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วัณโรคปอด(Pulmonary tuberculosis) 

นพ.พงศ์เทพ ธีระวิทย์ 

หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบ าบัดวิกฤติ 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี 

บทน า 

 วณัโรคปอดถือเป็นโรคที่พบบอ่ยในประเทศไทย จากรายงานของกระทรวงสาธารณสขุปี 2550 พบผู้ ป่วยวณัโรค

ปอดจ านวนถึง 23,745 ราย และเสียชีวิตจ านวน 141 ราย และถ้าดแูนวโน้มอตัราป่วยของผู้ ป่วยวณัโรคปอดในช่วง 20 

กวา่ปีที่ผา่นมาจะพบวา่แนวโน้มอตัราป่วยของผู้ ป่วยวณัโรคเพิ่มขึน้เร่ือยๆดงักราฟในรูปที่ 1ซึ่งแสดงว่าวณัโรคปอดยงัคง

เป็นปัญหาที่ส าคญัทางสาธารณสขุของไทย และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่แพทย์เวชปฏิบตัิทัว่ไปจะต้องมีความเข้าใจใน

การดแูล รักษา รวมถึงการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ด้วยเช่นกนั 

 

 เนือ้หาส่วนใหญ่ในที่นีจ้ะกล่าวถึงผู้ ป่วยวณัโรคปอดที่เสมหะย้อมพบเชือ้ เพราะการรักษาผู้ ป่วยกลุม่นีถื้อว่ามี

ความส าคญัมากเนื่องจากเป็นผู้ ป่วยที่มีโอกาสแพร่กระจายเชือ้สงู และหากรักษาไม่ดี หรือผู้ ป่วยทานยาไม่สม ่าเสมออาจ

ท าให้ก่อให้เกิดเชือ้ดือ้ยาได้ 

เม่ือไรที่แพทย์ควรสงสัยว่าผู้ป่วยอาจเป็นวัณโรค 

อาการและอาการแสดง 
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 ผู้ ป่วยวณัโรคปอดสว่นใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการไอ และมกัมีเสมหะร่วมด้วย ซึง่โดยทัว่ไปมกัจะเกิดอาการ

ดงักลา่วมานานกวา่ 3 สปัดาห์และมกัร่วมกบัมีอาการไข้ต ่าๆ เบื่ออาหาร และน า้หนกัตวัลดลง ดงันัน้หากแพทย์พบอาการ

ดงักลา่วร่วมกบัการตรวจร่างกายที่ผิดปกติ ก็ควรที่จะท าการฉายภาพรังสีปอดทกุรายเพื่อตรวจหารอยโรคที่อาจเป็นวณั

โรคปอดได้ อยา่งไรก็ตามมีผู้ ป่วยบางรายที่ไมไ่ด้มีอาการครบถ้วนดงัที่กลา่วมาข้างต้น เช่นผู้ ป่วยอาจมีแค่อาการไอ หรือมี

เพียงไข้ต ่าๆเรือ้รังเป็นๆหายๆ เท่านัน้ซึ่งอาจพบได้ในผู้ ป่วยโรคอื่นเช่นภาวะหลอดลมโป่งพอง ที่อาจมีการติดเชือ้เป็นครัง้

คราว เป็นต้น ในกรณีนีก้ารจะพิจารณาวา่ผู้ ป่วยรายใดนา่จะเป็นวณัโรค และควรได้รับการตรวจภาพรังสีทรวงนัน้อาจต้อง

ใช้หลายปัจจยัในการพิจารณา โดยเฉพาะการมีไข้ การที่มีน า้หนกัตวัลดลง1
 หรือมีเสยีงปอดผิดปกติจากการตรวจร่างกาย 

เป็นต้น แตถ้่าผู้ ป่วยมีเพียงอาการไอเรือ้รัง แตเ่พียงอย่างเดียว และตรวจไม่พบความผิดปกติของเสียงการหายใจ ก่อนจะ

ตดัสนิใจสง่ตรวจภาพรังสทีรวงอก ควรซกัประวตัิและตรวจร่างกายเพื่อหาว่ามีโรคที่เป็นสาเหตทุี่พบบ่อยเช่น post nasal 

drip โรคหืด หรือ โรคกรดย้อนอยูห่รือไม ่

การตรวจร่างกายในผู้ ป่วยที่สงสยัวณัโรคนัน้อาจพบความผิดปกติหรือไม่ก็ได้  เสียงการหายใจที่ผิดปกติส่วน

ใหญ่จะเป็นเสียง crepitation อาจพบว่ามีเสียง bronchial breath sound ได้ในกรณีที่พยาธิสภาพในปอดเป็น 

consolidation นอกจากนีใ้นผู้ ป่วยบางรายอาจจะมีวณัโรคลกุลามอยูใ่นหลอดลม และอาจจะท าให้ได้ยินเสียง rhonchi 

โดยพบว่าเสียงจะดังมากที่สุดที่บริเวณที่มีการอุดกัน้หลอดลม ซึ่งส่วนมากจะเป็นพืน้ที่บริเวณตรงกลางหน้าอกหรือ

ใกล้เคียง เราเรียกว่า central rhonchi ในกรณีนีผู้้ ป่วยบางรายอาจมีอาการเหนื่อยง่ายได้ถ้ามีการอดุตนัหลอดลมแบบ 

complete obstruction จนท าให้เกิดภาวะปอดแฟบตามมา 

อย่างไรก็ตามการตรวจร่างกายที่พบความผิดปกติบางอย่างในผู้ ป่วยอายนุ้อย เช่นตรวจพบว่ามีการลดลงของ 

breath sound ร่วมกบัมีการลดลงของ vocal resonance ซึ่งบ่งชีว้่ามีภาวะ pleural effusion และมีประวตัิสนบัสนนุ

วา่โรคด าเนินมาอยา่งเรือ้รัง สว่นใหญ่แล้วผู้ ป่วยดงักลา่วมกัจะเป็นวณัโรคเยื่อหุ้มปอด ถึงกระนัน้ก็ตามผู้ เขียนมีความเห็น

วา่ยงัต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบตัิการเพิ่มเติมก่อนเช่น ภาพรังสีทรวงอก หรืออาจจะต้องเจาะเอาน า้มาตรวจ ก่อนที่จะ

วินิจฉยัภาวะนี ้

ลักษณะทางภาพรังสีทรวงอก 

 การพิจารณาวา่ลกัษณะทางภาพรังสทีรวงอกแบบใดควรจะเป็นวณัโรคนัน้มีหลกัการในการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

1. ต าแหนง่ที่รอยโรคปรากฏ 

พบว่าปอดกลีบบนไม่ว่าด้านซ้าย หรือด้านขวาเป็นต าแหน่งที่วัณโรคพบบ่อยที่สดุ สาเหตุที่เป็นเช่นนัน้ อาจ

เนื่องมาจากวา่บริเวณนีเ้ป็นบริเวณที่มีแรงดนัออกซิเจนสงูกวา่บริเวณอื่น และนอกจากนีย้งัเช่ือวา่การเป็นวณัโรค

ในผู้ ป่วยกลุม่นีน้า่จะเกิดจาก reactivation มากกว่า reinfection ซึ่งบ่งชีว้่าผู้ ป่วยเคยได้รับเชือ้มาก่อนหน้านี ้

แล้ว  วณัโรคสามารถพบในต าแหน่งอื่นๆได้อีก ได้แก่ บริเวณ superior segment ของ lower lobe, middle 
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lobe, lingular segment เป็นต้น  สว่นภาวะที่เรียกว่า primary tuberculosis นัน้คือการเกิดวณัโรคขึน้เมื่อ

ผู้ ป่วยได้รับเชือ้ในครัง้แรกและร่างกายไม่มีภมูิต้านทานดีพอในการควบคมุเชือ้เช่น ผู้ ป่วย AIDS ท าให้พบความ

ผิดปกติที่ lower lobe ของปอดซึ่งเป็นบริเวณที่เชือ้เพิ่มจ านวนขึน้และก่อโรคในที่สดุ โดยมกัจะพบว่ามีต่อม

น า้เหลอืงบริเวณขัว้ปอดโตขึน้ด้วย  

2. ลกัษณะของรอยโรค 

วณัโรคปอดสามารถให้ลกัษณะทางรังสปีอดได้หลายแบบขึน้อยูก่บั Pathogenesis ของการเกิดโรค  มีลกัษณะ

ทางภาพรังสีบางประการที่ค่อนข้างจ าเพาะต่อวณัโรคปอด เช่น การพบโพรง (cavity) ในเนือ้ปอดโดยเฉพาะ

โพรงที่เกิดบริเวณ upper lobe  ซึ่งมกัจะไม่พบว่ามี air-fluid level อย่างที่เห็นใน lung abscess ที่เกิดจาก

เชือ้แบคทีเรีย และโดยมากผู้ ป่วยที่มีโพรงแผลจากภาพรังสีทรวงอกมักจะตรวจพบเชือ้วัณโรคจากการย้อม

เสมหะ2 ดงันัน้หากตรวจไมพ่บเชือ้วณัโรคจากการย้อมเสมหะควรนกึถึงภาวะอื่นไว้ด้วยเช่น ถ้าเป็นผู้ ป่วยสงูอายุ

และมีประวตัิสบูบหุร่ีอาจจะต้องนกึถึงมะเร็งปอด  หรือถ้าผู้ ป่วยเป็น immune-compromise host อาจต้องนกึ

ถึงเชือ้ที่เป็นสาเหตอุื่นๆด้วยเช่น fungal infection Nocardiosis  Mellioidosis เป็นต้น 

 นอกจากลกัษณะทางภาพรังสีดังกล่าวข้างต้นแล้ว เราอาจพบลกัษณะทางภาพรังสีอื่นๆได้อีกเช่น 

อาจจะพบความผิดปกติแบบ reticulo-nodular ซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นบริเวณ upper lobe ทัง้สองข้าง

เช่นเดียวกัน  แต่ในผู้ ป่วยบางรายโดยเฉพาะที่มีภูมิต้านทานไม่แข็งแรงอาจพบลกัษณะทางภาพรังสีแบบนี ้

กระจายทัว่ไปทัง้ 2 ข้างได้ และบางครัง้อาจจะเห็นเป็นแบบ Miliary ดงัในรูปท่ี 2 ในกรณีนีก้ารตรวจเสมหะอาจ

ไมพ่บเชือ้วณัโรคเพราะรอยโรคสว่นใหญ่อยูใ่นสว่นท่ีเป็น interstitial tissue เพราะฉะนัน้การพบภาพรังสีปอด

ในลกัษณะนีแ้พทย์ผู้ดแูลไมค่วรเข้าใจผิดวา่การท่ีผลย้อมเสมหะเป็นลบนัน้แสดงว่าไม่เป็นวณัโรค ดงันัน้ในกลุม่

ผู้ ป่วยดงักลา่วนีอ้าจจะจ าเป็นที่ต้องอาศยัการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยนัต่อไป  แต่หากอยู่ในที่ๆไม่สามารถตรวจ

เพิ่มเติมได้เช่น ไม่สามารถท าการสอ่งกล้องหลอดลมได้ การให้การรักษาแบบวณัโรคไปก่อนและมีการติดตาม

ผลการรักษาอยา่งใกล้ชิดก็เป็นหนทางหนึง่ที่ท าได้ในเวชปฏิบตัิ แตต้่องท าความเข้าใจกบัผู้ ป่วยให้ดีด้วย 
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รูปท่ี 2 ภาพรังสผีู้ ป่วย Miliary tuberculosis 

 ผู้ ป่วยวณัโรคปอดบางรายมีการด าเนินโรคที่เรือ้รังมากจนอาจท าให้มีการถกูท าลายของเนือ้ปอด และ

หลอดลมซึง่สามารถมองเห็นได้จากภาพรังสทีรวงอก  ในกรณีที่โรคด าเนินไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปนัน้ ในผู้ ป่วยที่

ภมูิต้านทานปกติอาจจะท าให้มีทัง้รอยโรคที่ active และ inactive อยู่ปนกนัได้  โดยพบว่ารอยโรคที่ inactive 

นัน้จะให้ลกัษณะทางรังสีทรวงอกเป็น reticular infiltration ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีพยาธิสภาพเป็น fibrosis 

และมกัมีการหดตวัของปอดร่วมด้วยท าให้เห็นมี volume loss หรือ atelectasis จากภาพเอ็กซ์เรย์ปอด และ

มกัพบร่วมกบัการมี calcification ไปเกาะที่รอยโรค  แตห่ากมีการท าลายเนือ้ปอดหรือหลอดลมร่วมด้วยแพทย์

อาจเห็นมีภาวะที่เรียกว่า destroyed lung โดยจะพบว่าเนือ้ปอดถกูท าลายไปโดยเหลือไว้เป็นโพรงหลายอนั 

ร่วมกบัมีการท าลายหลอดลมและเห็นเป็น Bronchiectasis ได้ การถกูท าลายดงักลา่วอาจกินพืน้ที่เฉพาะบาง

กลีบ หรือเป็นทัง้ข้างก็เป็นได้ ดงัในรูปที่ 3 ซึ่งในกรณีนีก้ารตรวจร่างกายจะพบมีการ shift ของ trachea ไป

ทางด้านท่ีมี destroyed lung 

 

รูปท่ี 3 ภาพรังสทีรวงอกผู้ ป่วย generalize bronchiectasis 

http://www.uhrad.com/ctarc/ct101a2.jp
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 ภาวะ atelectasis สามารถเกิดได้ในกรณีอื่นได้อีกเช่น การเกิดวณัโรคในหลอดลม ซึ่งอาจมีร่วมกับ

วณัโรคในเนือ้ปอด หรือมีแต่ในหลอดลมอย่างเดียวก็ได้ซึ่งเป็นเหตุท าให้หลอดลมถูกอุดตนัจนมีการแฟบของ

กลบีปอด  ในกรณีนีจ้ะพบวา่ผู้ ป่วยเกือบทัง้หมดจะพบเชือ้จากการย้อมเสมหะ แตอ่ยา่งไรก็ดีในกลุม่ผู้ ป่วยที่มีแต่

วณัโรคหลอดลมแต่เพียงอย่างเดียวอาจท าให้แพทย์วินิจฉยัผิดพลาดได้เนื่องจากอาจไม่พบความผิดปกติของ

เอกซ์เรย์ปอด แตผู่้ ป่วยจะมีอาการเช่น ไอเรือ้รังและมกัมีเสมหะ อาจมีไข้ร่วมกบัอาการเบื่ออาหาร น า้หนกัลดได้ 

โดยผู้ ป่วยบางรายอาจพบมีเสียงปอดผิดปกติแบบ central rhonchi ดงักล่าวแล้วข้างต้นเพราะฉะนัน้หาก

ผู้ ป่วยหญิง อายนุ้อยและมีลกัษณะทางคลนิิกดงัที่กลา่วมาแล้วอาจจะต้องตรวจเสมหะเพื่อหาเชือ้วณัโรคเพราะ

อาจเป็นวณัโรคหลอดลมได้3 

 ผู้ ป่วยวณัโรคอาจมีลกัษณะทางรังสีที่คล้ายผู้ ป่วยที่เป็นปอดอกัเสบจากเชือ้แบคทีเรียได้เช่น การพบ 

patchy infiltration หรือ consolidation เป็นต้น แตผู่้ ป่วยวณัโรคจะมีลกัษณะทางคลินิกที่ต่างออกไปคือ จะ

มีอาการน้อยเมื่อเทียบกับผู้ ป่วย bacterial pneumonia โดยเฉพาะอาการเหนื่อยยกเว้นว่ามีพยาธิสภาพที่

รุนแรง 

 ลกัษณะทางเอ็กซ์เรย์ปอดแบบสดุท้ายที่พบบอ่ยคือ nodule ซึง่คอ่นข้างเป็นปัญหาในการวินิจฉยัและ

รักษาเนื่องจากผู้ ป่วยเหลา่นีม้กัไมค่อ่ยมีอาการและมกัตรวจพบความผิดปกติโดยบงัเอิญ ท าให้มีโอกาสน้อยทีจ่ะ

พบเสมหะจากการย้อมดูเชือ้วัณโรค  ดังนัน้หากพบเอ็กซ์เรย์ที่มีลกัษณะดงักล่าวแพทย์ควรจะท าการตรวจ

เพิ่มเติมเพื่อประเมินโอกาสการเป็นวณัโรคก่อนที่จะตดัสนิใจให้การรักษาโดยเฉพาะผู้ ป่วยสงูอาย ุที่มีประวตัิสบู

บหุร่ี และมี nodule ขนาดใหญ่ซึ่งมีโอกาสเป็นมะเร็งปอด รวมทัง้อาจต้องนึกถึงการติดเชือ้ Mycobacterium 

ที่ไม่ใช่วณัโรคไว้ด้วยเพราะมกัจะให้ลกัษณะทางเอ็กซ์เรย์ที่เป็น nodule ได้บ่อย4 และต้องวินิจฉยัโดยการส่ง

เพาะเชือ้เสมหะ หรือสิง่สง่ตรวจอื่นเช่น น า้ล้างปอดที่ได้จากการท า bronchoscope 

การตรวจเสมหะหาเชือ้วัณโรค 

 หลงัจากที่แพทย์ประเมินแล้วว่าลกัษณะทางคลินิก และภาพรังสีทรวงอกน่าจะเป็นวณัโรค ในขัน้ต่อไปคือการ

เก็บเสมหะเพื่อย้อมหาเชือ้วณัโรค แต่ก่อนอื่นต้องทราบว่าผู้ ป่วยวณัโรคไม่จ าเป็นต้องตรวจย้อมเสมหะพบเชือ้เสมอไป 

โดยทัว่ไปพบวา่ประมาณ 30-40% ของผู้ ป่วยวณัโรคตรวจไมพ่บเชือ้จากการย้อมเสมหะ สาเหตหุนึ่งที่เป็นเช่นนีเ้นื่องจาก

จ านวนเชือ้ที่สามารถตรวจพบได้โดยการย้อมเสมหะโดยวิ ธีมาตรฐานนัน้จะต้องมีอยู่ในเสมหะตัง้แต่ 5,000-10,000 

bacilli ต่อ 1 ml ของเสมหะ หากเชือ้น้อยกว่านีก็้ไม่สามารถตรวจพบได้จากการย้อมเสมหะธรรมดา  ลกัษณะทาง

ภาพรังสทีรวงอกอาจพอบอกได้วา่ผู้ ป่วยนา่จะมีเชือ้อยูม่ากน้อยเพียงใดในปอด เช่น ถ้าพบ cavity บง่ชีว้า่นา่จะพบเชือ้ใน

เสมหะ หรือหาก infiltration กินพืน้ที่ในปอดหลายกลีบก็น่าจะพบเชือ้เช่นเดียวกัน  ดงันัน้หากพบว่าลกัษณะทาง

เอ็กซ์เรย์น่าจะพบเชือ้จ านวนมากแต่ผลการย้อมเสมหะกลบัไม่พบเชือ้วัณโรคกรณีนีแ้พทย์ควรมองหาสาเหตุอธิบาย
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ปรากฏการนี ้เช่น อาจมี การอดุตนัของหลอดลมจาก ต่อมน า้เหลืองภายนอกหลอดลมที่เป็นวณัโรค หรืออาจเป็น lesion 

ที่เกิดจากโรคอื่นเช่น fungal infection เป็นต้น 

 เทคนิคในการย้อมเสมหะหาเชือ้วณัโรคท าได้โดยวิธีที่เรียกว่า Ziehl-Neelsen stain ซึ่งการอ่านผลนัน้จะต้อง

ตรวจสอบแผน่สไลด์ 100 fields/แผน่ จึงจะถือวา่ได้มาตรฐานในการรายงานผล มีการศึกษาเปรียบเทียบการรายงานผล

การย้อมเสมหะระหว่าง local laboratory กบัห้อง lab ที่ได้มาตรฐานพบว่าในจ านวนผู้ ป่วยวณัโรคทัง้หมดที่รายงาน

เสมหะเป็นลบจาก local lab ให้ผลกลายเป็นบวกเพิ่มขึน้จากการรายงานของ lab มาตรฐานถึง 30% โดยทัง้ 2 ที่ใช้ 

specimens เดียวกนั5 

 ในผู้ ป่วยบางรายการตรวจย้อมเสมหะแตเ่พียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการวางแผนการรักษา ควรจะต้องมีการ

สง่เสมหะเพื่อเพาะเชือ้ด้วย ซึง่สมาคมปราบวณัโรคได้แนะน าไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ป่วยติดเชือ้ HIV 

2. ผู้ ป่วยที่เคยมีประวตัิการรักษามาก่อน 

3. ผู้ ป่วยกลบัเป็นซ า้ (Relapse) 

4. ผู้ ป่วยวณัโรคที่มีประวตัิการรักษาไมส่ม ่าเสมอ 

5. ผู้ ป่วยวณัโรคที่มีประวตัิติดยาเสพติด 

6. ผู้ ป่วยวณัโรคที่มีประวตัิสมัผสักบัผู้ ป่วยที่ดือ้ยามาก่อน  

การรักษาวัณโรค 

 ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วเฉพาะการรักษาผู้ ป่วยวณัโรคเสมหะเป็นบวกเท่านัน้  สว่นการรักษาวณัโรคที่เสมหะไม่พบเชือ้

จะไมข่อกลา่วในรายละเอียด  องค์การอนามยัโรคแนะน าวา่การรักษาผู้ ป่วยวณัโรคที่เสมหะเป็นบวกนัน้ให้เร่ิมด้วยสตูรยา

ระยะสัน้ 6 เดือนคือ ใช้ยา Isoniacid  Rifampicin  Pyrazinamide และ Ethambutol ในระยะ 2 เดือนแรก สว่น 4 

เดือนหลงัใช้ยา Isoniacid กบั Rifampicin6 จนครบ 6 เดือน  ในช่วง 2 เดือนแรกของการรักษา ซึ่งบางครัง้เราเรียกว่า 

intensive phase นัน้ ผู้ ป่วยบางรายควรได้รับการติดตามในช่วง 2 สปัดาห์แรกของการรักษา เนื่องจากมีผู้ ป่วยจ านวน

หนึง่ที่อาจมีอาการของผลข้างเคียงของยา หรืออาการแพ้ยาได้  โดยพบว่าในกลุม่ผู้ ป่วยสงูอายมุีโอกาสเกิดตบัอกัเสบได้

มากกว่าผู้ ป่วยอายนุ้อย ดงันัน้ในผู้ ป่วยกลุม่นีค้วรได้รับการติดตามใกล้ชิดในช่วงแรกของการรักษา นอกจากนีผู้้ ป่วยที่มี

ประวัติดื่มเหล้าเป็นประจ า ผู้ ป่วยโรคเอดส์ และติดเชือ้ตับอักเสบ C7 ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบจากยา

เช่นเดียวกนั  
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นอกจากยารักษาวณัโรคแล้วการให้วิตามิน B6 จะท าให้ลดโอกาสเกิด neuropathy จากยา INH ได้แต่ไม่

จ าเป็นต้องให้ทกุรายยกเว้นในรายที่เสี่ยงต่อการเกิดเช่น ผู้ ป่วยตัง้ครรภ์ ผู้ ป่วยเบาหวาน ผู้ ป่วยเอดส์ ผู้ ป่วยติดสรุาเรือ้รัง 

ผู้ ป่วยไตวาย และผู้ ป่วยขาดอาหาร8  

ประมาณ 80% ของผู้ ป่วยวณัโรคที่มีผลย้อมเสมหะเป็นบวกนัน้ การรักษาด้วยยาสตูรนีจ้ะพบเสมหะกลายเป็น

ลบได้หลงัจากเร่ิมรักษาไปแล้ว  2 เดือน9 แตอ่ยา่งไรก็ดีมีผู้ ป่วยจ านวนหนึ่งที่เสมหะยงัคงพบเชือ้หลงั 2 เดือนของการเร่ิม

รักษาแม้วา่จะทานยาอย่างสม ่าเสมอ ในกรณีดงักลา่วนีอ้าจเกิดจากสาเหตหุลายประการได้แก่ มีการติดเชือ้ดือ้ยาตัง้แต่

แรก หรือผู้ ป่วยมีเชือ้ที่ตอบสนองตอ่ยาดี แตม่ีจ านวนเชือ้ตัง้ต้นมากท าให้ต้องใช้เวลาในการลดจ านวนเชือ้วณัโรคนานกว่า

ปกติ หรืออาจเป็นเชือ้วณัโรคที่ตายแล้วหลดุออกมาให้ตรวจพบก็ได้ ซึง่ในกรณีหลงันีก้ารเพาะเชือ้ในขณะนัน้จะไมข่ึน้ 

 เมื่อแพทย์พบผู้ ป่วยที่เสมหะยงัคงเป็นบวกเมื่อสิน้สดุเดือนที่ 2 ของการรักษา ควรสง่เพาะเชือ้ทกุรายเนื่องจากจะ

สามารถบอกได้วา่มีสาเหตมุาจากกรณีใด สว่นสตูรยาในการรักษายงัไมต้่องปรับเปลีย่น ให้ใช้ยา 4 ขนานตามเดิมและนดั

ผู้ ป่วยมา 1 เดือนเพื่อประเมินผลการตรวจเสมหะ หากผลการตรวจเสมหะเป็นลบ ร่วมกบัอาการและลกัษณะทางรังสทีรวง

อกดีขึน้อาจพิจารณาลดยาลงเหลือ 2 ตวัได้8
 แต่หากผลเสมหะไม่ไปด้วยกนักบัการตอบสนองทางอาการ และภาพรังสี

ทรวงอกเช่น ผลการตรวจย้อมเสมหะเป็นลบ แต่ผู้ ป่วยยงัคงมีไข้ น า้หนกัไม่เพิ่มขึน้  ร่วมกบัภาพรังสีทรวงอกที่ยงัไม่ดีขึน้

เทา่ที่ควร (ถ้าการรักษาตอบสนองดีภาพเอ็กซเรย์ปอดที่สิน้สดุ 2 เดือนมกัพบวา่จะดีขึน้ชดัเจน) แพทย์ผู้ดแูลควรให้ยาเดิม

ต่อไปก่อนจนกว่าผลการเพาะเชือ้และ susceptibility test จะออกมา  นอกจากนีแ้พทย์ควรค านึงถึงภาวะภมูิต้านทาน

ของผู้ ป่วยร่วมด้วยโดยเฉพาะผู้ ป่วยเบาหวาน เพราะผู้ ป่วยเบาหวานหลายรายที่การรักษาวณัโรคจะตอบสนองได้ไมด่ถ้ีาไม่

ควบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดให้เป็นปกติ   

 เมื่อผลการเพาะเชือ้วณัโรคกลบัมา (สิน้สดุการรักษาเดือนที่ 4) ถ้าพบว่าเป็นเชือ้ดือ้ยาให้พิจารณาปรับยาตาม

ผล susceptibility และอาจต้องพิจารณาสง่ต่อเพื่อไปพบผู้ เช่ียวชาญ สว่นในกรณีที่ผลการเพาะเชือ้ไม่พบว่าเ ป็นเชือ้ดือ้

ยา ส่วนใหญ่แล้วเมื่อสิน้สุดเดือนที่ 4 แล้วนัน้ผลเสมหะมักเป็นลบเกือบทุกรายซึ่งสามารถลดยาลงเป็น 2 ตัวได้ 

(maintenance phase) การให้ยา 2 ตวันัน้ควรท าต่อเนื่องไปอีก 4 เดือน เพราะโดยหลกัการแล้วเราจะพิจารณาให้ 

maintenance phase เป็นเวลา 4 เดือน หลงัจากที่พบวา่ผลการย้อมเชือ้เป็นลบ ดงันัน้ในผู้ ป่วยที่มี delay conversion 

ของเสมหะในกรณีดงักลา่วอาจต้องใช้เวลาในการรักษามากกวา่ 6 เดือน ขึน้อยูก่บัวา่ต้อง prolonged intensive phase 

นานเท่าใด สว่นในผู้ ป่วยที่ผลการเพาะเชือ้ไม่ขึน้ ร่วมกับอาการและภาพรังสีทรวงอกที่ดีขึน้ชดัเจนสามารถลดยาลงเป็น 

maintenance phase ได้เช่นเดียวกนัและสามารถนบัตอ่จนครบ 6 เดือนได้เลย เนื่องจากเชือ้ที่ย้อมพบที่สิน้สดุเดือนที่ 2 

เป็นเชือ้ที่ตายแล้ว แตอ่ย่างไรก็ตามระยะเวลาในการรักษาในช่วง maintenance phase นัน้อาจจะนานกว่า 4 เดือนได้

เช่นเดียวกนัโดยเฉพาะรอยโรคที่เป็น cavity หรือรอยโรคที่กินพืน้ท่ีกว้างและยงัคงเห็นลกัษณะที่บ่งชีว้่าโรคยงั active อยู่

จากเอ็กซเรย์ปอด 
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 การตรวจเสมหะครัง้ต่อไปควรท าเมื่อสิน้สดุเดือนที่ 4 (เข้าสูเ่ดือนที่ 5) ของการรักษา ร่วมกบัการตรวจภาพรังสี

ทรวงอก โดยผู้ ป่วยที่ยงัมีผลย้อมเสมหะเป็นบวก ในช่วงเดือนดังกล่าวและไม่ได้รับการส่งตรวจเพาะเชือ้ก่อนการรักษา 

แพทย์ต้องคิดถึงภาวะ treatment failure ซึ่งหมายถึงการติดเชือ้ Multi-drug resistance Tuberculosis ( เชือ้ที่ดือ้

ต่อทัง้ยา INH และ Rifampicin พร้อมกนั) การรักษาในกรณีนีต้้องให้ยาตัวใหม่ที่ผู้ ป่วยไม่เคยได้รับมาก่อนเพิ่มอีก 2-3 

ตวั8
 ห้ามเพิ่มยาตวัเดียวเด็ดขาดเพราะจะท าให้เชือ้ดือ้ตอ่ยาตวัใหมไ่ด้ง่าย และต้องสง่เสมหะเพื่อเพาะเชือ้วณัโรครวมทัง้

ท า susceptibility test ทกุราย และอาจต้องสง่ตวัผู้ ป่วยเพื่อได้รับการรักษาจากผู้ เช่ียวชาญ แตห่ากเสมหะที่สิน้สดุเดือน

ที่ 4 ให้ผลลบ ควรตรวจเสมหะอีกครัง้ร่วมกบัการตรวจภาพรังสทีรวงอกเมื่อสิน้สดุการรักษา 

 การติดตามการรักษาวณัโรคมีความจ าเป็นในช่วง 2 ปีหลงัการรักษาครบ เพื่อเฝ้าติดตามภาวะ Relapse ที่

มกัจะเกิดขึน้ในช่วง 6-12 เดือนแรกหลงัการรักษา และในผู้ ป่วยที่ติดเชือ้ที่ไมด่ือ้ยาแตแ่รกและได้รับสตูรยาระยะสัน้ พบว่า 

การ Relapse ในผู้ ป่วยสว่นใหญ่กลุม่นีท้ี่ทานยาอย่างสม ่าเสมอดี เชือ้ที่ท าให้เกิด relapse ยงัคงตอบสนองดีต่อยา10,11 

สาเหตขุองการ Relapse นัน้เนื่องมาจากสาเหตหุลายประการได้แก่ การที่ผู้ ป่วยมีรอยโรคที่เป็นโพรง หรือมีขนาดรอยโรค

กว้าง สตูรยาระยะสัน้อาจไม่เพียงพอที่จะ Sterilize เชือ้ได้หมด และนอกจากนีผู้้ ป่วยที่ไม่ได้สง่เสมหะเพาะเชือ้การเกิด 

relapse อาจเป็นเพราะวา่ผู้ ป่วยติดเชือ้ที่ดือ้ตอ่ยาตัง้แต่ทีแรกโดยเฉพาะยา  Rifampicin  

หมายเหตุ ในการรกัษา Relapse tuberculosis ถา้แพทย์ไม่มัน่ใจในการรกัษาควรส่งผุป่้วยไปรกัษาต่อกบัผูเ้ชี่ยวชาญ 

แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ขาดยาในช่วงต่างๆของการรักษา 

 การขาดช่วงการรักษาพบได้เป็นประจ าในผู้ ป่วยวณัโรค สาเหตุส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากการได้รับค าแนะน า

รวมถึงการติดตามการรักษาไมด่ีพอ  ผลกระทบจากการขาดช่วงการรักษาจะมีมากในช่วง intensive phase โดยเฉพาะ

ถ้าขาดยาในช่วงนีเ้ป็นเวลานาน ซึ่งมีแนวโน้มต้องเร่ิมยาใหม่มากขึน้  เหตทุี่การขาดยาในช่วงนีม้ีความส าคญัมากกว่า

ในช่วง maintenance phase ก็เนื่องมาจากในช่วงเวลาดงักลา่วเป็นช่วงที่โอกาสเกิดเช่ือดือ้ยามากวา่เพราะมีจ านวนเชือ้

วณัโรคที่ก าลงัแบง่ตวัอยูเ่ป็นจ านวนมาก สว่น maintenance phase การรักษาในช่วงนีมุ้่งเน้นการฆ่าเชือ้ที่เหลืออยู่เป็น

จ านวนน้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามการทานยาโดยสม ่าเสมอย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สดุที่แพทย์ผู้ รักษาควรสง่เสริมให้เกิดขึน้ในผู้ ป่วย

ทกุราย ซึง่ในปัจจบุนัสามารถท าได้โดยกระบวนการท่ีเรียกวา่ DOTS 

 ในบทความนีจ้ะขอเสนอแนวทางในการรักษาผู้ ป่วยที่ขาดช่วงการรักษาตามแผนภมูิที่แสดงด่านลา่งนี ้ 11 โดยมี

รายละเอียดเพิ่มเติมดงันีค้ือ ผู้ ป่วยที่ขาดยาในช่วง intensive phase ตัง้แต่ 2 สปัดาห์ขึน้ไปควรเร่ิมการรักษาใหม่และ

นบัวนัรักษาใหมไ่ปเลย สว่นผู้ ป่วยที่ขาดยาในช่วงนีน้้อยกวา่ 2 สปัดาห์ไม่จ าเป็นต้องเร่ิมใหม่แต่ให้นบัวนัรักษาใหม่ต่อจน

ครบเวลาของ intensive phase และควรสง่เสมหะเพื่อย้อมเชือ้และเพาะเชือ้ทกุราย 

 ในกรณีที่ผู้ ป่วยขาดยาในช่วง maintenance phase นัน้ถ้าผู้ ป่วยได้รับยาในช่วงนีม้าได้แล้วมากกวา่หรือเทา่กบั 

80% ของ dose ที่ควรจะได้รับใน maintenance phase อาจจะพิจารณาหยดุยาได้ยกเว้นในผู้ ป่วยที่เร่ิมต้นเป็น smear 
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positive tuberculosis ควรให้การรักษาตอ่จนครบระยะเวลา  สว่นในรายที่ได้รับยามาน้อยกว่า 80% ของ dose ที่ควร

ได้รับในช่วงนีใ้ห้สง่เสมหะตรวจย้อมหาเชือ้วณัโรคร่วมกบัสง่เพาะเชือ้ทกุราย และพิจารณาตอ่วา่ขาดยามานานเกินกว่า 3 

เดือนหรือไม่ หากพบว่าขาดยามานานตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไปควรพิจารณาเร่ิมรักษาโดยให้ยา 4 ตวัเป็นการเร่ิมรักษาใหม ่

และควรสง่เสมหะเพาะเชือ้รวมถึงการท า susceptibility test ด้วย ถ้าผลการเพาะเชือ้ขึน้ให้รักษาด้วยยา 4 ตวัต่อไป

จนกว่าผล susceptibility test จะออก แต่ถ้าผลการเพาะเชือ้เป็นลบ อาจจะพิจารณาหยดุยาได้ถ้าผู้ ป่วยได้รับยามา

อยา่งน้อย 9 เดือนแล้ว  

แตใ่นกลุม่ผู้ ป่วยที่ขาดยาน้อยกวา่ 3 เดือนในช่วง maintenance phase ให้สง่เสมหะเพื่อเพาะเชือ้เช่นเดียวกนั 

และให้ด าเนินการรักษาต่อเนื่องได้โดยใช้ยาเดิม ถ้าผลเพาะเชือ้ครัง้ใหม่กลบัมาเป็นบวก ควรเร่ิมการรักษาด้วยยา 4 ตวั

ใหม่จนกว่าผลผล susceptibility test กลบัมา ถ้าผลเพาะเชือ้ไม่ขึน้เชือ้สามารถให้การรักษาต่อแบบ maintenance 

phase ได้แตข่ยายเวลาออกไปเป็น 9 เดือน 

Interruption in 

initial phase

Yes No

Duration of 

interruption

< 14 days
¶

≥ 14 days
¶

Continue 

tratement

Restart from 

begining

≥ 80%

% planned 

doses 

completed

< 80%

Duration of 

interruption

< 3 

months
¶

≥ 3 

months
¶

Restart 4 drugs 

regimen from the 

beginning
§

Continue 

treatment£

Additional Rx may 

not be necessary*.

 

  รูปท่ี 4 แสดงแนวทางการดแูลผู้ ป่วยขาดยาวณัโรคระหว่างให้การรักษาด้วยสตูรยาระยะสัน้ 6 เดือน                                                                            

*ถ้าผู้ ป่วยเป็นประเภทเร่ิมต้นด้วยเสมหะบวกก่อนการรักษาให้พิจารณารักษาตอ่จนครบระยะเวลา                                                                                 

¶ สง่เพาะเชือ้ทกุราย                                                                                                                                                                                                   

£ ถ้าการเพาะเชือ้เสมหะพบเชือ้ควรเร่ิมยา 4 ตวัใหม่จนกว่าผล susceptibility test จะออกมา                                                                                    

§ ถ้าผลการเพาะเชือ้ไมข่ึน้เชือ้สามารถพิจารณาหยดุยาได้ถ้าผู้ ป่วยไดรับการรักษามาครบ 9 เดือน (กรุณาอ่านรายละเอียดเพิม่เตมิใน text) 
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การดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากยา 

 ผู้ ป่วยที่ได้รับยาวณัโรคมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยา หรือแม้กระทัง่เกิดการแพ้ยาได้ ผลเหลา่นีอ้าจมีทัง้ที่ไม่

รุนแรงจนถึงรุนแรงถึงชีวิต 

1. อาการทางระบบทางเดินอาหาร 

อาการทางระบบทางเดินอาหารเป็นผลข้างเคียงของยาที่พบได้บ่อย  ซึ่งอาการเหล่านีไ้ด้แก่ อาการคลื่นไส้ 

อาเจียน เบื่ออาหาร หรือแม้กระทัง่อาการปวดท้อง  โดยสว่นใหญ่แล้วอาการเหลา่นีจ้ะปรากฏประมาณช่วง 2-3 

สปัดาห์แรกของการรักษา และมกัจะคอ่ยๆหายไปได้เองเมื่อเวลาผา่นไป แตอ่ยา่งไรก็ตามอาการเบื่ออาหาร และ

คลืน่ไส้ อาเจียนที่เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องในช่วงเวลาดงักลา่วพบได้บ่อยๆว่าผู้ ป่วยเหลา่นัน้อาจจะก าลงัมีภาวะตบั

อักเสบเร่ิมต้นอยู่ ดังนัน้โดยทั่วไป แพทย์ควรนัดผู้ ป่วยมาพบในช่วง 2 สัปดาห์แรกก่อนเพื่อดูว่าผู้ ป่วยมี

ผลข้างเคียงจากยา หรือมีการแพ้ยาหรือไม ่และถ้าพบอาการตอ่เนื่องดงักลา่วข้างต้นควรเจาะเลอืดตรวจเพือ่ดวูา่

มีภาวะตบัอกัเสบหรือไม่ โดยมีข้อแนะน าดงันีค้ือ ถ้าค่า enzyme AST สงูขึน้ไม่ถึง 3 เท่าของค่า upper 

normal limit อาการดงักลา่วที่เกิดขึน้ไม่น่าจะเกิดจากภาวะตบัอกัเสบ แต่ถ้า AST ตัง้แต่  3 เท่าขึน้ไป หรือ

ตัง้แต ่5 เทา่ขึน้ไปในผู้ ป่วยที่แม้ไมม่ีอาการ แสดงวา่นา่จะมีการอกัเสบของตบัเกิดขึน้  

 การลดอาการทางระบบทางเดินอาหารในผู้ ป่วยที่ไม่มีภาวะตับอักเสบท าได้โดยการปรับการ

รับประทานยาวณัโรคให้ทานใกล้มือ้อาหารมากขึน้ แต่ถ้าอาการยงัไม่ดีขึน้บางครัง้อาจต้องทานยาพร้อมกับ

อาหารก็ได้  ส่วนในผู้ ป่วยที่มีภาวะตบัอกัเสบเกิดขึน้แล้ว ถ้าการอกัเสบนัน้รุนแรงแบบ fulminant hepatic 

failure ให้หลกีเลีย่งยา INH Rifampicin และ Pyrazinamide อยา่งถาวร  แตถ้่าการอกัเสบของตบัเป็น mild 

hepatitis คือ มีค่า enzyme AST น้อยกว่า 5 เท่าของค่าปกติสงูสดุและไม่มีอาการ ไม่จ าเป็นต้องปรับการ

รักษาให้ใช้ยาเดิมต่อไปได้แต่ต้องมีการติดตาม อาการและระดบั enzyme AST ทกุ 1 สปัดาห์ร่วมกบัการให้

ค าแนะน าผู้ ป่วยถึงการมาตรวจเร็วกวา่ก าหนดถ้ามีอาการตบัอกัเสบ หรือมีดีซ่าน  สว่นการพิจารณาหยดุยาวณั

โรคเพื่อ challenge นัน้จะท าเมื่อมีคา่ enzyme AST ตัง้แต ่5 เทา่ขึน้ไปโดยไมจ่ าเป็นต้องมีอาการ หรือ ตัง้แต่ 3 

เทา่ขึน้ไปร่วมกบัมีอาการ แตอ่ยา่งไรก็ตามควรทราบวา่การวินิจฉยัตบัอกัเสบจากยาวณัโรคต้องไม่พบสาเหตอุื่น

ที่ท าให้เกิด เช่น ภาวะตบัอกัเสบจากเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบ ทัง้ชนิด A B หรือ C ซึ่งต้องท าการตรวจหาด้วย 

นอกจากนีก้ารเกิดตบัอกัเสบจากยาอื่นที่ผู้ ป่วยรับประทานร่วมกนั หรือผู้ ป่วยที่ทานเหล้าเป็นประจ า ก็สามารถ

ท าให้เกิดตบัอกัเสบระหวา่งทานยาได้เช่นกนั 

 การ challenge ยาควรเร่ิมหลงัจากระดบั AST ลดลงมาต ่ากว่า 2 เท่าของค่าปกติสงูสดุ หรือลงมา

ระดบัเดียวกบั baseline เดิมของผู้ ป่วยที่เคยมีโรคตบัอยูก่่อน  ในแง่ของยา โดยทัว่ไปพบว่า Rifampicin ท าให้

เกิด hepatitis ร่วมกับยาตวัอื่นได้น้อยกว่าการใช้ INH หรือ PZA ร่วมกับยาตวัอื่น12  ดงันัน้จึงควรเร่ิม 
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challenge ยา Rifampicin ก่อนในสปัดาห์แรกและถ้าไมม่ีการเพิ่มขึน้ของระดบั AST ก็ให้เร่ิม challenge INH 

และ PZA ตามล าดบัทีละสปัดาห์ โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ AST ทุกครัง้ หากการ challenge 

Rifampicin และ INH ไม่ท าให้ค่า AST เปลี่ยนแปลง ก็อาจพอสรุปได้ว่า PZA น่าจะเป็นยาที่ก่อให้เกิดการ

อกัเสบของตบัถ้าใช้ร่วมกบัตวัอื่น ดงันัน้ในผู้ ป่วยที่เป็นตบัอกัเสบรุนแรงคือมีระดบั AST สงูมากกว่า 10 เท่าของ

คา่ปกติสงูสดุ แพทย์ผู้ดแูลสามารถปรับสตูรยาให้ผู้ ป่วยทานเป็น 9 เดือนคือ 2 HRE/7HR ได้ 

2. การออกผื่น 

ผู้ ป่วยวณัโรคที่มีผ่ืนขึน้ระหว่างทานยาไม่จ าเป็นต้องหยดุยาวณัโรคทกุราย โดยเฉพาะผ่ืนคนัที่ขึน้เพียงเล็กน้อย

เป็นบริเวณเลก็ๆ ในกรณีนีก้ารักษาโดยให้ antihistamine ร่วมด้วยก็เพียงพอ สว่นการหยดุยาควรท าในผู้ ป่วยที่

มีผ่ืนดังต่อไปนีค้ือ ผ่ืนแดงขึน้ทั่วตัวโดยมีไข้ร่วมด้วย หรือมีแผลตามเยื่อบุซึ่งบ่งว่าเป็น Steven-Johnson 

Syndrome การ challenge ยาควรท าในผู้ ป่วยที่ผ่ืนหายไปมากแล้วและเว้นช่วงห่างระหว่างยาแต่ละตัว

ประมาณ 3 วนั โดยเร่ิมจาก Rifampicin INH และต่อด้วย PZA หรือ Ethambutol ตามล าดบั ถ้าไม่มีผ่ืน

เกิดขึน้หลงั challenge ยาครบ 3 ตวัแสดงวา่ยาตวัที่ 4 นา่จะเป็นสาเหตขุองผ่ืน และไม่ควรให้ร่วมกนัต่อไป  ใน

ท านองเดียวกนัถ้าผ่ืนเกิดขึน้หลงัจากการใสย่าตวัสดุท้ายก็ควรหยดุยาตวัดงักลา่ว ได้เลย  มีผ่ืนอีกแบบหนึ่งที่

แพทย์ควรให้ความสนใจแม้ว่าจะพบได้น้อยกว่ามากคือผ่ืน petechial rash ซึ่งเกิดจาก Rifampicin induce 

thrombocytopenia การวินิจฉัยต้องยืนยนัภาวะนีโ้ดยการตรวจ CBC และตดัสาเหตุอื่นที่เป็นต้นเหตุของ 

thrombocytopenia ออกไป  การรักษาคือการหยดุ Rifampicin โดยเด็ดขาด 

3. Drug fever 

ไข้จากยาวณัโรคสามารถเกิดขึน้ได้จากยาวณัโรคหลายตวั แต่การวินจัฉัยไข้ที่เกิดจากยาต้องตดัสาเหตุอื่นๆ

ออกไปก่อน เช่น ไข้จากวณัโรคเอง จากการติดเชือ้อื่น หรือจากภาวะ paradoxical reaction ที่เกิดจาก 

immune process โดยเฉพาะในผู้ ป่วย HIV ผู้ ป่วยที่มีไข้จากยามกัจะรู้สกึสบายดีแม้ว่าจะมีไข้สงู และการ

พบว่าผู้ ป่วยมีการตอบสนองต่อยาวัณโรคได้ดีโดยดูจากผลย้อมเสมหะ และลกัษณะทางรังสีปอดที่ดีขึน้เป็น

ข้อมลูที่ท าให้แพทย์ควรสงสยัภาวะนีม้ากขึน้  การตรวจ CBC อาจพบ eosinophillia หรือไม่ก็ได้ สว่นการรักษา

ท าได้โดยการหยดุยาและใช้หลกัการ challenge ยาเช่นเดียวกบัท่ีท าในกรณีผ่ืนขึน้  

หมายเหตุเพ่ิมเติม 

1. ในผูป่้วยทุกรายที่ต้องหยดุยาไปก่อนและอยู่ระหว่างการรอ rechallenge ยา หากเป็นวณัโรคที่รุนแรงหรือมี

เสมหะยอ้มพบเชื้อควรเร่ิมยากลุ่มอืน่ เช่น ให้ยาในกลุ่ม Aminoglycoside Ouinolone หรือ Ethambutol ไป

ก่อน และ 
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2. การปรบัสูตรยาวณัโรคนัน้ตอ้งท าอย่างระมดัระวงั เพราะในบางกรณีการปรบัเปลีย่นสูตรยาบางวิธีอาจก่อใหเ้กิด

การดือ้ต่อยามากข้ึนเช่นการเพ่ิมยาวณัโรคใหผู้ป่้วยทีละตวั (ทีไ่ม่ใช่การ challenge ยา) ในผูป่้วยทีส่งสยัว่าอาจ

มีเชื้อดือ้ยา อาจส่งผลเชื้อวณัโรคกลายเป็นดือ้ต่อยาทีใ่ส่เข้าไปใหม่ได ้ 

3. การปรบัสูตรยาโดยไม่ระวงัอาจท าให ้compliance ในการรกัษาวณัโรคลดลงเพราะผูป่้วยอาจไดร้บัผลข้างเคียง

จากยาไดม้ากข้ึน  

ดงันัน้หากแพทย์เวชปฏิบตัิทัว่ไปทา่นใดพบปัญหาระหวา่งการดแูลรักษาผู้ ป่วยวณัโรคที่ไมแ่นใ่จในการจดัการ ควรสง่

ผู้ ป่วยไปปรึกษาผู้ เช่ียวชาญโดยตรง 

การรักษาวัณโรคในผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม 

 ในที่นีจ้ะขอกล่าวเพียงการรักษาวณัโรคในผู้ ป่วยตัง้ครรภ์และให้นมบุตรที่เสมหะย้อมพบเชือ้เท่านัน้กล่าวคือ

ผู้ ป่วยตัง้ครรภ์สามารถรักษาด้วยยาสตูรมาตรฐานระยะสัน้ ได้แก่ INH Rifampicin Ethambuthol และ PZA ได้ตาม

ค าแนะน าของ WHO
13

 และ IUATLD
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 แตอ่ยา่งไรก็ดีในสหรัฐอเมริกาไมน่ิยมใช้ PZA ในผู้ ป่วยที่ก าลงัตัง้ครรภ์เนื่องจาก

ไม่มีข้อมลูที่มากพอในแง่ความปลอดภยั ฉะนัน้หากแพทย์ท่านใดจะรักษาผู้ ป่วยโดยไม่ใช้ PZA ก็ต้องยืดเวลาการรักษา

ออกไปเป็น 9 เดือน และนอกเหนือจากยาวณัโรคแล้วผู้ ป่วยตัง้ครรภ์ที่ได้รับการรักษาวณัโรคที่มี INH ร่วมอยู่ด้วยควรให้ 

Pyridoxine (B6) 25 mg/kg ทกุราย  

 ผู้ ป่วยวณัโรคที่ต้องให้นมบตุรไมจ่ าเป็นต้องปรับการรักษา แม่ว่ายาสตูรระยะสัน้จะผ่านน า้นมแต่ปริมาณที่มีอยู่

ในน า้นมไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อทารก แต่ก็ไม่สามารถรักษาหรือป้องกันโรคในทารกได้เช่นกัน  นอกจากนีค้วรให้ 

pyridoxine กบัผู้ ป่วยวณัโรคกลุม่นีแ้ละทารกทกุราย 

สรุป 

 การรักษาวณัโรคที่ย้อมพบเชือ้ในเสมหะนัน้แม้ว่าจะวินิจฉยัได้ง่าย แต่การรักษานัน้มีความส าคญัมากทัง้ในแง่

การดแูลผู้ ป่วย การควบคมุการแพร่กระจายเชือ้ และการป้องกนัการเกิดเชือ้ดือ้ยา ฉะนัน้แพทย์ผู้ดแูลผู้ ป่วยที่ติดเชือ้วณั

โรคปอดและมีเสมหะย้อมพบเชือ้ควรให้การดแูลผู้ ป่วยแบบครบรอบด้าน (Holistic care) ซึ่งต้องไม่มุ่งเน้นแค่การจ่ายยา

วัณโรคเท่านัน้ แต่ควรเน้นเร่ืองการรับประทานยาให้ครบถ้วนและต่อเนื่องร่วมด้วย ซึ่งหมายถึงต้องค านึงถึงเร่ือง

ผลข้างเคียงของยา การเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อติดตามการรักษา ตลอดจนเศรษฐานะ และสทิธิการรักษาของผู้ ป่วย 
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