โรงพยาบาลแมวงก
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คูมือคุณภาพ : การดูแลผูปวยโรควัณโรคปอด

วันที่ประกาศใช 12 ก.พ. 2559
จัดทําโดย

ประเภทเอกสาร
PCT

 ควบคุม

ทีมดูแลผูปวย

ผูทบทวน

หัวหนาฝาย/ผูประสานคุณภาพ

ผูอนุมัติ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวงก

 ไมควบคุม

วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติการคัดกรอง/การดูแลรักษา สรางเสริมสุขภาพ และการสงตอผูปวยวัณโรค
ปอดในเครือขายบริการสุขภาพอําเภอแมวงก
ผูเกี่ยวของ
คณะกรรมการทํางานวัณโรคโรงพยาบาลแมวงกและเครือขายบริการสุขภาพอําเภอแมวงก
ตัวชี้วัด
รอยละของบุคลากรเขาใจและดูแลผูปวยตามมาตรฐานที่กําหนด>85%
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แนวทางการดูแลผูปวยโรควัณโรค
วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนแนวทางดูแลผูที่สงสัยหรือปวยเปนวัณโรคปอด
2.เพื่อใหเขาใจนิยามการจําแนกผูปวยกอนรักษา
3.เพื่อใหผูปวยวัณโรคปอดหายจากการเจ็บปวย และปองกันการเสียชีวิตดวยโรควัณโรค
4.เพื่อปองกันการเกิดวัณโรคดื้อยา
5.เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน
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แนวทางการวินิจฉัย
คําจํากัดความของผูปวยวัณโรคปอด
1) ผูที่นาสงสัยเปนวัณโรค(TB Suspect) หมายถึง ผูที่มีอาการหรืออาการแสดงที่นาสงสัยจะเปน
วัณโรค อาการนาสงสัยวัณโรคปอดพบบอยที่สุด คือ ไอมีเสมหะนานเกิน 2 สัปดาห ซึ่งอาจจะมีอาการ
อื่นๆทางระบบทางเดินหายใจ (หายใจถี่ เจ็บหนาอก ไอเปนเลือด) และ/หรืออาการทั่วไป (เบื่ออาหาร
น้ําหนักลด ไข เหงื่อออกตอนกลางคืน ออนเพลีย)
2) ผูปวยวัณโรค(TB Case) หมายถึง ผูปวยที่เปนวัณโรคยืนยัน (Definite Case) หรือผูปวยที่
แพทยหรือบุคลากรทางแพทยอื่นๆวินิจฉัยวาเปนวัณโรคและตัดสินใจใหการรักษาวัณโรคเต็มระยะสูตรยา
3) ผูปวยวัณโรคยืนยัน(Definite Case) หมายถึง ผูปวยที่สงสิ่งสงตรวจพบ Mycobacterium
tuberculosis complex ไมวาโดยการ Culture หรือ วิธีการใหมๆ เชน Molecular line probe
assay สําหรับประเทศที่หองปฏิบัติการชันสูตรตามปกติไมสามารถระบุเชื้อ M.tuberculosis ได ผูปวยที่
มีผลการตรวจเสมหะ AFB smear เปนพบเชื้อ 1 ครั้ง ถือวาเปน”ผูปวยวัณโรคยืนยัน”(Definite Case)
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แนวทางการวินิจฉัยผูปวยโรคPTB
การวินิจฉัยวัณโรคปอดใชองคประกอบดานตางๆ ดังนี้
1. ลักษณะทางคลินิก
อาการของวัณโรคปอด ไมคอยมีความจําเพาะ ไดแก ไอเรื่อรัง ไอเปนเลือด เหนื่อยงาย เจ็บหนาอก
ออนเพลีย มีไขต่ําๆซึ่งมักเปนตอนบาย เหงื่อออกตอนกลางคืนหลังไขลด เบื่ออาหาร น้ําหนักลดโดยไมทราบ
สาเหตุ
อาจฟงไดยินเสียง ralse ขณะหายใจเขาตรงบริเวณรอยโรคเมือฟงดวย stethoscope โดยไดยินชัด
ขึ้น เมื่อใหผูปวยไอแรงๆ(post-tussive rales) อยางไรก็ตามในผูปวยวัณโรคในระยะเริ่มตนอาจตรวจไมพบสิ่ง
ผิดปกติใดๆเลย
คําแนะนํา
 ผู
มี
อ
า
ก
า
ร
ไ
อ
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อยางนอย 2 สัปดาหขึ้นไป โดยไมสามารถอธิบายสาเหตุได ไมวาจะมีอาการอื่นรวมดวย
หรือไมควรไดรับการตรวจคัดกรองวัณโรคทุกราย ตามแบบคัดกรอง ตอไปนี้

 ผูที่มีลักษณะทางคลินิกที่เขาไดกับวัณโรคปอด ควรปฏิบัติ ดังนี้
หลักปฏิบัติในการวินิจฉัยวัณโรคปอดในผูทมี่ ีลักษณะทางคลินิกเขาไดกับวัณโรคปอด

ลักษณะทางคลินิกเขาไดกบั วัณโรคปอด

AFB*III +CXR

AFB = พบเชื้อ

ั วัณโรค
CXR เขาไดกบ

AFB = ไมพบเชื้อ
CXR เขาไดกบ
ั วัณโรค*

ระยะลุกลาม

AFB = พบเชื้อ
CXR ไมเขากับวัณโรค
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สงเสมหะเพาะเชื้อและทดลองความไวของเชื้อวัณโรคตอยา**



รักษาวัณโรค***

สืบคนหาโรคอื่น

* ภาพถายรังสีทรวงอกเขาไดกับวัณโรคระยะลุกลาม เชน patchy infiltrates with/without cavitary lesion เปนตน หรือภาพถายรังสี

ทรวงอกที่เขาไดกับรอยโรคเกาของวัณโรค เชน fibroreticular infiltrates with/without calcification เปนตน
** ในผูปวยทุกรายที่เสี่ยงตอวัณโรคดื้อยาหรือการติดเชื้อNTM หรือตองการยืนยันการวินิจฉัยโรค
*** ควรลงทะเบียนผูป วยวัณโรคทุกรายที่ใหการรักษา เพื่อประโยชนในการติดตาม และการประเมินผลการรักษา

2.ภาพถายรังสีทรวงอก
2.ภาพถายรังสีทรวงอก
ภาพถายรังสีทรวงอกที่อาจเขาไดกับวัณโรค เชน รอยโรคลักษณะ Reticulonodular หรือ
cavity ที่ตําแหนงปอดกลีบบน เปนตน อยางไรก็ตามรอยโรคเหลานี้อาจเปนรอยโรคเกาของวัณโรคที่ไม
จําเปนตองใหการรักษา หรือมีลักษณะคลายกับที่พบในโรคอื่นก็ได เชน เนื้องอก ปอดอักเสบ จากการติดเชื้อ
ชนิดอื่น เปนตน ดังนั้นการถายภาพรังสีทรวงอกแมวาจะมีประโยชนในการวินิจฉัยโรคแตมีความจําเพาะต่ํา
คําแนะนํา
 ไมควรใชภาพถายรังสีทรวงอกเพียงอยางเดียวในการวินิจฉัยโรค เมื่อพบความผิดปกติของ
ภาพถายรังสีทรวงอกที่เขาไดกับวัณโรค ตองตรวจเสมหะหาเชื้อวัณโรครวมดวยเสมอ
 ในกรณีที่ไมมีอาการผิดปกติใดๆแตภาพถายรังสีทรวงอกพบความผิดปกติเขาไดกับวัณ
โรค การนําภาพถายรังสีทรวงอกเดิมมาเปรียบเทียบ จะมีประโยชนในการชวยวินิจฉัยโรค
ดังตอไปนี้
หลักปฏิบัติในการวินิจฉัยวัณโรคปอดในผูทไี่ มมีอาการผิดปกติ แตภาพถายรังสีทรวงอก
พบความผิดปกติเขาไดกับวัณโรคปอด
ไมมีอาการใดๆแตภาพถายรังสีทรวงอกเขาไดกับวัณโรคปอด
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AFB*III +CXR

AFB = พบเชื้อ

AFB = ไมพบเชื้อ

CXR เขาไดกับวัณโรค

CXR เขาไดกับวัณโรค*

AFB = พบเชื้อ
CXR ไมเขากับวัณโรค

ระยะลุกลาม



สงเสมหะเพาะเชื้อและทดลองความไวของเชื้อวัณโรคตอยา**



รักษาวัณโรค***

สืบคนหาโรคอื่น

* ภาพถายรังสีทรวงอกเขาไดกับวัณโรคระยะลุกลาม เชน patchy infiltrates with/without cavitary lesion เปนตน

หรือภาพถายรังสีทรวงอกที่เขาไดกับรอยโรคเกาของวัณโรค เชน fibroreticular infiltrates with/without
calcification เปนตน

** ในผูปวยทุกรายทีเ่ สี่ยงตอวัณโรคดื้อยาหรือการติดเชื้อNTM หรือตองการยืนยันการวินจิ ฉัยโรค
*** ควรลงทะเบียนผูปวยวัณโรคทุกรายทีใ่ หการรักษา เพื่อประโยชนในการติดตาม และการประเมินผลการรักษา

3.การตรวจเสมหะหาเชื้อวัณโรค
3.1 การยอมเสมหะและตรวจดวยกลองจุลทรรศน เปนวิธีวินิจฉัยโรคที่งายไดผลเร็ว และ
สิ้นเปลืองคาใชจายนอย
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3.2 การเพาะเชื้อวัณโรคและการทดสอบความไวของเชื้อวัณโรคดื้อยา เปนวิธีมาตรฐานใน
การวินิจฉัยวัณโรค (Gold standard) และสามารถวินืจฉัยแยกโรคมัยโคแบคทีเรียมอื่นที่ไมใชวัณโรค (nontuberculous mycobacterium;NTM)ออกจากวัณโรคได
คําแนะนํา
 พิจารณาสงเสมหะเพาะเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวของเชื้อวัณโรคตอยากอน
เริ่มการรักษาทุกรายในกรณี ดังตอไปนี้
- Re-treatment ผูปวยเคยรักษามากอนประเภท กลับเปนซ้ํา, รักษาซ้ํา
หลังการลมเหลว, รักษาซ้ําหลังจากขาดยา และวัณโรคดื้อยา
- On treatment ผูปวยแนวโนมไมตอบสนองตอการรักษาโดยเสมหะยัง
บวกเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 2(3) หรือเดือนที่ 5 ขึ้นไป
- Pre treatment ผูปวยใหมกลุมเสี่ยงวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ไดแกผูที่มี
ประวัติสัมผัส MDR-TB หรือผูปวยTB/HIV(AFB+)
โดยสงตรวจไดที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค พรอมแนบแบบฟอรมการสง
ตรวจดังนี้
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แบบฟอรมสงตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค และทดสอบความไวของเชื้อตอยารักษาวัณโรค (NHSOLABTB05)
สวนที่ 1(สําหรับโรงพยาบาลทีส่ งตรวจ)
1.1 คลินิกวัณโรค
ชื่อผูปวย..........................................นามสกุล........................................อายุ.............ป เพศ......................
โรงพยาบาล....................................................HN……………………………..HCODE………………….TB no……………………
เลขที่บัตรประชาชน
สิทธิการรักษา

UC

ชนิดของตัวอยาง

เสมหะ(Sputum)

สิทธิอื่นที่ไมใช UC (ขาราชการ/ประกันสังคม/อื่นๆ)
อื่นๆ(ระบุ)............................................

สงตรวจ
Culture(เพาะเลี้ยงเชื้อ)
ขอบงชี้ในการสงตรวจ Culture &DST
Re-treatment ผูปวยเคยรักษามากอน ประเภท
ระบุ.................

Culture

Relapse

On treatment ผูปวยแนวโนมไมตอบสนองตอการรักษา

TAF

DST

TAD

MDR CASE (ระบุ MDR-TB No)

เสมหะยังบวกเมื่อสิ้นสุดเดือนที่

Pre treatment ผูปวยใหมกลุมเสี่ยงวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
........................

ประวัติสัมผัส MDR-TB

2(3)
TB/HIV(AFB+)

อื่นๆ

เดือนที่ 5 ขึ้นไป
อื่นๆระบุ

หมายเหตุ ปงบประมาณ 2554 กองทุนเอดสและวัณโรค สปสช ใหสิทธิการตรวจ culture / DST สําหรับผูปวยที่มีขอบงชี้ 1ครั้งตอ course การรักษาและจะไม
รับผิดชอบคาใชจายในการตรวจ สิ่งสงตรวจที่ไมใช sputum และการตรวจ culture / DST กลุมผูปวยประเภทอื่นๆ

ผูสั่งตรวจ : …………………………………………………….
เบอรติดตอ : ………………………………………..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 หองปฏิบตั ิการโรงพยาบาล
วันที่เก็บ(สิ่งสงตรวจ) ............................................... วันที่ตรวจ .......................................................... LAB Serial No: …………………………
ผลตรวจ AFB smear

Negative

1-9 cells

1+

2+

3+

Not done

ชื่อเจาหนาทีห่ องปฏิบัตกิ าร : ……………………………………………….. เบอรติดตอ : ………………………………………………..
หมายเหตุ ไมตองหยุดยากอนเก็บเสมหะตรวจ ใหใชเสมหะทีม่ ีผลบวกมากที่สุด 1-2 ตัวอยาง (ปริมาตร 2-5 cc) กรอกขอมูลใหถกู ตอง และครบถวนกอนสงตรวจ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สวนที่ 2 สําหรับหนวยรับตรวจ
สคร.

สํานักวัณโรค

อื่นๆระบุ..........................................

วันที่รับตัวอยาง................................................ผูรับตัวอยาง............................................. culture number…………………………..
สภาพของตัวอยาง

ตัวอยางอยูในสภาพดี

ตัวอยางหกเลอะเทอะ

ปริมาตรของตัวอยาง (โปรดระบุ)………………………
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3.3 การตรวจทางอณูชีววิทยาเพื่อการวินิจฉัยวัณโรคปอดและทดสอบความไวของเชื้อ
วัณโรคตอยาบางชนิด (nucleic acid amplification test; NAAT) เชน PCR, real-time PCR เปนตน
4.การตรวจ Tuberculin skin test, interferon gamma release assay (IGRA)
ไมสามารถนํามาใชในการวินิจฉัยวัณโรคปอด เนื่องจากเปนการทดสอบวามีภูมิตานทานตอ
เชื้อวัณโรคหรือไม ถาผลการทดสอบเปนบวกบอกไดเพียงวาเคยมีการติดเชื้อวัณโรคในรางกายเทานั้น ไม
สามารถแยกไดวาเปนการติดเชื้อวัณโรคระยะสงบ หรือกําลังปวยเปนวัณโรค

P a g e | 10

แนวทางการดูแลผูปวย
แนวทางการดูแลผูปวยวัณโรคแผนกผูปวยนอก รพ.แมวงก
ผูปวยมารับบริการ
ผูปวยไดรับการ

ไมใช

วินิจฉัย

ผูปวยมีอาการ

เปนวัณโรคแลว

แผนกผูปวยนอก

สงสัยวัณโรค

ใสMask

เขาสูกระบวนการของ

ใช
ไมใช

สง TB Clinic
ผูป วยทําแบบคัดกรองผูปวยวัณ
โรค คะแนนมากกวาหรือเทากับ

ใช
สง TB Clinic
ดําเนินการ
- สง CXR (คัดกรอง)
O2Sat ≤ 85%

O2Sat < 95%

O2Sat ≥ 95%

สง ER

consult แพทย

CXR กอน

ทันที**

กอนCXR***

Consultแพทย

นําผล CXR consult แพทย
ไมใช
แพทยสงสัยวา
ปวยเปน TB

ใช
นัดเก็บเสมหะ 3 ตลับ (TB Clinic)
(นัดวันศุกร)
* กรณีผูปวยที่มารับการคัดกรองเปนผูสูงอายุ(อายุ>60ป) หรือผูป
 วยUP ใหสงคัดกรองทีT่ B Clinic เมื่อไดคะแนน

ตั้งแต 1 คะแนนขึ้นไป
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ผูปวยมารับบริการ

ผูปวยไดรับการวินิจฉัย
เปนวัณโรคแลว
(สังเกตจากสติ๊กเกอร)

แนวทางการดูแลผูปวยวัณโรคแผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน รพ.แมวงก

ผูปวยมีอาการ
สงสัยวัณโรค

ไมใช

เขาสูกระบวนการ
ของแผนกER

ใช
ผูป วยทําแบบคัดกรองผูปวยวัณ
โรค คะแนนมากกวาหรือเทากับ 3

ใช
1. ใหผปู วยใส Mask
2. แยก Zone ผูปวยติดเชื้อ

3.รายงานแพทย

แพทยพิจารณา
1.Sputum AFB
2. CXR

ไมใช
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D/C นัดเขาคลินิกวัณโรค (วันศุกร)

Admit

Refer

แนวทางการดูแลผูปวย TB ที่แผนกบริการคลินิกวัณโรค
ผูปวยTB
สวมใส Mask
O2Sat ≤ 85%

ซักประวัติ/ชั่งนน./วัดความดัน/

สง ER ทันที*

วัดO2Sat

O2Sat < 95%
consult แพทย**

O2Sat ≥ 95%

ตรวจLab กอนพบ
แพทย

ใช

สงตรวจLab ตามOrder แพทย
(เนนใหบริการOne Stop servicce)

ไมใช
ผูปวยรับการตรวจจากแพทย
ที่คลินิกวัณโรค
สงตอแผนก
ผูปวยใน***

ผูปวยAdmit

ผูปวยกลับบาน
- รับใบนัดจากคลินิกวัณโรค
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* กรณีผูปวย TB มีO2Sat ≤ 85% ใหสงผูป วยไปที่ ER โดยประสาน.แผนกER ใหรับทราบขอมูลผูป วยเบื้องตนกอนสงตัวผูป วยไป เพื่อ
จัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับผูปวย
** กรณีผูปวย TB มีO2Sat ≤ 95%ให consult แพทยเวรประจําคลินิก เพื่อใหผปู วยไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
*** กรณีแพทยตรวจผูป วยแลวเห็นสมควรAdmit
ใหประสานแผนกผู
รบั ปทราบข
แนวทางการดู
แลผูปวย TBปวทียในให
่แผนกผู
วยในอมูลผูป ว ยเบื้องตนกอนสงตัวผูปวยไป เพื่อเตรียม
รับผูปวยไดอยางเหมาะสม

แนวทางการดูแลผูปวย TB ทีแ่ ผนกผูปวยใน

ผูปวยTB/ผูปวยที่มีอาการสงสัยTB

เขาหองแยก

ตรวจSputum AFB

ไมใช TB ยายออกจากหองแยก
วินิจฉัยTB
- ใหคําปรึกษาเจาะเลือดตรวจ HIV
- เจาะตรวจ LFT
สง Culture+DST

ในกลุม Re-

treatment, On treatment
และ Pre treatment

กอนเริ่มทานยา TB
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หมายเหตุ : กรณีผูปวยรายเกาไมไดนํายามา ใหเบิกยาจากหองยาและลงบันทึกจํานวนวันที่กินไวใน OPD card

แนวทางการดูแลผูปวย TB ที่แผนกบริการทันตกรรม
ผูปวยมารับบริการหองทันตกรรม

เปนผูปวยวัณโรคที่กําลัง

ไมใช

รักษาอยู

รับบริการงาน
ทันตกรรม

(ตรวจสอบจากสติ๊กเกอร)*

ใช

ผูปวยวัณโรคปอด

ผูปวยวัณโรคปอด

ผูปวยวัณโรค

เสมหะบวก

เสมหะลบ

นอกปอด
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* ผูปวยวัณโรคทุกรายจะติดสติ๊กเกอรเพื่อบงชีว้ าเปนผูปวยวัณโรค โดย

1. ผูปวยที่มีสติ๊กเกอรสีเหลือง ติดอยูทOี่ PD Card หมายถึง เปนผูป วยวัณโรคที่กําลังไดรับการรักษาอยู (ใหตรวจสอบประวัติการ
รับยาและผลตรวจเสมหะกอนใหบริการ)
2. ผูปวยที่มีสติ๊กเกอรสีเหลืองและสีเขียวติดอยูท Oี่ PD Card หมายถึง เปนผูป วยวัณโรคที่ไดรบั การจําหนายออกจากการรักษาแลว

แนวทางการดูแลผูปวย TB ที่แผนกเอ็กซเรย
ผูปวยมารับบริการที่หองX-ray

เปนผูปวยวัณโรคที่กําลัง
รักษาอยู
(ตรวจสอบจากสติ๊กเกอร)

ตรวจสอบการใสmask ของผูปวยและการ
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* ผูปวยวัณโรคทุกรายจะติดสติ๊กเกอรเพื่อบงชี้วาเปนผูปวยวัณโรค โดย

1. ผูปวยที่มีสติ๊กเกอรสีเหลือง ติดอยูทOี่ PD Card หมายถึง เปนผูป วยวัณโรคที่กําลังไดรับการรักษาอยู (ใหตรวจสอบประวัติการ
รับยาและผลตรวจเสมหะกอนใหบริการ)
2. ผูปวยที่มีสติ๊กเกอรสีเหลืองและสีเขียวติดอยูท Oี่ PD Card หมายถึง เปนผูป วยวัณโรคที่ไดรบั การจําหนายออกจากการรักษาแลว

แนวทางการรักษาผูปวยวัณโรค
Flowchart แสดงแนวทางการรักษาผูปวยวัณโรค รพ.แมวงก
รับผูปวยวัณโรครายใหม

สง Culture+DST

ในกลุม

Re-treatment, On treatment
เจาะ LFT,Anti-HIV

และ Pre treatment
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* หากผูปวยมีแนวโนมที่ดื้อตอการรักษา หรือภาวะแทรกซอน พิจารณาให Admit

การรักษาวัณโรค
1. การพิจารณากอนเริ่มการรักษา
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คําแนะนํา
 พิจารณาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในผูปวยวัณโรคทุกราย
 พิจารณาเจาะเลือดดูการทํางานของตับทุกราย โดยเฉพาะในผูปวยที่มีความเสี่ยงใน
การเกิดตับอักเสบ ไดแก ผูสูงอายุมากกวา 60 ป,ผูมีประวัติดื่มสุราเปนประจํา,ผูที่เคยมีประวัติโรคตับ หรือติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง,ผูที่ติดเชื้อเอชไอวี,ผูที่มีภาวะทุพโภชนาการ และหญิงตั้งครรภ เปนตน
 พิจารณาเจาะเลือดดูการทํางานของไตในผูปวยที่มีโรคไตหรือเสี่ยงตอการเกิดไตวาย
เฉียบพลัน เชน nephritic syndrome, ไตวายเรื้อรัง, โรคเบาหวานที่มีการทําหนาที่ของไตบกพรอง, ผูสูงอายุ
หรือผูที่ตองใชยากลุมamino glycosides
 พิจารณาตรวจสายตาในผูปวยสูงอายุหรือผูที่มีความผิดปกติของสายตาอยูเดิม
ผูปวยที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกราย ตองไดรับคําแนะนําใหหยุดเครื่องดื่มแอลกอฮอล และระมัดระวังการ
ใชยาอื่นที่อาจมีผลตอตับ (ควรไดรับยาตางๆภายใตคําแนะนําของแพทย)
2. สูตรยา และยา รักษาวัณโรค
2.1 สูตรยาสําหรับผูปวยใหม
2HRZE/4HR
ใชรักษาผูปวยที่ไมเคยรักษาหรือเคยกินยาวัณโรคไมเกิน 1 เดือน กอนเริ่มการรักษาหากมีปจจัยเสี่ยง
ของการดื้อยาควรสงเสมหะเพื่อ culture และทดสอบความไวตอยา (DST)
ในชวง 2 เดือนแรกเปนการรักษาระยะเขมขนจะใชยา 4 ขนาน H, R, Z, E ทุกวัน และในชวง 4
เดือนตอมาเปนการรักษาระยะตอเนื่องใชยา 2 ขนาน คือ H, R
การขยายเวลาของการรักษาระยะเขมขน
องคการอนามัยโลกเคยแนะนําใหขยายระยะเขมขนอีก 1 เดือน (1HRZE) สําหรับกรณีเสมหะยังพบ
เชื้อ เมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเขมขน (เดือนที่ 2) แตยกเลิกคําแนะนํานั้นแลว เนื่องจากมีหลักฐานวา ผล
เสมหะเมื่อสิ้นสุดระยะเขมขนไมเปนตัวทํานายที่ดีวาจะเกิด relapse หรือ failure หรือการดื้อยา H ตั้งแตเริ่ม
การรักษา สําหรับประเทศไทย ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหพิจารณาจากลักษณะทางคลินิกและภาพรังสีทรวงอก
การขยายเวลาของการรักษาระยะตอเนื่อง
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ผูปวยวัณโรคปอดบางราย เชน ผูปวยวัณโรคปอดที่มีแผลโพรงขนาดใหญ ผูปวยที่เปนเบาหวาน หรือ
ผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวีรวมดวย เปนตน อาจมีความลาชาในการตอบสนองตอการรักษา อาจยืดระยะเวลาการ
รักษาตอเนื่องไปได โดยใหการรักษานานทั้งสิ้น 9-12 เดือน แตทั้งนี้ควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเปน
รายๆ
ผูปวยวัณโรคนอกปอด เชน วัณโรคกระดูกขอ แนะนําใหรักษา 6-9 เดือน วัณโรคเยื่อหุมสมอง
แนะนําใหรักษา 9-12 เดือน
2.2 สูตรยารักษาซ้ําดวยยาวัณโรคแนวที่หนึ่ง
2HRZES/1HRZE/5HRE
ใชรักษาผูปวยวัณโรคที่กลับมารักษาซ้ําหลังจากขาดยา หรือกลับเปนซ้ํา กอนเริ่มการรักษา
ตองสงเสมหะ culture และ สงDST ตอยาทุกราย
การรักษาระยะเขมขน 3 เดือน โดย 2 เดือนแรกใหยา 5 ขนาน H, R, Z, E และฉีดยา S เดือนที่ 3
หยุดฉีดยาและใหกินยา 4 ขนานตออีก 1 เดือน หลังจากนั้นอีก 5 เดือนตอมา เปนการรักษาระยะตอเนื่องดวย
ยา 3 ขนาน H, R, E
หมายเหตุ : สูตรยารักษาซ้ําดวยยาวัณโรคแนวที่ 1 กรณีที่ผลตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 3 ยัง
พบเชื้อไมมีการขยายผลการรักษา และเมื่อทราบผล DST แพทยควรปรับยาใหสอดคลองกับผลที่ได
ยาที่ใชในการรักษาวัณโรค
โดยทั่วไปแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. ยารักษาวัณโรคแนวที่หนึ่ง ไดแก






ไอโซไนอะสิด (Isoniazid: H)
ไรแฟมปซิน (Rifampicin : R)
พัยราซินาไมด (Pyrazinamide : Z)
สเตร็บโตมัยซิน (Streptomycin : S)
อีแธมบูตอล (Ethambutal : E)

ไมควรใชยาเหลานี้โดยเฉพาะ R และ S ในการรักษาโรคอื่น นอกจากโรคที่เกิดจากเชื้อมัยโคแบคทีเรียม
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FDC เปนยารวมหลายขนานผสมในเม็ดหนึ่ง ๆ เชน HR หรือ HRZ หรือ HRZE การใช FDC จะชวย
เพิ่มความสะดวกในการจัด กินยา และหลีกเลี่ยงการเลือกกินยาบางขนานได อนึ่ง กรณีที่แพทยเห็นควรวาให
เพิ่มยาขนานใดขนานหนึ่ง สามารถใชยาแยกเม็ดเพิ่มเติมได ยารวมเม็ดมีขนาดของยาที่เหมาะสม สําหรับผูปวย
วัณโรคผูใหญ ที่มีน้ําหนักตัว 30- 70 กิโลกรัม ถาผูปวยมีน้ําหนักนอกเหนือจากนี้แนะนําใหใชยาแยกเม็ด
2. ยารักษาวัณโรคแนวที่สอง เชน







คานามัยซิน
ลีโวฟรอกซาซิน
เอทธิโอนามัย
พาราอะมิโนซาลิไซลิกแอซิด
ไซโคลซีริน
ออฟอกซซาซิน

ขนาดยาวัณโรคที่ใชคํานวณตามน้ําหนักตัว และขนาดยาสูงสุด
ยา

ชวงขนาดยา มก./กก./วัน

เฉลี่ยมก./กก./วัน

ขนาดยาสูงสุด

H

4-6

5

300 มก./วัน

R

8-12

10

600 มก./วัน

Z

20-30

25

2000 มก./วัน

E

15-20

15

1600 มก./วัน

S

12-18

15

1000 มก./วัน

 หามใช S ในหญิงที่กําลังตั้งครรภ
 ผูปวยอายุ > 60 ป อาจทนรับ S ขนาดมากกวา 500-750 มก./วัน ทุกวันไมได ควรลดขนาด
ยาลงเหลือ 10 มก./กก./วัน ผูปวยที่น้ําหนักนอยกวา 50 กก.อาจทนรับ S ขนาดมากกวา
500-750 มก./วัน ทุกวันไมไดเชนกัน
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ขนาดยาวัณโรคที่ใชคํานวณตามชวงน้ําหนัก
น้ําหนักกอนเริ่ม
การรักษา** (กก.)

ขนาดของยา(มก.)*
H

R

Z

E

4-6 มก./วัน

8-12 มก./วัน

***35-49

300

450

1000

800

50-59

300

600

1500

1000

60-69

300

600

1500

1200

≥70

300

600

2000

1200

20-30 มก./วัน 15-20 มก./วัน

* ตารางแสดงชวงน้ําหนักนี้มีเพื่อใหงายตอการปฏิบัติงาน แนะนําใหคํานวณตามน้ําหนักจริงทุกครั้ง
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามขนาดยาที่มีอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการหักเม็ดยา
** ถามีการลดหรือการเพิ่ม ของน้ําหนักตัวในชวงน้ําหนักที่ตางกัน ใหปรับขนาดยาตามชวงน้ําหนักที่
เปลี่ยนไป เพื่อปองกันการดื้อยา หรือการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
*** น้ําหนักนอยกวาหรือเทากับ 35 กิโลกรัม ใหคํานวณตามน้ําหนักตัว
ยารวมเม็ดสําหรับผูใหญ สูตร 4FDC
ชวงน้ําหนัก

สูตร 4FDC (H75 R150 Z400 E275)
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ปริมาณยา H ปริมาณยา R ปริมาณยา Z ปริมาณยา E

จํานวนเม็ด

ตอวัน(มก.)

ตอวัน(มก.)

ตอวัน(มก.)

ตอวัน(มก.)

30-37 กก.

2

150

300

800

550

37-54 กก.

3

225

450

1200

825

50-70 กก.

4

300

600

1600

1100

หลักการใหยารักษาวัณโรคแนวที่หนึ่ง
การรักษาดวยสูตรยามาตรฐานระยะสั้นที่ใชในปจจุบัน (standard short-course chemotherapy;
SSC) เปนระบบยาที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีที่สุดในการรักษาผูปวย
วัณโรคใหหายไดเกือบ100% ถาผูปวยไดรับการดูแลที่ดีโดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ใหยาถูกตองทั้งชนิดและจํานวน ยาบางชนิดมีฤทธิ์ฆาเชื้อ ในขณะที่บางชนิดมีฤทธิ์หยุดยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อ การรักษาวัณโรคไมสามารถใชยาเพียงหนึ่งหรือสองขนานไดโดยเฉพาะในระยะ
เขมขนของการรักษา (initial phase หรือ intensive phase) เปนระยะที่สําคัญซึ่งตองการยาหลายชนิดที่
ออกฤทธิ์แตกตางกัน เพื่อชวยกําจัดเชื้อวัณโรคใหมีปริมาณลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหผูปวยมีอาการดีขึ้น
ควบคุมโรคและพนระยะแพรกระจายเชื้อในที่สุด หลังจากนั้นในระยะตอเนื่องของการรักษา(continuation
phase)จะใชยาอยางนอย 2 ชนิดซึ่งจะมีฤทธิ์ฆาเชื้อวัณโรคที่หลงเหลืออยูเพื่อใหเหลือเชื้อที่เปนdormant
formนอยที่สุด เพื่อปองกันการกลับเปนซ้ํา
2. ใหยาถูกตองตามขนาด ถาขนาดของยาต่ําเกินไปเชื้อวัณโรคจะไมตายและจะกอใหเกิด
ปญหาการดื้อยา ในขณะเดียวกันหากขนาดของยาสูงเกินไป ผูปวยจะไดรับอันตรายจากผลขางเคียงของยา
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3. ใหยาระยะนานเพียงพอระบบยามาตรฐานระยะสั้นมีระยะเวลาแตกตางกันตั้งแต 6
เดือนถึงประมาณ 12 เดือน การไดยาครบตามกําหนดจึงเปนสิ่งที่สําคัญเปนอยางยิ่งมิฉะนั้นผูปวยจะกลับเปน
วัณโรคซ้ําอีกครั้งหรือเกิดเปนวัณโรคดื้อยาได
4. ความตอเนื่องของการรักษา หากผูปวยรักษาไมตอเนื่อง จะทําใหผูปวยรายนั้นไมหาย
หรือเกิดเปนวัณโรคดื้อยาได ดังนั้นการใหความรูและดูแลชวยเหลือผูปวยอยางสม่ําเสมอเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
การรักษาวัณโรคภายใตการกํากับการรักษา Directly observed treatment (DOT) จึงเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเขมขนของการรักษาซึ่งมีความสําคัญอยางที่กลาวมา
คําแนะนํา
 ยารักษาวัณโรคแนวที่หนึ่งทุกขนานควรกินวันละครั้ง แนะนําเวลาทองวาง เชน กอนนอ
 ควรจัดรวมในซองเดียวกัน (daily package) หรือใชเปนยารวมเม็ด (fxed-dose drug
combination; FDC)เพื่อสะดวกแกผูปวยและปองกันการรับประทานยาผิดพลาดและหามแกะยาออกจากแผง
ยาเพื่อปองกันยาเสื่อมสภาพ
 ในกรณีที่มีอาการคลืน่ ไสผะอืดผะอมตองวินิจฉัยแยกโรคกับภาวะตับอักเสบ ในกรณีที่พบวา
ไมมีภาวะตับอักเสบ อาจแยกชนิดยารับประทานในมื้อตางกัน ไมแนะนําใหแยกยาชนิดเดียวกัน ออกเปนหลาย
มื้อผูปวยตองไดรับสูตรยา ขนาดยา เหมาะสมตามน้ําหนักตัว และครบตามระยะเวลาที่ถูกตองเหมาะสม และ
ไมควรเพิ่ม, ลดยา หรือเปลี่ยนยาทีละตัว
 ผูปวยที่มีเสมหะพบเชื้อ ผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการรับประทานยาไมสม่ําเสมอ หรือเสี่ยงตอ
การขาดการรักษา หรือเคยมีประวัติรักษาวัณโรคมากอนควรไดรับการรักษาภายใต DOT
ผลชางเคียงจากยาพื้นฐาน
ผูปวยวัณโรคจํานวนมากรับประทานยารักษาวัณโรคไดจนสิ้นสุดการรักษาโดยไมเกิดผลขางเคียงที่
สําคัญ ในขณะที่ผูปวยบางรายเกิดอาการขางเคียงจนอาจตองหยุดยาระหวางการรักษา ผลขางเคียงที่พบบอย
จากยารักษาวัณโรคมี 2 ชนิด คือ
1. Major side effect ผลขางเคียงที่เปนอันตรายตอรางกาย ซึ่งจะตองหยุดยาทันที สงปรึกษาแพทย
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2. Minor side effect ผลขางเคียงที่ทําใหรางกายมีอาการผิดปกติบางไมตองหยุดยา ใหการรักษา
ตามอาการและอธิบายใหผูปวยเขาใจ
อาการขางเคียงจากยารักษาวัณโรคและการรักษา
ผลขางเคียง

ยาที่เปนสาเหตุ

การดูแลรักษา

ผลขางเคียงที่รุนแรง
ผื่นผิวหนัง

ทุกตัว

หูหนวก

S

เวียนศีรษะ (vertigo และ

S

nystagmus)
ดีซาน ตับอักเสบ

H, R, Z

สับสน

ยาสวนใหญ

หยุดยาที่เปนสาเหตุ

E

การมองเห็นภาพผิดปกติ
ช็อค ผื่น purpura ไตวาย

R

เฉียบพลัน

S

ปสสาวะออกนอย ไตวาย
ผลขางเคียงที่ไมรุนแรง

ใหยาตอไดตรวจสอบขนาดยา

คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง

Z, R, H

รับประทานยาพรอมอาหารหรือกอนนอน

ปวดขอ

Z>E

ให aspirin, NSAIDS หรือparacetamol

ชาปลายมือปลายเทา

H

ใหpyridoxine 50-75 มก.ตอวัน
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งวง

H

ใหยากอนนอน

อาการคลายไขหวัด

R

เปลี่ยนเปนใหยาทุกวัน

ปฏิกิริยาทางผิวหนัง ยาทุกชนิดเปนสาเหตุทําใหเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังได โดยแบงความรุนแรง
ของอาการออกเปน 3 ระดับ ไดแก
1. อาการคันที่ไมมีผื่นหรือมีผื่นแตไมมีอาการตามระบบ
2. ผื่นผิวหนังที่อาจมีอาการตามระบบ เชน ไขรวมดวย
3. ผื่นผิวหนังรุนแรงมากที่มีการอักเสบของเยื่อบุตางๆรวมดวย
คําแนะนํา
 มีอาการคัน แตไมมีผื่น ใหยาตานฮีสตามีน รับประทานยาตอได อาการจะคอยๆดีขึ้น อาจใช
เวลาหลายสัปดาห ถามีผื่นลักษณะคลายสิว และอาจคันโดยไมมีอาการตามระบบ สามารถใหยาตอเนื่องได
เนื่องจากไมเปนอันตราย เพียงแตอาจมีผลดานความสวยความงาม
 ผื่นผิวหนังที่อาจมีอาการตามระบบ เชนไขรวมดวย ใหหยุดยาทุกชนิด ใหยาตานฮืสตามีน
และพิจารณาให prednisolone ขนาดต่ํา
 ผื่นผิวหนังรุนแรงมากที่มีรอยโรคในเยื่อบุตางๆ รวมดวย หยุดยาทุกชนิดให systemic
steroid ขนาดสูง เชน prednisolone 40-60 มก./วัน และคอยๆลดขนาดยาลงตามการตอบสนองกรณีนี้ให
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการรักษา
 ในระหวางที่มีการหยุดยา ถาวัณโรคยังอยูในระยะรุนแรง ใหเลือกยาสํารองกลุมอื่นไปกอน
 เมื่อผื่นหายดี การพิจารณาใหยาใหมทีละตัว มีแนวทางดังนี้
- เริ่มใหยา H หรือ R ตอดวย E หรือ Z เปนตัวสุดทาย
- ยาแตละชนิด เริ่มจากขนาด 1/3 ถึง 1/2 ของขนาดยาสูงสุด แลวเพิ่มจนถึงขนาดยาสูงสุด
ใน 2 -3 วัน แลวเริ่มยาตัวถัดไปไดเลยถายาตัวกอนหนานั้นไมเกิดปญหา

 คลื่นไส/อาเจียน ปวดทอง ตับอักเสบ
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อาการคลื่นไส อาเจียน อาจเปนผลของยาโดยตรงที่ระคายเคืองทางเดินอาหารโดยไมไดเปนตับอักเสบ
มักเกิดหลังรับประทานยา ไมไดเปนทั้งวัน โดยอาการจะคอยๆดีขึ้นภายในวันเดียว เมื่อระยะเวลาหางออกไป
จากมื้อยา สวนมากมักเปนในชวงสัปดาหแรกๆของการรับประทานยา สวนอาการของตับอักเสบ มักมีอาการ
เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน และอาจพบหลังเริ่มรับประทานยาไปแลวหลายสัปดาห อยางไรก็ตามแยกภาวะ
ตับอักเสบออกจากผลของยาที่มีอาการทําใหเกิดการคลื่นไสหรือปวดทองนั้น ทําไดโดยการตรวจการทํางาน
ของตับเทานั้น ยาที่เปนสาเหตุทําใหเกิดตับอักเสบ ไดแก H,R และ Z สวนกรณีที่มีคาเฉพาะ bilirubin สูงขึ้น
โดยไมมีคาความผิดปกติของเอนไซม aspartate transaminase (AST) หรือ serum glutamicoxaloacetic transaminase (SGOT)/alanine transaminase (ALT) หรือ serum glutamic-pyruvate
transaminase มักเกิดจากยา R
คําแนะนํา
 พิจารณาเจาะดูหนาที่ของการทํางานของตับในผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดตับอักเสบ
ไดแก ผูสูงอายุ > 60 ป ดื่มสุราเปนประจํา มีประวัติเคยเปนโรคตับหรือมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ การติดเชื้อเอชวี
มีภาวะทุพโภชนาการ หญิงตั้งครรภ
คําแนะนําการตรวจหนาที่การทํางานของตับระหวางการใหยา
 ผูปวยที่ไมมีความเสี่ยงชัดเจนในการเกิดตัวอักเสบ ตรวจ AST/ALT และ total bilirubin
เฉพาะกรณีที่มีอาการสงสัยตับอักเสบ
 ผูปวยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตับอักเสบ ตรวจ AST/ALT และ total bilirubin ทุก 1- 2
สัปดาห ภายใน 1 เดือนแรกหลังจากนั้นพิจารณาตามความเหมาะสม
คําแนะนําเมื่อผูปวยมีอาการคลื่นไส อาเจียน ขณะไดรับยา
 ผูปวยทุกรายที่มีอาการคลื่นไส อาเจียน ใหเจาะดูการทํางานของตับ
 ถา AST/ALT > 3 เทาของคาปกติ หยุดยา H, R และ Z
 ถา AST/ALT ≤ 3 เทาของคาปกติ รับประทานยาตอ สืบคนสาเหตุอื่น และติดตามหนาทีก่ าร
ทํางานของตับภายใน 3 วัน
คําแนะนํากรณีผลเลือดผิดปกติโดยไมมีอาการขณะไดรับยา
 ถา total bilirubin > 3 มก./ดล แต AST/ALT อยูในเกณฑปกติ หรือเพิ่มไมเกิน 3 เทา
หยุดเฉพาะ R
 ถา AST/ALT < 5 เทาของคาปกติ ใหรับประทานยาตอ เจาะเลือดดูการทํางานของตับทุก 1
สัปดาห
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 ถา AST/ALT > 5 เทาของคาปกติ หยุด H, R และ Z

คําแนะนําในการ Re-challenge ยา
 ในกรณีที่เปน fulminant hepatitis หามใชยาในกลุมนี้อีก
 เมื่อ AST/ALT ลดลงจน < 2 เทาของคาปกคิและ total bilirubin ลดลงจน <1.5 มก./ดล
 เรียงการใหยาจาก H, R และ Z ตามลําดับ
 ใหเริ่มจากขนาดยาปกติไดเลย
 หลังการใหยาแตละชนิด เจาะเลือดดู AST/ALT และ total bilirubin ภายใน 1 สัปดาห ถา
ไมพบความผิดปกติจึงเริ่มยาตัวตอไปได
 ระหวาง re-challenge ถาคา AST/ALT หรือ total bilirubin กลับสูงขึ้นตามเกณฑที่กลาว
ไวกอนหนา ใหหยุดยาและไมกลับมาใชยานี้อีก
ประสาทตาอักเสบ (optic neuritis,retrobular neuritis) ยาที่ทําใหเกิดผลขางเคียงนี้ คือ E โดยมี
ความสัมพันธกับขนาดยาที่ไดรับ และอาจพบจาก H ได อาการแรกสุดอาจเปนการมองเห็นสีผิดปกติ
(dyschromatopsia, สีแดง-เขียว หรือน้ําเงิน-เหลือง) อาการอืน่ ของประสาทตาอักเสบ ไดแก ตามัว ภาพตรง
กลางดํามืด (central scotoma) มองเห็นภาพไมชัดเจนในเวลากลางคืน ผูปวยสวนใหญมีอาการเจ็บตาเวลา
กลอกตานํามากอนในชวงแรก ประสาทตาอักเสบมักเกิดหลังไดรับยามาเปนเดือน โดยมักพบในผูสูงอายุ ผูปวย
ที่มีการทําหนาที่ของไตผิดปกติ อาจเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดผลขางเคียงนี้ อยางไรก็ตามผูปวยมากกวารอย
ละ 50 หายเปนปกติหลังจากหยุดยา
คําแนะนํากอนเริ่มใหยา E
 สอบถามความผิดปกติองการมองเห็นกอนเริ่มใหยาทุกรายและคอยสอบถามบอยครั้ง
 ตรวจการมองเห็น (visual acuity) และภาวะตาบอดสี ถาสงสัยมีความผิดปกติ
คําแนะนําระหวางการใหยา
 เลือกขนาดยา E 15 มก./กก./วัน และไมเกิน 20 มก./กก.วัน
 แจงใหผูปวยหยุดยาทันที เมื่อเกิดความผิดปกติในการมองเห็น และแจงใหแพทยทราบ
 ไมจําเปนตองตรวจการมองเห็นและภาวะตาบอดสีทุกครั้ง
 สอบถามความผิดปกติของการมองเห็นทุกครั้งที่มาติดตามการรักษา
 ถามีความผิดปกติในการมองเห็น ใหตรวจการมองเห็น และภาวะตาบอดสี หยุดยา ปรึกษา
จักษุแพทย
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 กรณีไมดีขึ้นอาจเกิดจากยา H ใหพิจารณาหยุดยา H ดวย

ตารางแสดง สูตรยาทดแทนกรณีไมสามารถใชยาบางตัวได
ยาที่จําเปนตองหยุด

สูตรยาทดแทน

H

2RZE/10RE,6RZE,6-9RZE

R

2SHE/10HE,2HZEQ/10-16HEQ,2-3SHZEQ/9-10HEQ

Z

2HRE/7HR,2SHRE/6HR

HR

2SEQ/16-22EQ

HZ

SREQCs 12-18 เดือน

HRZ

SEQ+oral SLD 18-24 เดือน

*Q = Quinolone
อื่นๆ
เกณฑการAdmit
1.

ผูปวยรายใหมที่มีแนวโนมดื้อตอการรักษา หรืออาจมีภาวะแทรกซอน (คําแนะนํา ผูสูงอายุ

มากกวา 60 ปขึ้นไป, ผูปวยติดเชื้อHIV ควรไดรับการAdmitทุกราย)
2.

ผูปวยมีมีปญหาหลังทานยา เชน ตับอักเสบ แพยาระดับรุนแรง เปนตน
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เกณฑการจําหนายผูปวยจาก IPD
1.

ผูปวยรายใหมสามารถรับประทานยารักษาวัณโรคไดที่บานโดยไมมีปญหาแทรกซอน

2.

ผูปวยที่มีอาการแพยาไดรับการดูแลจนอาการทุเลา และปรับยาที่เหมาะสมได

3.

ผูปวยวัณโรคทุกรายที่จําหนายออกจากIPD ไดรับการแจงขอมูลไปยังคลินิกวัณโรคเพื่อ

สะดวกในการติดตามดูแลผูปวย

เกณฑการRefer
1.

ผูปวยมีลักษณะอาการทางคลินิกเขาไดกับวัณโรคนอกปอด

2.

หลังไดรับการรักษาอยางเต็มที่แลวในผูปวยวัณโรคที่มีปญหาแทรกซอน อาการไมดีขึ้นหรือ

แยลง พิจารณาสงตอผูปวย
3.

ผูปวยวัณโรคมีผลการเพาะเชื้อพบผลดื้อยารักษาวัณโรคแนวที่หนึ่ง

4.

กรณีผูปวยตองการไปรับการรักษาตอที่โรงพยาบาลอื่น

กรณีผูสัมผัสโรคในครอบครัว
ซักประวัติตามแบบคัดกรองผูปวยวัณโรค
-

ตรวจ Sputum AFB * III

- สงตรวจ CXR
พบแพทยเพื่อวินจิ ฉัย
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การสงเสมหะตรวจ
ผูปวยนําเสมหะมาสงตรวจ
- รอบเชา สงกอน09.30 น
- รอบบาย สงกอน 13.30
สงที่คลินิกวัณโรค
เจาหนาที่คลินิกสงสิ่งสงตรวจให Lab
Lab สงผลตรวจ

- รอบเชา สงกอน11.30 น
- รอบบาย สงกอน 14.30

เกณฑการเยี่ยมบาน
1.

ผูปวยวัณโรคทุกรายควรไดรับการเยี่ยมบาน มีเกณฑ ดังนี้
1.1 ระยะเขมขนของการรักษา เยี่ยมบานทุกสัปดาห (ถาเปนผูปวยนอกเขต รพ.จะ

มอบหมายใหสถานพยาบาลใกลบานผูปวยติดตามเยี่ยมให เจาหนาที่ของรพ.จะออกเยี่ยม 1 ครั้ง)
1.2 ระยะตอเนื่องของการรักษา เยี่ยมบานเดือนละ 1 ครั้ง (ถาเปนผูปวยนอกเขต รพ.จะ
มอบหมายใหสถานพยาบาลใกลบานผูปวยติดตามเยี่ยมให)
2.

ผูปวยวัณโรคที่ประสบปญหา ไมสามารถมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลได

3.

ติดตามผูปวยกรณีขาดนัด

4.

ติดตามอาการผูปวยที่มีอาการไมพึงประสงคจากการทานยา หรือแพยา (อาจสงตอให

โรงพยาบาล)
กรณีนอกเวลาราชการ
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1.

ผูปวยรายใหม ใหผูปวยรับยาไปกอน 1 สัปดาห แลวนัดมาขึ้นทะเบียนและรับยาตอที่คลินิก

คลินิกวัณโรคโดยนัดใหตรงกับวันศุกร
2.

ผูปวยรายเกาไมไดนํายามา ใหเบิกยาจากหองยาและลงบันทึกจํานวนวันที่กินไวใน สมุด

ประจําตัวผูปวย
เกณฑการทําDOT
3.

ผูปวยวัณโรคทุกรายไดรับการดูแลการทานยาดวยวิธีการ DOT โดยเจาหนาที่สาธารณสุข,

แกนนําที่ผานการอบรม หรือญาติของผูปวยที่ไดรับการแนะนําจากเจาหนาที่ (ตามความเหมาะสม)
4.

หากผูปวย Admit อยูที่โรงพยาบาลใหทําDOT โดยเจาหนาที่สาธารณสุข

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค
วัณโรค (Tuberculosis: TB) เปนโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium หลายชนิดที่
พบไดบอยที่สุดและเปนปญหาในประเทศไทย คือ M.tuberculosis สําหรับ M.africanum พบไดในแถบ
แอฟริกา สวน M.bovis นั้นมักกอใหเกิดโรคในสัตว ซึ่งอาจติดตอมาถึงคนไดโดยการ บริโภคนมที่ไมไดผานการ
ฆาเชื้อ นอกจากเชื้อ Mycobacterium สามชนิดขางตนแลว เราอาจพบ Mycobacterium ชนิดอื่นๆไดใน
ธรรมชาติ ซึ่งมักไมกอใหเกิดโรค เชื้อเหลานี้เดิมเรียก Mycobacterium other than tuberculosis (MOTT)
ในปจจุบันเรียกวา Nontuberculous Mycobacteria (NTM) อยางไรก็ตามหากติดเชื้อเหลานี้ในคนแลว
มักจะมีปญหาในเรื่องของการรักษาวัณโรคดวยยาวัณโรคทั่วๆไป
การแพรกระจายวัณโรค
เชื้อวัณโรคแพรกระจายจากปอดของผูปวยวัณโรค เมื่อผูปวยไอ จาม หรือบวนเสมหะเชื้อเหลานี้จะ
อยูในรูปฝอยละออง(Droplets) และหายใจเขาสูปอดของคนทั่วไปแลวไปเกาะกันอยูในบริเวณหนึ่งที่เรียกวา
Primary focus เชื้อวัณโรคอาจแพรปูตอมน้ําเหลืองที่ขั้วปอด ทําใหตอมน้ําเหลืองโตขึ้น เรารวมเรียกวา
Primary focus และตอมน้ําเหลืองที่โตขึ้นเรียกวา Primary complex อยางไรก็ตามมีเพียง 10% ของผูที่ติด
เชื้อเหลานี้ที่จะปวยเปนวัณโรค ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลังการติดเชื้อภายในไมกี่สัปดาห หรืออีก20-30ปตอมาก็ได
กลาวโดยสรุป คือ หากผูติดเชื้อวัณโรคมีสุขภาพและภูมิตานทานที่ดี ก็จะไมปวยเปนวัณโรค ในทางตรงกันขาม
หากผูติดเชื้อมีภูมิตานทานที่ลดลง (เชนภาวะขาดสารอาหาร เบาหวานฯลฯ) โอกาสปวยเปนวัณโรคก็จะเพิ่ม
มากขึ้น ในปจจุบันนี้การติดเชื้อเอช ไอ วี เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของการปวยเปนวัณโรค
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การติดเชื้อและการปวยเปนวัณโรค
เมื่อคนสูดหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อวัณโรคเขาสูรางกายละอองฝอยของเชื้อวัณโรคที่มีขนาดใหญจะ
ติดอยูที่จมูกหรือลําคอ ซึ่งมักไมกอใหเกิดโรคแตสวนที่มีขนาดเล็กๆจะเขาสูปอด เชื้อจะถูกทําลายดวยระบบ
ภูมิคุมกันของรางกาย หากมีเชื้อที่ถูกทําลายไมหมด เชื้อก็จะแบงตัวทําใหเกิดการติดเชื้อ (TB infection) ถา
ระบบภูมิคุมกันของรางกายแข็งแรง จะสามารถยับยั้งการแบงตัวของเชื้อวัณโรค ซึ่งพบเปนสวนใหญของผูติด
เชื้อ
ประมาณรอยละ 90 ของผูติดเชื้อวัณโรคจะไมมีอาการปวยและไมสามารถแพรเชื้อไปสูผูอื่นได มี
เพียงรอยละ 10 เทานั้นของผูติดเชื้อที่จะปวยเปนวัณโรค (TB Disease) โดยครึ่งหนึ่ง (5%) จะปวยเปนวัณโรค
ภายใน 2 ปหลังการติดเชื้อ ซึ่งสวนใหญเปนเด็กและเปนผูที่มีภูมิคุมกันต่ํา ที่เหลืออีก 5% จะปวยเปนวัณโรค
หลังจากติดเชื้อไปแลวนานหลายป เชน ผูปวยสูงอายุที่มีประวัติสัมผัสวัณโรคมาตั้งแตเด็ก โดยธรรมชาติของ
วัณโรคผูปวยที่ไมไดรับการรักษา รอยละ 50 จะเสียชีวิตภายใน 2 ป

แผนภูมิ แสดงการติดเชื้อและการปวยเปนวัณโรค
สัมผัสผูปวยวัณโรค

ไมติดเชื้อ 70%

ติดเชื้อ 30%
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ติดเชื้อแฝง* 90%

ปวยเปนวัณโรค 10%
ปวยใน 2 ปแรก 5%
ปวยหลังจาก 2 ป 5%

ไมไดรับการรักษา

รับการรักษา

รอยละ 50 เสียชีวิต

หาย

ภายในสองป

วัณโรคปฐมภูมิ เปนการปวยวัณโรคจากการติดเชื้อครั้งแรก เนื่องจากรางกายยังไมมีภูมิคุมกัน
จําเพาะ สวนมากเปนในเด็กและผูที่มีภูมิคุมกันต่ํา เมื่อมีการติดเชื้อในเนื้อปอดเชื้อวัณโรคจะมีการแบงตัวและ
ทําลายเนื้อปอดบริเวณนั้นๆ ทําใหมีรอยโรคในเนื้อปอด เรียกวา primary focus หรือ Ghon’s focus มักพบ
บริเวณตรงกลาง (mid-zone) ซึ่งเปนสวนลางของปอดกลีบบนหรือสวนบนของปอดกลีบลาง สวนมากมักเปน
แหงเดียว แตอาจพบหลายแหงไดถาเชื้อวัณโรคแบงตัวในเนื้อปอดมากขึ้นอาจลุกลามไปตามหลอดน้ําเหลือง
ไปสูตอมน้ําเหลืองที่ขั้วปอดทําใหตอมน้ําเหลืองโตขึ้น สําหรับ primary focus และตอมน้ําเหลืองที่โตขึ้นรวม
เรียกวา primary complex ถาพยาธิสภาพอยูใกลกับเยื่อหุมปอด อาจเกิดของเหลวในเยื้อหุมปอด ตอม
น้ําเหลืองที่ขั้วปอดโตและอาจกดหลอดลม ทําใหเกิดปอดแฟบ ในภาวะที่มีการทําลายของผนังหลอดลมเล็กๆ
จะทําใหเกิดถุงลมโปงพอง หรือปอดอักเสบ และถาเชื้อเขาสูระบบไหลเวียนเลือดจะทําใหเชื้อสามารถกระจาย
ไปยังอวัยวะอื่นๆได
วัณโรคทุติยภูมิหรือวัณโรคหลังปฐมภูมิ คือการปวยเปนวัณโรคหลังจากติดเชื้อมานานหลายป เมื่อ
รางกายมีภาวะออนแอ ระบบภูมิคุมกันไมแข็งแรง มีการกระตุนใหเชื้อวัณโรคที่สงบอยูในรางกายเปนเวลานาน
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มีการแบงตัวขึ้นมาใหม หรือรับเชื้อวัณโรคจากนอกรางกายเขาไปใหมแลวกอใหเกิดโรค มักเกิดพยาธิสภาพ
บริเวณเนื้อปอดสวนบน
โดยทั่วไปประมาณรอยละ 10 ของผูติดเชื้อวัณโรคมีโอกาสปวยเปนวัณโรคตลอดชีวิต ปจจัยเสี่ยงที่
ทําใหปวยเปนวัณโรค เนื่องจากรางกายมีภูมิคุมกันที่ลดลง เชน การติดเชื้อเอชไอวี เบาหวาน ภาวะขาด
สารอาหาร การไดรับยากดภูมิคุมกัน ทําใหโอกาสที่จะปวยเปนวัณโรคมีมากขึ้น ในปจจุบันนี้การติดเชื้อเอชไอวี
เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของการปวยเปนวัณโรค
การตายเนื่องจากการปวยเปนวัณโรคขึ้นอยูกับตําแหนงและความรุนแรงของโรค รวมทั้งระยะเวลาที่
ใหการวินิจฉัย เชน วัณโรคเยื่อหุมสมองจะมีอัตราการตายสูงกวาอวัยวะอื่น ผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อถา
ยังไมไดรับการรักษา พบวารอยละ 30-40 จะตายภายใน 1 ป และรอยละ 50-70 จะตายภายใน 5-7 ป
วิธีการของพี่เลี้ยงในการดูแลผูปวยกินยาตอหนา
1. เตรียมยาไวให พรอมภาชนะ น้ํา
2. เมื่อผูปวยมาถึงใหกินยาครบทุกชนิด คอยดูใหผูปวยกินยาจนครบ
3. ทําเครื่องหมายในแบบบันทึกการรับประทานยา
4. ซักถามอาการผูปวย เพื่อทราบปญหาและหาแนวทางชวยเหลือ แกไขปญหา
5. ถาผูปวยมี่อาการตาพรา ตัวเหลือง ตาเหลือง ใหไปพบแพทย
6. พูดคุยใหกําลังใจผูปวย สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวยและญาติ
7. แนะนําการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ
- กินยาใหครบทุกชนิด และขนาดที่แพทยสั่งอยางสม่ําเสมอจนครบกําหนด
- อยาหยุดกินยาเองเปนอันขาด เมื่อกินยาไปประมาณ 2 สัปดาห อาการไอ และ
อาการตางๆจะลดลง รูสึกสบายขึ้นมาก แตเชื้อวัณโรคยังไมหายไป
- ระหวางกินยารักษาวัณโรคปสสาวะจะมีสีเขมออกสมเปนสีปกติจากยาไรแฟมปซิน
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- ถาลืมกินยาครั้งใดครั้งหนึ่ง ใหรีบกินยาครั้งที่ลืมทันทีที่นึกได และกินยาเม็ดตอไป
ตามกําหนดเวลาเดิม แตถาเวลาที่นึกไดใกลถึงเวลาการกินยาครั้งตอไปใหกินยาครั้งตอไปตามปกติ โดยไมตอง
กินยาครั้งที่ลืมไปดวย เพราะอาจทําใหไดรับปริมาณยาสูงเกินขนาด กอใหเกิดอันตรายและอาการผิดปกติได
- ไมเก็บยาในที่อับชื้น รอนจัด หรือมีแสงแดดสองถึงเพราะจะทําใหยาเสื่อมคุณภาพ
และเก็บใหพนมือเด็กเล็ก
- ผูที่ใชยาเม็ดคุมกําเนิด จําเปนตองใชวิธีกี่คุมกําเนิดอยางอื่น เชน ถุงยางอนามัย
หรือหวงคุมกําเนิด เพราะยาตานวัณโรคอาจทําใหประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกําเนิดลดลง
- หลีกเลี่ยงการขับรถ หรือทํางานกับเครื่องจักรกลที่เปนอันตราย เพราะยาตานวัณ
โรค อาจทําใหผูปวยบางคนงวงนอนได
- กินอาหารไดทุกชนิด โดยเฉพาะเนื้อสัตว ไข ผัก และผลไม
- ปดปาก จมูก เวลาไอ หรือจาม เพื่อปองกันกระจายเชื้อไปสูผูอื่น
- บวนเสมหะลงในภาชนะ หรือกระปองที่มีฝาปดมิดชิด ทําลายเสมหะโดยนํา
กระปองนั้นเผาไฟทิ้ง
- จัดบานใหอากาศถายเทไดสะดวก ใหแสงแดดสองถึงและหมั่นนําเครื่องนอนออก
ตากแดด
- สามารถกินยาวัณโรครวมกับยาที่รักษาโรคอื่นๆได
- นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ

