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บทนา
วัณโรคปอดถือเป็ นโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขปี

2550 พบผู้ป่วยวัณโรค

ปอดจานวนถึง 23,745 ราย และเสียชีวิตจานวน 141 ราย และถ้ าดูแนวโน้ มอัตราป่ วยของผู้ป่วยวัณโรคปอดในช่วง 20
กว่าปี ที่ผา่ นมาจะพบว่าแนวโน้ มอัตราป่ วยของผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆดังกราฟในรู ปที่ 1ซึ่งแสดงว่าวัณโรคปอดยังคง
เป็ นปั ญหาที่สาคัญทางสาธารณสุขของไทย และมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไปจะต้ องมีค วามเข้ าใจใน
การดูแล รักษา รวมถึงการป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อด้ วยเช่นกัน

เนื ้อหาส่วนใหญ่ในที่นี ้จะกล่าวถึงผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เสมหะย้ อมพบเชื ้อ เพราะการรักษาผู้ป่วยกลุม่ นี ้ถือว่ามี
ความสาคัญมากเนื่องจากเป็ นผู้ป่วยที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื ้อสูง และหากรักษาไม่ดี หรื อผู้ป่วยทานยาไม่สม่าเสมออาจ
ทาให้ ก่อให้ เกิดเชื ้อดื ้อยาได้
เมื่อไรที่แพทย์ ควรสงสัยว่ าผู้ป่วยอาจเป็ นวัณโรค
อาการและอาการแสดง
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ผู้ป่วยวัณโรคปอดส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการไอ และมักมีเสมหะร่วมด้ วย ซึง่ โดยทัว่ ไปมักจะเกิดอาการ
ดังกล่าวมานานกว่า 3 สัปดาห์และมักร่วมกับมีอาการไข้ ต่าๆ เบื่ออาหาร และน ้าหนักตัวลดลง ดังนันหากแพทย์
้
พบอาการ
ดังกล่าวร่ วมกับการตรวจร่ างกายที่ผิดปกติ ก็ควรที่จะทาการฉายภาพรังสีปอดทุกรายเพื่อตรวจหารอยโรคที่อาจเป็ นวัณ
โรคปอดได้ อย่างไรก็ตามมีผ้ ปู ่ วยบางรายที่ไม่ได้ มีอาการครบถ้ วนดังที่กล่าวมาข้ างต้ น เช่นผู้ป่วยอาจมีแค่อาการไอ หรื อมี
เพียงไข้ ต่าๆเรื อ้ รังเป็ นๆหายๆ เท่านันซึ
้ ่งอาจพบได้ ในผู้ป่วยโรคอื่นเช่ นภาวะหลอดลมโป่ งพอง ที่อาจมีการติดเชื ้อเป็ นครัง้
คราว เป็ นต้ น ในกรณีนี ้การจะพิจารณาว่าผู้ป่วยรายใดน่าจะเป็ นวัณโรค และควรได้ รับการตรวจภาพรังสีทรวงนันอาจต้
้
อง
ใช้ หลายปั จจัยในการพิจารณา โดยเฉพาะการมีไข้ การที่มีน ้าหนักตัวลดลง1 หรื อมีเสียงปอดผิดปกติจากการตรวจร่ างกาย
เป็ นต้ น แต่ถ้าผู้ป่วยมีเพียงอาการไอเรื อ้ รัง แต่เพียงอย่างเดียว และตรวจไม่พบความผิดปกติของเสียงการหายใจ ก่อนจะ
ตัดสินใจส่งตรวจภาพรังสีทรวงอก ควรซักประวัติและตรวจร่ างกายเพื่อหาว่ามีโรคที่เป็ นสาเหตุที่พบบ่อยเช่น post nasal
drip โรคหืด หรื อ โรคกรดย้ อนอยูห
่ รื อไม่

การตรวจร่ างกายในผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคนันอาจพบความผิ
้
ดปกติหรื อไม่ก็ได้ เสียงการหายใจที่ผิดปกติส่วน
ใหญ่จะเป็ นเสียง crepitation อาจพบว่ามีเสียง bronchial

breath sound

ได้ ในกรณีที่พยาธิ สภาพในปอดเป็ น

consolidation นอกจากนี ้ในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีวณ
ั โรคลุกลามอยูใ่ นหลอดลม และอาจจะทาให้ ได้ ยินเสียง rhonchi

โดยพบว่าเสียงจะดังมากที่สุดที่บริ เวณที่มีการอุดกัน้ หลอดลม ซึ่งส่วนมากจะเป็ นพืน้ ที่บริ เวณตรงกลางหน้ าอกหรื อ
ใกล้ เคียง เราเรี ยกว่า central rhonchi ในกรณีนี ้ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเหนื่อยง่ายได้ ถ้ามีการอุดตันหลอดลมแบบ
complete obstruction จนทาให้ เกิดภาวะปอดแฟบตามมา

อย่างไรก็ตามการตรวจร่ างกายที่พบความผิดปกติบางอย่างในผู้ป่วยอายุน้อย เช่นตรวจพบว่ามีการลดลงของ
breath sound ร่ วมกับมีการลดลงของ vocal resonance ซึ่งบ่งชี ้ว่ามีภาวะ pleural effusion และมีประวัติสนับสนุน

ว่าโรคดาเนินมาอย่างเรื อ้ รัง ส่วนใหญ่แล้ วผู้ป่วยดังกล่าวมักจะเป็ นวัณโรคเยื่อหุ้มปอด ถึงกระนันก็
้ ตามผู้เขียนมีความเห็น
ว่ายังต้ องมีการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการเพิ่มเติมก่อนเช่น ภาพรังสีทรวงอก หรื ออาจจะต้ องเจาะเอาน ้ามาตรวจ ก่อนที่จะ
วินิจฉัยภาวะนี ้
ลักษณะทางภาพรั งสีทรวงอก
การพิจารณาว่าลักษณะทางภาพรังสีทรวงอกแบบใดควรจะเป็ นวัณโรคนันมี
้ หลักการในการพิจารณาดังต่อไปนี ้
1.

ตาแหน่งที่รอยโรคปรากฏ
พบว่าปอดกลีบบนไม่ว่าด้ านซ้ าย หรื อด้ านขวาเป็ นตาแหน่งที่วัณโรคพบบ่อยที่สดุ สาเหตุที่เป็ นเช่นนัน้ อาจ
เนื่องมาจากว่าบริ เวณนี ้เป็ นบริ เวณที่มีแรงดันออกซิเจนสูงกว่าบริ เวณอื่น และนอกจากนี ้ยังเชื่อว่าการเป็ นวัณโรค
ในผู้ป่วยกลุม่ นี ้น่าจะเกิดจาก reactivation มากกว่า reinfection ซึ่งบ่งชี ้ว่าผู้ป่วยเคยได้ รับเชื ้อมาก่อนหน้ านี ้
แล้ ว วัณโรคสามารถพบในตาแหน่งอื่นๆได้ อีก ได้ แก่ บริ เวณ superior segment ของ lower lobe, middle
2

lobe, lingular segment เป็ นต้ น

ส่วนภาวะที่เรี ยกว่า primary tuberculosis นันคื
้ อการเกิดวัณโรคขึ ้นเมื่อ

ผู้ป่วยได้ รับเชื ้อในครัง้ แรกและร่างกายไม่มีภมู ิต้านทานดีพอในการควบคุมเชื ้อเช่น ผู้ป่วย AIDS ทาให้ พบความ
ผิดปกติที่ lower

lobe

ของปอดซึ่งเป็ นบริ เวณที่เชื ้อเพิ่มจานวนขึ ้นและก่อโรคในที่สดุ โดยมักจะพบว่ามี ต่อม

น ้าเหลืองบริ เวณขัวปอดโตขึ
้
้นด้ วย
2.

ลักษณะของรอยโรค
วัณโรคปอดสามารถให้ ลกั ษณะทางรังสีปอดได้ หลายแบบขึ ้นอยูก่ บั Pathogenesis ของการเกิดโรค มีลกั ษณะ
ทางภาพรังสีบางประการที่ค่อนข้ างจาเพาะต่อวัณโรคปอด เช่น การพบโพรง (cavity) ในเนื ้อปอดโดยเฉพาะ
โพรงที่เกิดบริ เวณ upper lobe ซึ่งมักจะไม่พบว่ามี air-fluid level อย่างที่เห็นใน lung abscess ที่เกิดจาก
เชื อ้ แบคทีเรี ย และโดยมากผู้ป่วยที่มีโพรงแผลจากภาพรังสี ทรวงอกมักจะตรวจพบเชื อ้ วัณโรคจากการย้ อม
เสมหะ2 ดังนันหากตรวจไม่
้
พบเชื ้อวัณโรคจากการย้ อมเสมหะควรนึกถึงภาวะอื่นไว้ ด้วยเช่น ถ้ าเป็ นผู้ป่วยสูงอายุ
และมีประวัติสบู บุหรี่ อาจจะต้ องนึกถึงมะเร็ งปอด หรื อถ้ าผู้ป่วยเป็ น immune-compromise host อาจต้ องนึก
ถึงเชื ้อที่เป็ นสาเหตุอื่นๆด้ วยเช่น fungal infection Nocardiosis

Mellioidosis เป็ นต้ น

นอกจากลักษณะทางภาพรังสีดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว เราอาจพบลักษณะทางภาพรั งสีอื่นๆได้ อีกเช่น
อาจจะพบความผิดปกติแบบ reticulo-nodular ซึ่งส่วนใหญ่ จะเห็นบริ เวณ upper

lobe

ทัง้ สองข้ าง

เช่นเดียวกัน แต่ในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะที่มีภูมิต้านทานไม่แข็งแรงอาจพบลักษณะทางภาพรั งสีแบบนี ้
กระจายทัว่ ไปทัง้ 2 ข้ างได้ และบางครัง้ อาจจะเห็นเป็ นแบบ Miliary ดังในรูปที่ 2 ในกรณีนี ้การตรวจเสมหะอาจ
ไม่พบเชื ้อวัณโรคเพราะรอยโรคส่วนใหญ่อยูใ่ นส่วนที่เป็ น interstitial tissue เพราะฉะนันการพบภาพรั
้
งสีปอด
ในลักษณะนี ้แพทย์ผ้ ดู แู ลไม่ควรเข้ าใจผิดว่าการที่ผลย้ อมเสมหะเป็ นลบนันแสดงว่
้
าไม่เป็ นวัณโรค ดังนันในกลุ
้
ม่
ผู้ป่วยดังกล่าวนี ้อาจจะจาเป็ นที่ต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันต่อไป แต่หากอยู่ในที่ๆไม่สามารถตรวจ
เพิ่มเติมได้ เช่น ไม่สามารถทาการส่องกล้ องหลอดลมได้ การให้ การรักษาแบบวัณโรคไปก่ อนและมีการติดตาม
ผลการรักษาอย่างใกล้ ชิดก็เป็ นหนทางหนึง่ ที่ทาได้ ในเวชปฏิบตั ิ แต่ต้องทาความเข้ าใจกับผู้ป่วยให้ ดีด้วย
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รูปที่ 2 ภาพรังสีผ้ ปู ่ วย Miliary tuberculosis
ผู้ป่วยวัณโรคปอดบางรายมีการดาเนินโรคที่เรื อ้ รังมากจนอาจทาให้ มีการถูกทาลายของเนื ้อปอด และ
หลอดลมซึง่ สามารถมองเห็นได้ จากภาพรังสีทรวงอก ในกรณีที่โรคดาเนินไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไปนัน้ ในผู้ป่วยที่
ภูมิต้านทานปกติอาจจะทาให้ มีทงรอยโรคที
ั้
่ active และ inactive อยู่ปนกันได้ โดยพบว่ารอยโรคที่ inactive
นันจะให้
้
ลกั ษณะทางรังสีทรวงอกเป็ น reticular

infiltration

ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีพยาธิสภาพเป็ น fibrosis

และมักมีการหดตัวของปอดร่ วมด้ วยทาให้ เห็นมี volume loss หรื อ atelectasis จากภาพเอ็กซ์เรย์ปอด และ
มักพบร่วมกับการมี calcification ไปเกาะที่รอยโรค แต่หากมีการทาลายเนื ้อปอดหรื อหลอดลมร่ วมด้ วยแพทย์
อาจเห็นมีภาวะที่เรี ยกว่า destroyed

lung

โดยจะพบว่าเนื ้อปอดถูกทาลายไปโดยเหลือไว้ เป็ นโพรงหลายอัน

ร่วมกับมีการทาลายหลอดลมและเห็นเป็ น Bronchiectasis ได้ การถูกทาลายดังกล่าวอาจกินพื ้นที่เฉพาะบาง
กลีบ หรื อเป็ นทังข้
้ างก็เป็ นได้ ดังในรู ปที่ 3 ซึ่งในกรณีนี ้การตรวจร่ างกายจะพบมีการ shift ของ trachea ไป
ทางด้ านที่มี destroyed lung

รูปที่ 3 ภาพรังสีทรวงอกผู้ป่วย generalize bronchiectasis
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ภาวะ atelectasis สามารถเกิดได้ ในกรณีอื่นได้ อีกเช่น การเกิดวัณโรคในหลอดลม ซึ่งอาจมีร่วมกับ
วัณโรคในเนื ้อปอด หรื อมีแต่ในหลอดลมอย่างเดียวก็ได้ ซึ่งเป็ นเหตุทาให้ หลอดลมถูกอุดตันจนมีการแฟบของ
กลีบปอด ในกรณีนี ้จะพบว่าผู้ป่วยเกือบทังหมดจะพบเชื
้
้อจากการย้ อมเสมหะ แต่อย่างไรก็ดีในกลุม่ ผู้ป่วยที่มีแต่
วัณโรคหลอดลมแต่เพียงอย่างเดียวอาจทาให้ แพทย์วินิจฉัยผิดพลาดได้ เนื่องจากอาจไม่พบความผิดปกติของ
เอกซ์เรย์ปอด แต่ผ้ ปู ่ วยจะมีอาการเช่น ไอเรื อ้ รังและมักมีเสมหะ อาจมีไข้ ร่วมกับอาการเบื่ออาหาร น ้าหนักลดได้
โดยผู้ป่วยบางรายอาจพบมีเสียงปอดผิดปกติแบบ central

rhonchi

ดังกล่าวแล้ วข้ างต้ นเพราะฉะนันหาก
้

ผู้ป่วยหญิง อายุน้อยและมีลกั ษณะทางคลินิกดังที่กล่าวมาแล้ วอาจจะต้ องตรวจเสมหะเพื่อหาเชื ้อวัณโรคเพราะ
อาจเป็ นวัณโรคหลอดลมได้ 3
ผู้ป่วยวัณโรคอาจมีลกั ษณะทางรังสีที่คล้ ายผู้ป่วยที่เป็ นปอดอักเสบจากเชื ้อแบคทีเรี ยได้ เช่น การพบ
patchy infiltration หรื อ consolidation เป็ นต้ น แต่ผ้ ป
ู ่ วยวัณโรคจะมีลกั ษณะทางคลินิกที่ต่างออกไปคือ จะ

มีอาการน้ อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วย bacterial

pneumonia

โดยเฉพาะอาการเหนื่อยยกเว้ นว่ามีพยาธิสภาพที่

รุนแรง
ลักษณะทางเอ็กซ์เรย์ปอดแบบสุดท้ ายที่พบบ่อยคือ nodule ซึง่ ค่อนข้ างเป็ นปั ญหาในการวินิจฉัยและ
รักษาเนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี ้มักไม่คอ่ ยมีอาการและมักตรวจพบความผิดปกติโดยบังเอิญ ทาให้ มีโอกาสน้ อยทีจ่ ะ
พบเสมหะจากการย้ อมดูเชื อ้ วัณโรค ดังนัน้ หากพบเอ็กซ์ เรย์ ที่มีลกั ษณะดังกล่าวแพทย์ ควรจะทาการตรวจ
เพิ่มเติมเพื่อประเมินโอกาสการเป็ นวัณโรคก่อนที่จะตัดสินใจให้ การรักษาโดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีประวัติสบู
บุหรี่ และมี nodule ขนาดใหญ่ซึ่งมีโอกาสเป็ นมะเร็ งปอด รวมทังอาจต้
้
องนึกถึงการติดเชื ้อ Mycobacterium
ที่ไม่ใช่วณ
ั โรคไว้ ด้วยเพราะมักจะให้ ลกั ษณะทางเอ็กซ์เรย์ที่เป็ น nodule ได้ บ่อย4 และต้ องวินิจฉัยโดยการส่ง
เพาะเชื ้อเสมหะ หรื อสิง่ ส่งตรวจอื่นเช่น น ้าล้ างปอดที่ได้ จากการทา bronchoscope
การตรวจเสมหะหาเชือ้ วัณโรค
หลังจากที่แพทย์ประเมินแล้ วว่าลักษณะทางคลินิก และภาพรังสีทรวงอกน่าจะเป็ นวัณโรค ในขันต่
้ อไปคือการ
เก็บเสมหะเพื่อย้ อมหาเชือ้ วัณโรค แต่ก่อนอื่นต้ องทราบว่าผู้ป่วยวัณโรคไม่จาเป็ นต้ องตรวจย้ อมเสมหะพบเชือ้ เสมอไป
โดยทัว่ ไปพบว่าประมาณ 30-40% ของผู้ป่วยวัณโรคตรวจไม่พบเชื ้อจากการย้ อมเสมหะ สาเหตุหนึ่งที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจาก
จานวนเชือ้ ที่สามารถตรวจพบได้ โดยการย้ อมเสมหะโดยวิ ธีมาตรฐานนันจะต้
้
องมีอยู่ในเสมหะตัง้ แต่ 5,000-10,000
bacilli

ต่อ 1

ml

ของเสมหะ หากเชือ้ น้ อยกว่านี ้ก็ไม่สามารถตรวจพบได้ จากการย้ อมเสมหะธรรมดา ลักษณะทาง

ภาพรังสีทรวงอกอาจพอบอกได้ วา่ ผู้ป่วยน่าจะมีเชื ้ออยูม่ ากน้ อยเพียงใดในปอด เช่น ถ้ าพบ cavity บ่งชี ้ว่าน่าจะพบเชื ้อใน
เสมหะ หรื อหาก infiltration กิ นพื ้นที่ในปอดหลายกลีบก็น่าจะพบเชื อ้ เช่นเดียวกัน ดังนัน้ หากพบว่าลักษณะทาง
เอ็กซ์ เรย์น่าจะพบเชื อ้ จานวนมากแต่ผลการย้ อมเสมหะกลับไม่พบเชื อ้ วัณโรคกรณี นี ้แพทย์ควรมองหาสาเหตุอธิ บาย
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ปรากฏการนี ้ เช่น อาจมี การอุดตันของหลอดลมจาก ต่อมน ้าเหลืองภายนอกหลอดลมที่เป็ นวัณโรค หรื อ อาจเป็ น lesion
ที่เกิดจากโรคอื่นเช่น fungal infection เป็ นต้ น
เทคนิคในการย้ อมเสมหะหาเชื ้อวัณโรคทาได้ โดยวิธีที่เรี ยกว่า Ziehl-Neelsen stain ซึ่งการอ่านผลนันจะต้
้
อง
ตรวจสอบแผ่นสไลด์ 100 fields/แผ่น จึงจะถือว่าได้ มาตรฐานในการรายงานผล มีการศึกษาเปรี ยบเทียบการรายงานผล
การย้ อมเสมหะระหว่าง local

laboratory

เสมหะเป็ นลบจาก local

ให้ ผลกลายเป็ นบวกเพิ่มขึ ้นจากการรายงานของ lab มาตรฐานถึง 30% โดยทัง้ 2 ที่ใช้

lab

กับห้ อง lab ที่ได้ มาตรฐานพบว่าในจานวนผู้ป่วยวัณโรคทังหมดที
้
่รายงาน

specimens เดียวกัน5

ในผู้ป่วยบางรายการตรวจย้ อมเสมหะแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการวางแผนการรั กษา ควรจะต้ องมีการ
ส่งเสมหะเพื่อเพาะเชื ้อด้ วย ซึง่ สมาคมปราบวัณโรคได้ แนะนาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1.

ผู้ป่วยติดเชื ้อ HIV

2.

ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการรักษามาก่อน

3.

ผู้ป่วยกลับเป็ นซ ้า (Relapse)

4.

ผู้ป่วยวัณโรคที่มีประวัติการรักษาไม่สม่าเสมอ

5.

ผู้ป่วยวัณโรคที่มีประวัติติดยาเสพติด

6.

ผู้ป่วยวัณโรคที่มีประวัติสมั ผัสกับผู้ป่วยที่ดื ้อยามาก่อน

การรักษาวัณโรค
ในที่นี ้จะขอกล่าวเฉพาะการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะเป็ นบวกเท่านัน้ ส่วนการรักษาวัณโรคที่เสมหะไม่พบเชื ้อ
จะไม่ขอกล่าวในรายละเอียด องค์การอนามัยโรคแนะนาว่าการรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะเป็ นบวกนันให้
้ เริ่ มด้ วยสูตรยา
ระยะสัน้ 6 เดือนคือ ใช้ ยา Isoniacid

Rifampicin Pyrazinamide

และ Ethambutol ในระยะ 2 เดือนแรก ส่วน 4

เดือนหลังใช้ ยา Isoniacid กับ Rifampicin6 จนครบ 6 เดือน ในช่วง 2 เดือนแรกของการรักษา ซึ่งบางครัง้ เราเรี ยกว่า
intensive phase นัน้ ผู้ป่วยบางรายควรได้ รับการติดตามในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการรักษา เนื่องจากมีผ้ ป
ู ่ วยจานวน

หนึง่ ที่อาจมีอาการของผลข้ างเคียงของยา หรื ออาการแพ้ ยาได้ โดยพบว่าในกลุม่ ผู้ ป่ วยสูงอายุมีโอกาสเกิดตับอักเสบได้
มากกว่าผู้ป่วยอายุน้อย ดังนันในผู
้ ้ ป่วยกลุม่ นี ้ควรได้ รับการติดตามใกล้ ชิดในช่วงแรกของการรักษา นอกจากนี ้ผู้ป่วยที่มี
ประวัติ ดื่ ม เหล้ า เป็ นประจ า ผู้ป่ วยโรคเอดส์ และติ ด เชื อ้ ตับอัก เสบ C7 ก็ เ ป็ นกลุ่ม เสี่ย งต่อ การเกิ ดตับ อักเสบจากยา
เช่นเดียวกัน

6

นอกจากยารักษาวัณโรคแล้ วการให้ วิตามิน B6 จะทาให้ ลดโอกาสเกิด neuropathy จากยา INH ได้ แต่ไม่
จาเป็ นต้ องให้ ทกุ รายยกเว้ นในรายที่เสี่ยงต่อการเกิดเช่น ผู้ป่วยตังครรภ์
้
ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดสุราเรื อ้ รัง
ผู้ป่วยไตวาย และผู้ป่วยขาดอาหาร8
ประมาณ 80% ของผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลย้ อมเสมหะเป็ นบวกนัน้ การรักษาด้ วยยาสูตรนี ้จะพบเสมหะกลายเป็ น
ลบได้ หลังจากเริ่ มรักษาไปแล้ ว 2 เดือน9 แต่อย่างไรก็ดีมีผ้ ปู ่ วยจานวนหนึ่งที่เสมหะยังคงพบเชื ้อหลัง 2 เดือนของการเริ่ ม
รักษาแม้ วา่ จะทานยาอย่างสม่าเสมอ ในกรณีดงั กล่าวนี ้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการได้ แก่ มีการติดเชื ้อดื ้อยาตังแต่
้
แรก หรื อผู้ป่วยมีเชื ้อที่ตอบสนองต่อยาดี แต่มีจานวนเชื ้อตังต้
้ นมากทาให้ ต้องใช้ เวลาในการลดจานวนเชื ้อวัณโรคนานกว่า
ปกติ หรื ออาจเป็ นเชื ้อวัณโรคที่ตายแล้ วหลุดออกมาให้ ตรวจพบก็ได้ ซึง่ ในกรณีหลังนี ้การเพาะเชื ้อในขณะนันจะไม่
้
ขึ ้น
เมื่อแพทย์พบผู้ป่วยที่เสมหะยังคงเป็ นบวกเมื่อสิ ้นสุดเดือนที่ 2 ของการรักษา ควรส่งเพาะเชื ้อทุกรายเนื่องจากจะ
สามารถบอกได้ วา่ มีสาเหตุมาจากกรณีใด ส่วนสูตรยาในการรักษายังไม่ต้องปรับเปลีย่ น ให้ ใช้ ยา 4 ขนานตามเดิมและนัด
ผู้ป่วยมา 1 เดือนเพื่อประเมินผลการตรวจเสมหะ หากผลการตรวจเสมหะเป็ นลบ ร่วมกับอาการและลักษณะทางรังสีทรวง
อกดีขึ ้นอาจพิจารณาลดยาลงเหลือ 2 ตัวได้ 8 แต่หากผลเสมหะไม่ไปด้ วยกันกับการตอบสนองทางอาการ และภาพรังสี
ทรวงอกเช่น ผลการตรวจย้ อมเสมหะเป็ นลบ แต่ผ้ ปู ่ วยยังคงมีไข้ น ้าหนักไม่เพิ่มขึ ้น ร่ วมกับภาพรังสีทรวงอกที่ยงั ไม่ดีขึ ้น
เท่าที่ควร (ถ้ าการรักษาตอบสนองดีภาพเอ็กซเรย์ปอดที่สิ ้นสุด 2 เดือนมักพบว่าจะดีขึ ้นชัดเจน) แพทย์ผ้ ดู แู ลควรให้ ยาเดิม
ต่อไปก่อนจนกว่าผลการเพาะเชื ้อและ susceptibility test จะออกมา นอกจากนี ้แพทย์ควรคานึงถึงภาวะภูมิต้านทาน
ของผู้ป่วยร่วมด้ วยโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน เพราะผู้ป่วยเบาหวานหลายรายที่การรักษาวัณโรคจะตอบสนองได้ ไม่ดถี ้ าไม่
ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดให้ เป็ นปกติ
เมื่อผลการเพาะเชื ้อวัณโรคกลับมา (สิ ้นสุดการรักษาเดือนที่ 4) ถ้ าพบว่าเป็ นเชื ้อดื ้อยาให้ พิจารณาปรับยาตาม
ผล susceptibility และอาจต้ องพิจารณาส่งต่อเพื่อไปพบผู้เชี่ยวชาญ ส่วนในกรณีที่ผลการเพาะเชื ้อไม่พบว่าเป็ นเชื ้อดื ้อ
ยา ส่วนใหญ่ แล้ ว เมื่อสิ ้นสุดเดือนที่ 4 แล้ วนัน้ ผลเสมหะมักเป็ นลบเกื อบทุกรายซึ่งสามารถลดยาลงเป็ น 2 ตัวได้
(maintenance phase)

การให้ ยา 2 ตัวนันควรท
้
าต่อเนื่องไปอีก 4 เดือน เพราะโดยหลักการแล้ ว เราจะพิจารณาให้

maintenance phase เป็ นเวลา 4 เดือน หลังจากที่พบว่าผลการย้ อมเชื ้อเป็ นลบ ดังนันในผู
้ ้ ป่วยที่มี delay conversion

ของเสมหะในกรณีดงั กล่าวอาจต้ องใช้ เวลาในการรักษามากกว่า 6 เดือน ขึ ้นอยูก่ บั ว่าต้ อง prolonged intensive phase
นานเท่าใด ส่วนในผู้ป่วยที่ผลการเพาะเชื ้อไม่ขึ ้น ร่ วมกับอาการและภาพรังสีทรวงอกที่ ดีขึ ้นชัดเจนสามารถลดยาลงเป็ น
maintenance phase ได้ เช่นเดียวกันและสามารถนับต่อจนครบ 6 เดือนได้ เลย เนื่องจากเชื ้อที่ย้อมพบที่สิ ้นสุดเดือนที่ 2

เป็ นเชื ้อที่ตายแล้ ว แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการรักษาในช่วง maintenance phase นันอาจจะนานกว่
้
า 4 เดือนได้
เช่นเดียวกันโดยเฉพาะรอยโรคที่เป็ น cavity หรื อรอยโรคที่กินพื ้นที่กว้ างและยังคงเห็นลักษณะที่บ่งชี ้ว่าโรคยัง active อยู่
จากเอ็กซเรย์ปอด
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การตรวจเสมหะครัง้ ต่อไปควรทาเมื่อสิ ้นสุดเดือนที่ 4 (เข้ าสูเ่ ดือนที่ 5) ของการรักษา ร่ วมกับการตรวจภาพรังสี
ทรวงอก โดยผู้ป่วยที่ยงั มีผลย้ อมเสมหะเป็ นบวก ในช่วงเดือนดังกล่าวและไม่ได้ รับการส่งตรวจเพาะเชื อ้ ก่อนการรั กษา
แพทย์ต้องคิดถึงภาวะ treatment failure ซึ่งหมายถึงการติดเชื ้อ Multi-drug resistance Tuberculosis ( เชื ้อที่ดื ้อ
ต่อทังยา
้ INH และ Rifampicin พร้ อมกัน) การรักษาในกรณีนี ้ต้ องให้ ยาตัวใหม่ที่ผ้ ปู ่ วยไม่เคยได้ รับมาก่อนเพิ่มอีก 2-3
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ตัว ห้ ามเพิ่มยาตัวเดียวเด็ดขาดเพราะจะทาให้ เชื ้อดื ้อต่อยาตัวใหม่ได้ ง่าย และต้ องส่งเสมหะเพื่อเพาะเชื ้อวัณโรครวมทัง้
ทา susceptibility test ทุกราย และอาจต้ องส่งตัวผู้ป่วยเพื่อได้ รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ แต่หากเสมหะที่สิ ้นสุดเดือน
ที่ 4 ให้ ผลลบ ควรตรวจเสมหะอีกครัง้ ร่วมกับการตรวจภาพรังสีทรวงอกเมื่อสิ ้นสุดการรักษา
การติดตามการรักษาวัณโรคมีความจาเป็ นในช่วง 2 ปี หลังการรักษาครบ เพื่อเฝ้ าติดตามภาวะ Relapse ที่
มักจะเกิดขึ ้นในช่วง 6-12 เดือนแรกหลังการรักษา และในผู้ป่วยที่ติดเชื ้อที่ไม่ดื ้อยาแต่แรกและได้ รับสูตรยาระยะสัน้ พบว่า
การ Relapse ในผู้ป่วยส่วนใหญ่กลุม่ นี ้ที่ทานยาอย่างสม่าเสมอดี เชื ้อที่ทาให้ เกิด relapse ยังคงตอบสนองดีต่อยา10,11
สาเหตุของการ Relapse นันเนื
้ ่องมาจากสาเหตุหลายประการได้ แก่ การที่ผ้ ปู ่ วยมีรอยโรคที่เป็ นโพรง หรื อมีขนาดรอยโรค
กว้ าง สูตรยาระยะสันอาจไม่
้
เพียงพอที่จะ Sterilize เชื ้อได้ หมด และนอกจากนี ้ผู้ป่วยที่ไม่ได้ สง่ เสมหะเพาะเชื ้อการเกิด
relapse อาจเป็ นเพราะว่าผู้ป่วยติดเชื ้อที่ดื ้อต่อยาตังแต่
้ ทีแรกโดยเฉพาะยา Rifampicin

หมายเหตุ ในการรักษา Relapse tuberculosis ถ้าแพทย์ไม่มนั่ ใจในการรักษาควรส่งผุป้ ่ วยไปรักษาต่อกับผูเ้ ชี ่ยวชาญ
แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ขาดยาในช่ วงต่ างๆของการรักษา
การขาดช่วงการรักษาพบได้ เป็ นประจาในผู้ป่วยวัณโรค สาเหตุส่วนใหญ่ น่าจะเป็ นจากการได้ รั บคาแนะนา
รวมถึงการติดตามการรักษาไม่ดีพอ ผลกระทบจากการขาดช่วงการรักษาจะมีมากในช่วง intensive phase โดยเฉพาะ
ถ้ าขาดยาในช่วงนี ้เป็ นเวลานาน ซึ่งมีแนวโน้ มต้ องเริ่ มยาใหม่มากขึ ้น เหตุที่การขาดยาในช่วงนี ้มีความสาคัญมากกว่า
ในช่วง maintenance phase ก็เนื่องมาจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่โอกาสเกิดเชื่อดื ้อยามากว่าเพราะมีจานวนเชื ้อ
วัณโรคที่กาลังแบ่งตัวอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ส่วน maintenance phase การรักษาในช่วงนี ้มุ่งเน้ นการฆ่าเชื ้อที่เหลืออยู่เป็ น
จานวนน้ อย แต่อย่างไรก็ตามการทานยาโดยสม่าเสมอย่อมเป็ นสิ่งที่ดีที่สดุ ที่แพทย์ผ้ รู ักษาควรส่งเสริ มให้ เกิดขึ ้นในผู้ป่วย
ทุกราย ซึง่ ในปั จจุบนั สามารถทาได้ โดยกระบวนการที่เรี ยกว่า DOTS
ในบทความนี ้จะขอเสนอแนวทางในการรักษาผู้ป่วยที่ขาดช่วงการรักษาตามแผนภูมิที่แสดงด่านล่างนี ้ 11 โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนีค้ ือ ผู้ป่วยที่ขาดยาในช่วง intensive phase ตังแต่
้ 2 สัปดาห์ขึ ้นไปควรเริ่ มการรักษาใหม่และ
นับวันรักษาใหม่ไปเลย ส่วนผู้ป่วยที่ขาดยาในช่วงนี ้น้ อยกว่า 2 สัปดาห์ไม่จาเป็ นต้ องเริ่ มใหม่แต่ให้ นบั วันรักษาใหม่ต่อจน
ครบเวลาของ intensive phase และควรส่งเสมหะเพื่อย้ อมเชื ้อและเพาะเชื ้อทุกราย
ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยขาดยาในช่วง maintenance phase นันถ้
้ าผู้ป่วยได้ รับยาในช่วงนี ้มาได้ แล้ วมากกว่าหรื อเท่ากับ
80% ของ dose ที่ควรจะได้ รับใน maintenance phase อาจจะพิจารณาหยุดยาได้ ยกเว้ นในผู้ป่วยที่ เริ่ มต้ นเป็ น smear
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positive tuberculosis ควรให้ การรักษาต่อจนครบระยะเวลา

ส่วนในรายที่ได้ รับยามาน้ อยกว่า 80% ของ dose ที่ควร

ได้ รับในช่วงนี ้ให้ สง่ เสมหะตรวจย้ อมหาเชื ้อวัณโรคร่ วมกับส่งเพาะเชื ้อทุกราย และพิจารณาต่อว่าขาดยามานานเกินกว่า 3
เดือนหรื อไม่ หากพบว่าขาดยามานานตังแต่
้ 3 เดือนขึ ้นไปควรพิจารณาเริ่ มรักษาโดยให้ ยา 4 ตัวเป็ นการเริ่ มรักษาใหม่
และควรส่งเสมหะเพาะเชื ้อรวมถึงการทา susceptibility
จนกว่าผล susceptibility

test

test

ด้ วย ถ้ าผลการเพาะเชื ้อขึ ้นให้ รักษาด้ วยยา 4 ตัวต่อไป

จะออก แต่ถ้าผลการเพาะเชือ้ เป็ นลบ อาจจะพิจารณาหยุดยาได้ ถ้าผู้ป่วยได้ รับยามา

อย่างน้ อย 9 เดือนแล้ ว
แต่ในกลุม่ ผู้ป่วยที่ขาดยาน้ อยกว่า 3 เดือนในช่วง maintenance phase ให้ สง่ เสมหะเพื่อเพาะเชื ้อเช่นเดียวกัน
และให้ ดาเนินการรักษาต่อเนื่องได้ โดยใช้ ยาเดิม ถ้ าผลเพาะเชื ้อครัง้ ใหม่กลับมาเป็ นบวก ควรเริ่ มการรักษาด้ วยยา 4 ตัว
ใหม่จนกว่าผลผล susceptibility

test

กลับมา ถ้ าผลเพาะเชื ้อไม่ขึน้ เชื ้อสามารถให้ การรักษาต่อแบบ maintenance

phase ได้ แต่ขยายเวลาออกไปเป็ น 9 เดือน

Interruption in
initial phase

Yes

No

Duration of
interruption

% planned
doses
completed

< 14 days¶

≥ 14 days¶

< 80%

≥ 80%

Continue
tratement

Restart from
begining

Duration of
interruption

Additional Rx may
not be necessary*.

<3
months¶

≥3
months¶

Continue
treatment£

Restart 4 drugs
regimen from the
beginning§

รู ปที่ 4 แสดงแนวทางการดูแลผู้ป่วยขาดยาวัณโรคระหว่างให้ การรักษาด้ วยสูตรยาระยะสัน้ 6 เดือน
*ถ้ าผู้ป่วยเป็ นประเภทเริ่มต้ นด้ วยเสมหะบวกก่อนการรักษาให้ พิจารณารักษาต่อจนครบระยะเวลา
¶ ส่งเพาะเชื ้อทุกราย
£ ถ้ าการเพาะเชื ้อเสมหะพบเชื ้อควรเริ่ มยา 4 ตัวใหม่จนกว่าผล susceptibility test จะออกมา
§ ถ้ าผลการเพาะเชื ้อไม่ขึ ้นเชื ้อสามารถพิจารณาหยุดยาได้ ถ้าผู้ป่วยไดรับการรักษามาครบ 9 เดือน (กรุ ณาอ่านรายละเอียดเพิม
่ เติมใน text)
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การดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้ รับผลข้ างเคียงที่พบบ่ อยจากยา
ผู้ป่วยที่ได้ รับยาวัณโรคมีโอกาสเกิด ผลข้ างเคียงจากยา หรื อแม้ กระทัง่ เกิดการแพ้ ยาได้ ผลเหล่านี ้อาจมีทงที
ั ้ ่ไม่
รุนแรงจนถึงรุนแรงถึงชีวิต
1.

อาการทางระบบทางเดินอาหาร
อาการทางระบบทางเดินอาหารเป็ นผลข้ า งเคียงของยาที่พบได้ บ่อย ซึ่งอาการเหล่า นีไ้ ด้ แก่ อาการคลื่นไส้
อาเจียน เบื่ออาหาร หรื อแม้ กระทัง่ อาการปวดท้ อง โดยส่วนใหญ่แล้ วอาการเหล่านี ้จะปรากฏประมาณช่วง 2-3
สัปดาห์แรกของการรักษา และมักจะค่อยๆหายไปได้ เองเมื่อเวลาผ่านไป แต่อย่างไรก็ตามอาการเบื่ออาหาร และ
คลืน่ ไส้ อาเจียนที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวพบได้ บ่อยๆว่าผู้ป่วยเหล่านันอาจจะก
้
าลังมีภาวะตับ
อัก เสบเริ่ ม ต้ น อยู่ ดัง นัน้ โดยทั่วไป แพทย์ ค วรนัด ผู้ป่ วยมาพบในช่ วง 2 สัปดาห์ แ รกก่อ นเพื่อ ดูว่าผู้ป่วยมี
ผลข้ างเคียงจากยา หรื อมีการแพ้ ยาหรื อไม่ และถ้ าพบอาการต่อเนื่องดังกล่าวข้ างต้ นควรเจาะเลือดตรวจเพือ่ ดูวา่
มีภาวะตับอักเสบหรื อไม่ โดยมีข้อแนะนาดังนี ค้ ือ ถ้ าค่า enzyme
normal limit

AST

สูงขึ ้นไม่ถึง 3 เท่าของค่า

อาการดังกล่าวที่เกิดขึ ้นไม่น่าจะเกิดจากภาวะตับอักเสบ แต่ถ้า AST ตังแต่
้

upper

3 เท่าขึ ้นไป หรื อ

ตังแต่
้ 5 เท่าขึ ้นไปในผู้ป่วยที่แม้ ไม่มีอาการ แสดงว่าน่าจะมีการอักเสบของตับเกิดขึ ้น
การลดอาการทางระบบทางเดิ น อาหารในผู้ป่ วยที่ ไ ม่ มี ภ าวะตับ อัก เสบท าได้ โ ดยการปรั บ การ
รับประทานยาวัณโรคให้ ทานใกล้ มื ้ออาหารมากขึ ้น แต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ ้นบางครัง้ อาจต้ องทานยาพร้ อมกับ
อาหารก็ได้ ส่วนในผู้ป่วยที่มีภาวะตับอักเสบเกิดขึ ้นแล้ ว ถ้ าการอักเสบนันรุ
้ นแรงแบบ fulminant
failure ให้ หลีกเลีย่ งยา INH Rifampicin และ Pyrazinamide อย่างถาวร
hepatitis

คือ มีค่า enzyme

AST

hepatic

แต่ถ้าการอักเสบของตับเป็ น mild

น้ อยกว่า 5 เท่าของค่าปกติสงู สุดและไม่มีอาการ ไม่จาเป็ นต้ องปรับการ

รักษาให้ ใช้ ยาเดิมต่อไปได้ แต่ต้องมีการติดตาม อาการและระดับ enzyme

AST

ทุก 1 สัปดาห์ร่วมกับการให้

คาแนะนาผู้ป่วยถึงการมาตรวจเร็ วกว่ากาหนดถ้ ามีอาการตับอักเสบ หรื อมีดีซ่าน ส่วนการพิจารณาหยุดยาวัณ
โรคเพื่อ challenge นันจะท
้ าเมื่อมีคา่ enzyme AST ตังแต่
้ 5 เท่าขึ ้นไปโดยไม่จาเป็ นต้ องมีอาการ หรื อ ตังแต่
้ 3
เท่าขึ ้นไปร่วมกับมีอาการ แต่อย่างไรก็ตามควรทราบว่าการวินิจฉัยตับอักเสบจากยาวัณโรคต้ องไม่พบสาเหตุอื่น
ที่ทาให้ เกิ ด เช่น ภาวะตับอักเสบจากเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ ทังชนิ
้ ดA

B

หรื อ C ซึ่งต้ องทาการตรวจหาด้ วย

นอกจากนี ้การเกิดตับอักเสบจากยาอื่นที่ผ้ ปู ่ วยรับประทานร่ วมกัน หรื อผู้ป่วยที่ทานเหล้ าเป็ นประจา ก็สามารถ
ทาให้ เกิดตับอักเสบระหว่างทานยาได้ เช่นกัน
การ challenge ยาควรเริ่ มหลังจากระดับ AST ลดลงมาต่ากว่า 2 เท่าของค่าปกติสงู สุด หรื อลงมา
ระดับเดียวกับ baseline เดิมของผู้ป่วยที่เคยมีโรคตับอยูก่ ่อน ในแง่ของยา โดยทัว่ ไปพบว่า Rifampicin ทาให้
เกิด hepatitis ร่ วมกับยาตัวอื่นได้ น้อยกว่าการใช้ INH หรื อ PZA ร่ วมกับยาตัวอื่น 12 ดังนัน้ จึงควรเริ่ ม
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challenge ยา Rifampicin ก่อนในสัปดาห์แรกและถ้ าไม่มีการเพิ่มขึ ้นของระดับ AST ก็ให้ เริ่ ม challenge INH

และ PZA ตามลาดับทีละสัปดาห์ โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ AST ทุกครัง้ หากการ challenge
Rifampicin

และ INH ไม่ทาให้ ค่า AST เปลี่ยนแปลง ก็อาจพอสรุ ปได้ ว่า PZA น่าจะเป็ นยาที่ก่อให้ เกิดการ

อักเสบของตับถ้ าใช้ ร่วมกับตัวอื่น ดังนันในผู
้ ้ ป่วยที่เป็ นตับอักเสบรุ นแรงคือมีระดับ AST สูงมากกว่า 10 เท่าของ
ค่าปกติสงู สุด แพทย์ผ้ ดู แู ลสามารถปรับสูตรยาให้ ผ้ ปู ่ วยทานเป็ น 9 เดือนคือ 2 HRE/7HR ได้
2.

การออกผื่น
ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผื่นขึ ้นระหว่างทานยาไม่จาเป็ นต้ องหยุดยาวัณโรคทุกราย โดยเฉพาะผื่นคันที่ขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
เป็ นบริ เวณเล็กๆ ในกรณีนี ้การักษาโดยให้ antihistamine ร่วมด้ วยก็เพียงพอ ส่วนการหยุดยาควรทาในผู้ป่วยที่
มีผื่น ดัง ต่อ ไปนี ค้ ื อ ผื่ น แดงขึน้ ทั่ว ตัว โดยมี ไข้ ร่ว มด้ วย หรื อ มี แผลตามเยื่ อบุซึ่ง บ่ง ว่า เป็ น Steven-Johnson
Syndrome

การ challenge ยาควรทาในผู้ป่วยที่ผื่นหายไปมากแล้ ว และเว้ นช่วงห่างระหว่างยาแต่ละตัว

ประมาณ 3 วัน โดยเริ่ มจาก Rifampicin

INH

และต่อด้ วย PZA หรื อ Ethambutol ตามลาดับ ถ้ าไม่มีผื่น

เกิดขึ ้นหลัง challenge ยาครบ 3 ตัวแสดงว่ายาตัวที่ 4 น่าจะเป็ นสาเหตุของผื่น และไม่ควรให้ ร่วมกันต่อไป ใน
ทานองเดียวกันถ้ าผื่นเกิดขึ ้นหลังจากการใส่ยาตัวสุดท้ ายก็ควรหยุดยาตัวดังกล่าวได้ เลย มีผื่นอีกแบบหนึ่งที่
แพทย์ควรให้ ความสนใจแม้ ว่าจะพบได้ น้อยกว่ามากคื อผื่น petechial rash ซึ่งเกิดจาก Rifampicin induce
thrombocytopenia

การวินิจฉัยต้ องยืนยันภาวะนี ้โดยการตรวจ CBC และตัดสาเหตุอื่นที่เป็ นต้ นเหตุของ

thrombocytopenia ออกไป

การรักษาคือการหยุด Rifampicin โดยเด็ดขาด

3. Drug fever

ไข้ จากยาวัณโรคสามารถเกิดขึ ้นได้ จากยาวัณโรคหลายตัว แต่การวินจั ฉัยไข้ ที่เกิ ดจากยาต้ องตัดสาเหตุอื่นๆ
ออกไปก่อน เช่น ไข้ จากวัณโรคเอง จากการติดเชื อ้ อื่น หรื อจากภาวะ paradoxical
immune process

reaction

ที่เกิดจาก

โดยเฉพาะในผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยที่มีไข้ จากยามักจะรู้ สกึ สบายดีแม้ ว่าจะมีไข้ สงู และการ

พบว่าผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อยาวัณโรคได้ ดีโดยดูจากผลย้ อมเสมหะ และลักษณะทางรังสีปอดที่ดีขึ ้นเป็ น
ข้ อมูลที่ทาให้ แพทย์ควรสงสัยภาวะนี ้มากขึ ้น การตรวจ CBC อาจพบ eosinophillia หรื อไม่ก็ได้ ส่วนการรักษา
ทาได้ โดยการหยุดยาและใช้ หลักการ challenge ยาเช่นเดียวกับที่ทาในกรณีผื่นขึ ้น
หมายเหตุเพิ่มเติม
1.

ในผูป้ ่ วยทุกรายที ่ต้องหยุดยาไปก่ อนและอยู่ระหว่างการรอ rechallenge ยา หากเป็ นวัณโรคที ่รุนแรงหรื อมี
เสมหะย้อมพบเชื ้อควรเริ่ มยากลุ่มอืน่ เช่น ให้ยาในกลุ่ม Aminoglycoside Ouinolone หรื อ Ethambutol ไป
ก่อน และ
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2.

การปรับสูตรยาวัณโรคนัน้ ต้องทาอย่างระมัดระวัง เพราะในบางกรณีการปรับเปลีย่ นสูตรยาบางวิ ธีอาจก่อให้เกิ ด
การดือ้ ต่อยามากขึ้นเช่นการเพิ่ มยาวัณโรคให้ผปู้ ่ วยทีละตัว (ทีไ่ ม่ใช่การ challenge ยา) ในผูป้ ่ วยทีส่ งสัยว่าอาจ
มี เชื ้อดือ้ ยา อาจส่งผลเชื ้อวัณโรคกลายเป็ นดือ้ ต่อยาทีใ่ ส่เข้าไปใหม่ได้

3.

การปรับสูตรยาโดยไม่ระวังอาจทาให้ compliance ในการรักษาวัณโรคลดลงเพราะผูป้ ่ วยอาจได้รบั ผลข้างเคียง
จากยาได้มากขึ้น

ดังนันหากแพทย์
้
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไปท่านใดพบปั ญหาระหว่างการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่แน่ใจในการจัดการ ควรส่ง
ผู้ป่วยไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
การรักษาวัณโรคในผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม
ในที่นี ้จะขอกล่าวเพียงการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยตังครรภ์
้
และให้ นมบุตรที่เสมหะย้ อมพบเชือ้ เท่านันกล่
้ าวคือ
ผู้ป่วยตังครรภ์
้
สามารถรักษาด้ วยยาสูตรมาตรฐานระยะสัน้ ได้ แก่ INH Rifampicin Ethambuthol และ PZA ได้ ตาม
คาแนะนาของ WHO13 และ IUATLD14 แต่อย่างไรก็ดีในสหรัฐอเมริ กาไม่นิยมใช้ PZA ในผู้ป่วยที่กาลังตังครรภ์
้
เนื่องจาก
ไม่มีข้อมูลที่มากพอในแง่ความปลอดภัย ฉะนันหากแพทย์
้
ท่านใดจะรักษาผู้ป่วยโดยไม่ใช้

PZA

ก็ต้องยืดเวลาการรักษา

ออกไปเป็ น 9 เดือน และนอกเหนือจากยาวัณโรคแล้ วผู้ป่วยตังครรภ์
้
ที่ได้ รับการรักษาวัณโรคที่มี INH ร่ วมอยู่ด้วยควรให้
Pyridoxine (B6) 25 mg/kg ทุกราย

ผู้ป่วยวัณโรคที่ต้องให้ นมบุตรไม่จาเป็ นต้ องปรับการรักษา แม่ว่ายาสูตรระยะสันจะผ่
้ านน ้านมแต่ปริ มาณที่มีอยู่
ในน า้ นมไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ อ ทารก แต่ ก็ ไ ม่ สามารถรั ก ษาหรื อ ป้ องกัน โรคในทารกได้ เ ช่ น กัน นอกจากนี ค้ วรให้
pyridoxine กับผู้ป่วยวัณโรคกลุม
่ นี ้และทารกทุกราย

สรุ ป
การรักษาวัณโรคที่ย้อมพบเชื ้อในเสมหะนันแม้
้ ว่าจะวินิจฉัยได้ ง่าย แต่การรักษานันมี
้ ความสาคัญมากทังในแง่
้
การดูแลผู้ป่วย การควบคุมการแพร่ กระจายเชื ้อ และการป้องกันการเกิดเชื ้อดื ้อยา ฉะนันแพทย์
้
ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยที่ติดเชื ้อวัณ
โรคปอดและมีเสมหะย้ อมพบเชื ้อควรให้ การดูแลผู้ป่วยแบบครบรอบด้ าน (Holistic care) ซึ่งต้ องไม่ม่งุ เน้ นแค่การจ่ายยา
วัณ โรคเท่ า นัน้ แต่ค วรเน้ น เรื่ อ งการรั บ ประทานยาให้ ค รบถ้ ว นและต่อ เนื่ อ งร่ ว มด้ ว ย ซึ่ง หมายถึ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง เรื่ อ ง
ผลข้ างเคียงของยา การเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อติดตามการรักษา ตลอดจนเศรษฐานะ และสิทธิการรักษาของผู้ป่วย
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