs 

 

Major signs  

 1. Weight  loss or failure to  thrive 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 2. Chronic /Recurrent  diarrhea more than 1 month 

 3. Chronic /Recurrent  fever  more than 1 month 

 4. Persistent or severe lower respiratory tract infection  

 

Minor signs 

 1. Generalized  lymphadenopathy or hepatosplenomegaly  

 2. Oral thrush  

 3. Repeated common infection (Otitis, pharyngitis) 

 4. Chronic cough 

 5. Generalized  dermatitis 

 6. Confirmed maternal or children HIV infection  

 

 

 

ผูติดเชื้อเอช   ไอ วีท่ีมีอาการ (Symptomatic HIV patients) 

 1. Oral Candidiasis or hairy leukoplakia 

2. Herpes  Zoster more than  1 dermatome  

3. Central nervous system dysfunction  

4. Diarrhea for more than 1 month  

5.Fever   for more than 1 month 

6. Cachexia or more than 10 % weight  loss 

7.Asthenia more than  1 month 

8. Persistent dermatitis more than 1 month  

9. Anemia , lymphopenia  thrombocytopenia  

10. Persistent cough or any pneumonia  more than 2 month (Except TB) 

11. Lymphadenopathy  more than 1 cm. At least  2 noninguinal sitess for more than 1 month 
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แบบฟอรมการเย่ียมบานของกลุมประสานมิตร 

 

วันท่ี กิจกรรม  ปญหา การประสานงาน 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

   

    

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 
      

 
 



แนวทางปฏิบตั ิ/ ขั้นตอนการรบับรกิารกรณีผูปวยวณัโรค 
 (OPD/IPD) 

 
 

 
อาการสงสัยปวยเปนวัณโรค / R/o  TB   -  ไอติดตอกันนาน > 2 สัปดาห 
      -  มีไขต่ํา ๆ ตอนเย็น , ค่ํา 
      -  ไอมีเสมหะปนเลือด , เหลือง เขียว 
      -  เจ็บหนาอก , น้ําหนักลด , เบ่ืออาหาร 
 

 

จุด Screen = พบอยางนอย 1 ขอ ขางตน  -  Vital Sign 
      -  สวม Mask แยกผูปวยไดตรงจุด Screen 
      -  CXR  
    - กรณีCXR ผิดปกติสง Sputum AFB x 3 วัน 

 

 

 

 

รอผลตรวจเสมหะคร้ังแรกกอน กลับบาน 

 
Sputum AFB + Sputum AFB - 

ตามแพทยไปจุด Screen สง  OPD พบแพทย  

TB  NO TB รักษาตามอาการ  

                      F/U นําผล AFB เมื่อครบ 3 วัน  

แพทยพิจาณาการรักษาตามอาการหรือ FU 

  

 

 

 

 

 

 

 

- แพทยใหการรักษา ตามNTP Guidelines 

Admit  2 wk เพ่ือดูอาการ DC ตามความ
เหมาะสม โดยแพทย 
-  เจาะ LFT , HIV/BUN /Cr กอนเริ่มยา 
-  นัดเขา TB Clinicจันทรท่ี ๓ 
-  ประสาน Tel. แจง TB Clinic 

 



 

 

มาตรฐานวิธีปฏิบตัิงาน 
Standard Operating Procedure 

รหัสเอกสาร เรื่อง การบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในสถานบริการ 
วันท่ีเร่ิมใช  1 มกราคม 2556  

 

1. วัตถุประสงค  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดอยางถูกตอง มีมาตรฐาน เปนแนวทาง
เดียวกัน 

2. ชื่อผูรับผิดชอบ  หัวหนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
3. แผนผังแสดงขั้นตอน 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow chart) 

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ จุดควบคุมความเสี่ยง เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

พยาบาล/NA
ปฏิบัติงานใน

แตละเวร 

 
              การ 
   เตรียมความพรอม 

 

1 การจัดเตรียมอุปกรณ 
สถานท่ี บุคลากร 
2 การรับขอมูลผูปวย
และญาต ิ
3 การใหขอมูลผูปวย
และญาต ิ

1.อุปกรณ เครื่องมือ
ไมพรอมใช 
2. ความรูและทักษะ
บุคลากร  
3 การใหขอมูลแก
ผูปวยและญาติไม
ครบถวน 
4.ผูปวยและญาติไมได
รับทราบหรือไมเขาใจ
เก่ียวกับการเจบ็ปวย
และแนวทางการรักษา
ของแพทย 
5.ขาดการทวนสอบซ้ํา 

- แบบการ
มอบหมายงาน 
- แบบฟอรมการ
ตรวจสอบวัสด/ุ 
อุปกรณ/เครื่องมือ 
- คูมือการ
ปฏิบัติงาน งาน
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

20 นาที 
 
 
 

Member 
Nurse 
คนท่ี 1 

 
 
 

1.การระบุตัวผูปวย 
2การประเมินผูปวย
(triage) 
3 การซักประวัติและ
การตรวจรางกาย 
4.การวินิจฉัยปญหา 
แรกรับ 

1.การตรวจรางกาย
ประเมินอาการและ
ปญหาผูปวยไม
ครบถวน/ ลาชา 
2.การจัดลําดับความ
รุนแรงไมถูกตอง 
3.การซักประวัติไมได
ครบถวน 

-แนวทางการ 
Triage 
-แนวทางการ 
ตรวจรางกาย 

 
 
 

10 นาที/ราย 

In charge 
Nurse 

 
 
 

1.การชวยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉิน 
2. การรายงานแพทย 
3.การตรวจ  
Investigate 
4.การวินิจฉัยโรค 
 

1 การชวยเหลือใน
ภาวะฉุกเฉินลาชา ไม
ครบถวน ถูกตอง 
2. การรายงานแพทย
ไมครอบคลุม 
3.การเก็บสิ่งสงตรวจ
ไมถูกตอง/ครบถวน 
4.การวินิจฉัยโรค
ผิดพลาด 

-CPG  
-แนวทางการ
รายงานแพทย 
-แนวทางการเก็บ
สิ่งสงตรวจ 
 

 
 
 

15 นาที/ราย 

ประเมิน /คัด

แยกประเภท

  

 

วางแผนการ

รักษาพยาบาล 

 



 

Member 
Nurse 
คนท่ี 2 

 
 
 

1.การปฏิบัตติาม
แผนการรักษา/ 
หัตถการ 
2.การใหยา 
3.การจัดการภาวะ
เจ็บปวด 
4.การควบคุมการติดเช้ือ 

 

1.การไมปฏิบัตติาม
แผนการรักษา (CPG) 
2.ผูปวยเกิด
ภาวะแทรกซอนจาก
การรักษาพยาบาล 
3.การเกิด Med 
Error/ภาวะแทรกซอน
จากการใหยา 
4.การติดเช้ือจากการ
ทําหัตถการตาง ๆ 
 

-CPG  
-Pain 
management 
-คูมือการบริหาร
ยา  
-คูมือ IC 

 
 
 
 

30 นาที/ราย 

In charge 
Nurse 

 
 
 

  
 

 
 
     

1.การประเมินซ้ํา   จาก
อาการ, อาการแสดง 
สัญญาณชีพ ฯลฯ 
 

1.ผูปวยเกิดภาวะ
วิกฤติ/ ฉุกเฉิน จาก
ขาดการประเมินผูปวย
ซ้ําภายหลังการใหการ
รักษาพยาบาล 
 

-CPG  
 

10 นาที/ราย 

Member 
Nurse 
คนท่ี 3 

 
 
 

1 การบันทึกใน  
OPD Card 
IS 
Computer 
Thai Refer 
2.แบบบันทึกการ
ยินยอมการรักษา 
 

1.การออกแบบการ
บันทึกขอมูลไม 
คลอบคลมุ ครบถวน 
2.ไมมีการบันทึก/การ
บันทึกไมครบถวน 
สมบูรณ 

-แนวทางการ
บันทึกเวชระเบียน 
-Inform 
concent 
 
 

 
 

20 นาที/ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Member 
Nurse 
คนท่ี 4 

 
การจําหนาย 

- Admit, D/C, Refer 
Dead 

 

1.การวางแผนการ
จําหนาย 
2.การใหขอมูล 
3.การประสานงานเพ่ือ
การดูแลตอเน่ือง  
4.การนัดตดิตาม 

1.การวางแผนการ
จําหนายไมครอบคลุม 
2.ขาดการ
ประสานงานกับทีมท่ี
เก่ียวของ 
3.ขาดการนัดติดตาม
ในรายท่ีตองพบแพทย 
4.ไมไดวางแผนการ

-แบบฟอรมเวช
ระเบียน 
-ชุด Admit 
- แนวทางการ
จําหนาย/ Admit/ 
Refer/Dead 
-เอกสาร
ประกอบการใหสุข

20 นาที/ราย 

การดูแล

รักษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การบันทึก 

 

การประเมินซ้ํา 



ดูแลรักษาตอเน่ือง 
5.การใหขอมูลไม
ครบถวน 

 

ศึกษา 
 
 

 
 
 

 



กระบวนการปฏบิติังาน/
โครงการ / กิจกรรม / สถานะ วธิกีารติดตาม
ด้านของงานที่ประเมิน การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง ก าหนดเสร็จ/ ด าเนินการ สรุปผลการ
และวตัถุประสงค์ของ ควบคุม และสาเหตุ การควมคุม ผู้รับผิดชอบ ประเมิน/ข้อคิดเหน็

การควบคุม
1. การคัดแยกผู้ปว่ย  - มีแนวทางการคัด  - เก็บตัวชี้วดั อุบติัการณ์  - คัดแยกผู้ปว่ยฉุกเฉิน  - ทบทวนแนวทาง 30/9/2561 พบอุบติัการณ์การคัดแยกไม่
ฉุกเฉินไม่ถูกต้อง แยก คัดแยกผู้ปว่ยฉุกเฉิน/ไม่ฉุก ไม่ฉุกเฉิน ไม่ถูกต้อง การคัดแยกผู้ปว้ย งานผู้ปว่ยนอก ถูกต้อง 1 ราย 
 - ผู้ปว่ยติดเชื้อทางเดิน  - จัดสถานที่ มีหอ้ง เฉิน และผู้ปว่ยติดเชื้อทางเดิน  - จัดอัตราก าลังที่จุด ผู้ปว่ย stroke ไม่ได้ส่งเข้าหอ้ง
หายใจ คัดแยกผู้ปว่ยติดเชื้อ หายใจที่ไม่ได้รับการคัดแยก คัดกรอง ฉุกเฉิน เนื่องจากไม่มีองค์ความ

ทางเดินหายใจ  - Implement  ให้ รู้ เน้นการร้องขอวชิาชีพช่วย
 - มีการคัดกรอง เจ้าหน้าที่ทกุคนทราบ ประเมิน
ผู้ปว่ยฉุกเฉิน/ไม่  -การร้องขอพยาบาล
ฉุกเฉิน ช่วยดู กรณีไม่มี

พยาบาลประจ าจุด
 - คัดกรองผู้ปว่ยสงสัย  - มีหอ้งคัดกรองโรค  - จ านวนอุบติัการณ์
ติดเชื้อทางเดินหายใจ ทางเดินหายใจ  2 ราย เนื่องจากปริมาณ
ไม่ถูกต้อง ผู้ปว่ยมาก ไม่ได้คัดแยกกลุ่ม

ผู้ปว่ยไอเร้ือรังมากกวา่ 2
สัปดาห์

หน่วยงาน  งานผู้ปว่ยนอก

ส าหรบัปสีิ้นสุดวันที่    วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

                                                                                                                 รายงานการประเมินผลการปรบัปรงุการควบคุมภายใน                                         แบบติดตาม ปย .๒                                                                         



  2. ผู้รับบริการที่เส่ียงต่อ  - มีแนวทางการคัด  - เก็บตัวชี้วดั อุบติัการณ์  - กลุ่มอาการไม่ชัดเจน  - ปรับปรุงจุดคัดแยก 30/9/2561 ไม่พบอุบติัการณ์
การเกิดอาการรุนแรงที่ แยก คัดแยกผู้ปว่ยฉุกเฉิน/ไม่ฉุก ได้แก่ ผู้ปว่ยอืดแน่นทอ้ง ใหเ้หน็ชัดเจนเพื่อให้ งานผู้ปว่ยนอก
ไม่ได้รับการคัดแยก  - มีการคัดกรอง เฉิน ความสะดวกในการดูแล
และรักษาพยาบาล ผู้ปว่ยฉุกเฉิน/ไม่ ผู้ปว่ย
เบื้องต้นทนัที ฉุกเฉิน  -ทบทวนแนวทาง

การคัดแยกผู้ปว้ย
 - Implement  ให้
เจ้าหน้าที่ทกุคนทราบ
แนวทางการคัดแยก

2 ผู้ปว้ย

3.ใหก้ารรักษาพยาบาลผิด  -ทวนสอบชื่อผู้ปว่ย  - เก็บตัวชี้วดั อุบติัการณ์  -ผู้ปว่ยมีชื่อซ้ ากัน  - Implement  ให้ 30/9/2561 ไม่พบอุบติัการณ์
คน กับเวชระเบยีนผู้ปว่ย  - ผู้ปว่ยเข้าใจผิดคิดวา่ เจ้าหน้าที่ทกุคนทราบ งานผู้ปว่ยนอก

ทกุขั้นตอนบริการ เรียกชื่อตนเอง ใหเ้รียกชื่อสกุลทกุคร้ัง
 - ผู้ปว่ยสูงอายุมีปญัหา เมื่อซักประวติัผู้ปว่ย
การได้ยิน  - ทวนสอบทกุขั้น

ตอนการใหบ้ริการ
โดยใหถ้ามชื่อสกุล
กับเวชระเบยีน
 -ทวนสอบความถูกต้อง
ในHos XP ทกุคร้ัง
ก่อน print ใหผู้้ปว่ย



4. การพฒันาระบบบริการ  - ตู้รับความคิดเหน็  - น าผลส ารวจความพงึพอใจ  - ผู้รับบริการรอตรวจนาน  -  อบรมพฤติกรรม 30/9/2561 พบอุบติัการณ์ผู้ปว่ย
งานผู้ปว่ยนอกในด้าน  - ประชาสัมพนัธแ์จ้ง มาปรับปรุง  - พฤติกรรมบริการของ บริการแก่เจ้าหน้าที่ งานผู้ปว่ยนอก  ไม่พงึพอใจแพทย์  1 ราย 
ความพงึพอใจของผู้ หผู้้รับบริการ ผู้ใหบ้ริการ  - ลดขั้นตอนการ แพทย์ปรับแผนการรักษา
รับบริการ  - แบบสอบถาม บริการ ผู้ปว่ยโรคเร้ือรังใหฉ้ีดยาโดย

ความพงึพอใจของผู้  - ประชาสัมพนัธ์ ใช้ syrige ผู้ปว่ยกลัวเข็ม
รับบริการทกุ ๖ เดือน ใหผู้้ปว่ยและญาติ และร้องเรียนแพทย์พไูม่ดี

ทราบ

สถานะด าเนินการ

ด าเนินการเสร็จแล้ว

 ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากวา่ก าหนด

 ยังไม่ได้ด าเนินการ วนัที่ 30 กันยายน 2561

O อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน

(นางเนตรนภา  แก้วอ่อน)

พยาบาลวชิาชีพช านาญการ



1.  วัตถุประสงค์  เพือ่เป็นแนวทางในการให้บริการงานห้องผ่าตัด

ระยะเวลา

ด าเนินการ

พยาบาล  - ระบตัุวผู้ปว่ย  - การระบตัุวผู้ปว่ย  - เวชระเบยีน 10  นาที

หอ้งผ่าตัด  - ซักประวติั / ตรวจร่างกาย  - ผู้ปว่ยไม่มาตามนัด  - มาตรฐานวธิปีฏบิติั 

  - จ าแนกประเภท  - บริการล่าช้า  

 - วดัสัญญาณชีพ  

พยาบาล/NA  - เยี่ยมผู้ปว่ยเพื่อประเมิน  - การใหค้ าแนะน าก่อน  - มาตรฐานวธิปีฏบิติั 

และใหค้ าแนะน าก่อนการ การผ่าตัด  - รายงานอุบติัการณ์ 10 นาที

 ผ่าตัด  - รายงานอุบติัการณ์  - เวชระเบยีน 

  - จัดล าดับผู้ปว่ยตามความ  - การบนัทกึเวชระเบยีน  

จ าเปน็เร่งด่วน    

 - จัดหอ้งและเคร่ืองมือ

ประจ าหอ้งผ่าตัดใหป้ลอด
เชื้อและพร้อมที่จะใช้งาน

ตลอดเวลา

พยาบาล  - ใหก้ารบริการพยาบาล   - การบนัทกึเวชระเบยีน  - เวชระเบยีน 

หอ้งผ่าตัด ตามมาตรฐาน  - ความไม่พร้อมของ  - มาตรฐานวธิปีฏบิติั 30 นาที

  - จัดเตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองมือ  - คู่มือการใช้และ

 ที่ต้องใช้ในการผ่าตัดอย่าง  - การไม่ปฏบิติัตาม บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

ถูกต้องตามหลักเทคนิค มาตรฐานวธิปีฏบิติั  

 ปราศจากเชื้อ  - ภาวะแทรกซ้อนขณะ

 - ส่งเคร่ืองมือผ่าตัด ท าการผ่าตัด

 - ท าหน้าที่ช่วยแพทย์

 - ท าหน้าที่พยาบาลทั่วไป

ช่วยอ านวยความสะดวก

ของทมีผ่าตัด

 - เฝ้าระวงั/สังเกตอาการ 

ของผู้ปว่ยขณะผ่าตัดและ 

ใหก้ารช่วยเหลือได้ทนัที

รหัสเอกสาร  เรื่อง งานบริการพยาบาลห้องผ่าตดั

วันทีเ่ริ่มใช้ กลุ่มงานการพยาบาล

มาตรฐานวิธีการปฏบิัติ
Standard Operating Procedure

2.  แผนผังแสดงขั้นตอน

ผู้รบัผิดชอบ แผนภมูิสายงาน  (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีด าเนินการ จุดควบคุมความเสี่ยง เอกสารที่เก่ียวข้อง

เริ่มต้น 

ระยะก่อนการผ่าตัด  

ระยะผ่าตัด 

การประเมินก่อนการผ่าตัด 



พยาบาล  - ท าความสะอาดแผลและ  - บนัทกึการใหค้ าแนะน า   - เวชระเบยีน 20  นาที

หอ้งผ่าตัด ผิวหนังรอบแผลผ่าตัด  - บนัทกึการนัดและการในเวช    - เอกสารการนัด

  - ปดิแผลผ่าตัดใหม้ิดชิด รักษาในเวชระเบยีน   - แบบสอบถามความ

ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ และในระบบHOSxP พงึพอใจ

 - ใหค้ าแนะน าการปฏบิติั  - คะแนนความพงึพอใจ

ตัวภายหลังการผ่าตัด

 - ใหค้ าแนะน าการล้างแผล

และหรือการตัดไหม การนัด

 - ลงรหสัโรค ตาม ICD 10

 - ลงนัดในระบบ HOSxP

 - แจกแบบสอบถาม

ส ารวจความพงึพอใจ

 - การส่งต่อผู้ปว่ยกับ 

พยาบาลประจ าหอผู้ปว่ย

(กรณีเปน็ผู้ปวยใน)

 - ควบคุมการส่งผู้ปว่ยกลับ

หอผู้ปว่ยใหถู้กต้องปลอดภยั

(กรณีเปน็ผู้ปวยใน)  

ระยะหลังการผ่าตัด 

จ าหน่าย 



รหัสเอกสาร  เร่ือง งานบริการให้ค าปรึกษา หน้า  1/

วนัที่เร่ิมใช้
1.  วตัถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทางในการให้บริการงานให้ค าปรึกษา

2.  แผนผังแสดงขั้นตอน

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธีด าเนินการ จุดควบคุมความเสี่ยง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

 (Flowchart) ด าเนินการ

พยาบาลให้ค าปรึกษา รับผู้ป่วยที่จุดบริการ  ประเมิน  -การรักษาความลับ/สทิธิผู้ป่วย 5 นาที

นางเสาวรส  บุญน้อม คัดกรอง ซกัประวัติ  -การเกิดภาวะวิกฤติจิตเวช  -เวชระเบียน

นางกมลพร สขุร่องช้าง  -ความถูกต้องสมบูรณ์ของ  -ข้อมูลยาที่ได้รับจาก รพ.อ่ืน

นส.เจนจิรา  สยุะ เวชระเบียน  -ข้อมูลยาที่ได้รับจาก ญาติ

  -พยาบาลจิตเวชคัดลอกค าสั่งยา เดิม  -ข้อมูลยาเดิมของผู้ป่วย  -Doctor Order 10 นาที

  -กรณีเคสใหม่Consult แพทย์หรือจิตแพทย์ รพศ  -ข้อมูลการซกัประวัติ  -ข้อมูลยาที่ได้รับจาก รพ.อ่ืน

  -ลงข้อมูลการซกัประวัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  -ความถูกต้องสมบูรณ์ของ  -แบบบันทึกเวชระเบียน

                                               Yes                                               no   -ลงข้อมูลใน Hos XP เวชระเบียน  -คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

แพทย์ที่ออกตรวจ OPD  -แพทย์ตรวจรักษา/วินิจฉยั  -ข้อมูลวิชาการด้านการรักษา

พยาบาล OPD  -กรณีไม่สามารถรักษาได้ สง่ต่อ รพศ

พยาบาล OPD  -พยาบาลออกใบสง่ตัว /ใบนัด  -การลงข้อมูลให้ถูกต้องและ  -แบบบันทึกใบสง่ตัว  5 นาที

  -ลงข้อมูลใน Hos XP ครบถ้วน  -แบบบันทึกใบนัด

 -Doctor Order 

เภสชักร  -จัดยาตามฉลากยา โดยใสล่งในตะกร้าที่ระบุหมาย -จัดยาได้ถูกต้อง ครบถ้วน  -ฉลากยา 5  นาที

เลขเตียงคนไข้ไว้ โดยใช้หลักจัดยา 1 คน

ต่อ 1 ตะกร้า

3. เอกสารอ้างอิง

4. เอกสารแนบท้าย / ภาคผนวก

มาตรฐานวธีิการปฏิบัติ
Standard Operating Procedure

ผู้รับผิดชอบ

ฟ้าใส 

คัดกรอง 

ผู้ป่วยนัด ผู้ป่วยใหม่ 

ลงข้อมูล Hos XP 

รับยา 

กลับบ้าน 

พบแพทย์ 

ลงข้อมูล Hos XP ลงข้อมูล Refer 

รพศ./สวนปรุง 



1.  วัตถปุระสงค์ 

2. ชื่อผู้รับผิดชอบ

3.  แผนผังแสดงขัน้ตอน

ระยะเวลา
                                 ประเมนิแรกรับ 1.ความรู้และทักษะของบุคลากร -คู่มอืการปฎบิัติงานหอ้งคลอด

- ซักประวัติ, ตรวจร่างกาย 2.อปุกรณ์เคร่ืองมอืไมพ่ร้อมใช้ -แบบฟอร์มการตรวจสอบวัสดุ 1 ชั่วโมง
พยาบาล LR,ER 1.แรกรับที ่ER - ตรวจหน้าท้อง, ตรวจภายใน,ท าNST 3.การซักประวัติและตรวจร่างกาย อปุกรณ์/เคร่ืองมอื
1.สุภาวดี - คัดกรองความเส่ียง ผู้ป่วยไมค่รบถว้น ไมถ่กูต้อง -ใบเซนต์ยนิยอมเพือ่เขา้รับการ
2.พยายาลเวรER - ส่งต่อ ward, Referกรณีมภีาวะแทรกซ้อน 4.การบันทึกไมค่รบถว้น รักษาในรพ.ของหอ้งคลอด

         admit                       refer 5.ผู้ป่วยและญาติไมไ่ด้รับทราบ -แบบบันทึกรับใหมข่องหอ้งคลอด
ขอ้มลูและแนวทางในการรักษา
หรือส่งต่อของแพทย์

Care 1.ความรู้และทักษะของบุคลากร -คู่มอืการปฎบิัติงานหอ้งคลอด 8  ชั่วโมง
พยาบาลตึก 2. Atten ที ่WARD  - ดูแลการคลอดที ่ 1 ต้ังแต่ เจบ็ครรภจ์ริง 2.การตรวจ PV ไมถ่กูต้อง -คู่มอืการบันทึกเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน ถงึปากมดลูก เปิด 8 cms.   ท้องแรก ขาดความช านาญ หอ้งคลอด

ถงึปากมดลูก เปิด  7 cms.   ท้องหลัง 3.การบันทึกpartograph 
ส่งเขา้  LR เวชระเบียนไมค่รบถว้น

1. นางสาวสุภาวดี 3. หอ้งคลอด NURSE  1
2. นางนาลิน เตรียมผู้ป่วยประเมนิ V/S 1.ความรู้และทักษะของบุคลากร -คู่มอืการปฎบิัติงานหอ้งคลอด Nurse 1, 2 
3. นางฟองทิพย์   - ท าคลอด 2.การบันทึกเวชระเบียนไมค่รบถว้น -คู่มอืการบันทึกเวชระเบียน 3  ชั่วโมง

  - เยบ็แผล หอ้งคลอด
NURSE  2

ดูแลทารกแรกคลอด และมารดาหลังคลอด 1.ความรู้และทักษะของบุคลากร -คู่มอืการปฎบิัติงานหอ้งคลอด
                                   -ใหv้accine ทารกหลังคลอด 2.การบันทึกเวชระเบียนไมค่รบถว้น -คู่มอืการบันทึกเวชระเบียน

-ประเมนิ V/S มารดาหลังคลอด หอ้งคลอด
-จดัท าเวชระเบียนคลอด
ผู้ชว่ยเหลอืคนไข้
 เตรียมความพร้อมของ 1.อปุกรณ์เคร่ืองมอื และสถานทีไ่ม่ -แบบฟอร์มการตรวจสอบวัสดุ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
  - อปุกรณ์ พร้อมใช้ อปุกรณ์/เคร่ืองมอื 30  นาที
  - เคร่ืองมอื
  - สถานที่
  - เอกสาร Admit

กรณี Refer
 - เจา้หน้าที ่ ER (เวร)  - ตรวจประเมนิ

  - ดูแลการได้สารน้ า
  - โทรประสาน  โรงพยาบาลศูนย ์  หอ้งคลอด 054-234700 ต่อ 3600
 โรงพยาบาลเกาะคา  หอ้งคลอด 054-281393 ต่อ2207 หรือ 0613134591
  - โทรประสาน  รถ  Refer
  - น าส่ง  โดย  พยาบาล

มาตรฐานวธิกีารปฏบิติั
Standard Operating Procedure

เพือ่ใหบ้ริการผู้ป่วยทีม่าคลอดโรงพยาบาลตามมาตรฐานแบบองค์รวม และมคีวามพึงพอใจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัติงาน ระยะเวลาจดุควบคุมความเส่ียง เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

พักหลังคลอด  2 
ชั่วโมง  

ส่งเข้า  WARD 


