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คํานํา 

 
             การดําเนินงานวัณโรค มีเปาหมายท่ีสําคัญคือ มุงหวังใหผูปวยทุกคนไดเขาถึงการบริการท่ีมี

มาตรฐานอยางเทาเทียม ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสงเสริมใหหนวยงานทุกระดับบรรลุวัตถุประสงคในการ

ดําเนินงาน คือ ผูปวยวัณโรคหายจากอาการปวย และสงผลตอความสําเร็จในการรักษาจนสามารถลดอัตรา

ปวยและอัตราการเสียชีวิตจากวัณโรค เพ่ือใหการพัฒนาการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคในโรงพยาบาลและ

เครือขายบริการสุขภาพทุกระดับไดรับการบริการท่ีมีมาตรฐาน เปนไปในแนวทางเดียวกัน  และสอดคลองกับ

บริบทของพ้ืนท่ีอําเภอคํามวง มีประสิทธิภาพและเปนไปตามแนวทางการควบคุมวัณโรคแนวชาติ 

              ปงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะกรรมการดําเนินงานงานวัณโรค  อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ               

ไดมีการทบทวนคูมือแนวทางการดูแลผูปวยวัณโรค เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดนําไปใชในการดูแลผูปวยวัณโรคให

เปนมาตรฐานเดียวกันในเครือขายบริการสุขภาพ คปสอ.คํามวง  

              ขอขอบคุณคณะกรรมการ ดําเนินงานงานวัณโรค  อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ ท่ีไดใหความ

คิดเห็น ขอเสนอแนะอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทําคูมือฉบับนี้  

 

 

                                                                 คณะกรรมการดําเนินงานงานวัณโรค อําเภอคํามวง   

                                                                                      มกราคม 2561 
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PATIENT CARE TEAM FOR TB CLINIC 

KHUM MAUNG HOSPITAL 

 
แพทย  

• ใหการวินิจฉัย กําหนดประเภทของผูปวย 

• กําหนดสูตรยา 

• พิจารณารับผูปวยไวทําการรักษาในโรงพยาบาล 2 สัปดาห ทุกกรณีในผูปวยรายใหมเสมหะบวก     

โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีอาการหนัก มีโรคอ่ืนรวมดวยหรือมีแนวโนมจะขาดยา 

• ติดตามผลการรักษา 

• ใหคําปรึกษาผูปวยเม่ือมีปญหา 

พยาบาลแผนก OPD 

• ซักประวัติเบื้องตน กรณีผูปวยท่ีมีประวัติตอไปนี้ ใหสงสัยวัณโรคและลงขอมูลในใบคัดกรองวัณโรค 

1. อาการไอเรื้อรังนานเกิน 2-3 สัปดาห หรือไอเปนเลือด 

 2. มีไขต่ําๆ เหง่ือออกตอนกลางคืน ออนเพลีย เบื่ออาหาร น้ําหนักลด 

  3. มีประวัติการรักษาวัณโรคมากอน มาดวยไอเรื้อรัง มีไขออนเพลีย 

4. มีประวัติอยูรวมบานสัมผัสใกลชิดกับผูปวยวัณโรคปอดนานอยางนอย 3 เดือน 

5. ผูปวยเบาหวาน, ผูสูงอายุ, ผูปวยหอบหืด,ถุงลมโปงพอง,สูบบุหรี่จัดและมีอาการไอเรื้อรังหรือ

สัมผัสผูปวยวัณโรค  

 6. เคยตองโทษคุมขัง มีประวัติใชยาเสพติด                                                                                     

• ให mask ปดจมูกและปากแกผูปวยในกรณีตอไปนี้                                                                                             

- มีอาการดังกลาวขางตน                                                                                                                        

- ผูปวยวัณโรคท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล โดยเฉพาะในชวง 2 เดือนแรกหลังเริ่มยา                  

- ผูปวยท่ีแพทยสงสัยวัณโรคปอดและนัดมาตรวจหรือฟงผล sputum AFB  

• ใหบริการชองทางดวนสําหรับผูมีอาการสงสัยวัณโรค 

• เขียนใบนัด ประสานงานกับ TB Clinic และแนะนําใหผูปวยมาตรวจตามนัด 

เจาหนาท่ีหองบัตร 

• ตรวจสอบสิทธิ์ผูปวย 

• สั่งตรวจ lab ตามบัตรนัด 

• แนะนําผูปวยรับการรักษาท่ี TB clinic 
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ทีมงาน TB Clinic 

• ข้ึนทะเบียนผูปวย 

• ซักถามขอมูลท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท สภาพความเปนอยูครอบครัว ประวัติการรักษาโรคอ่ืน  

• ใหการรักษาและเบิกยาตามใบสั่งแพทยเปน One Stop Service  และนัดติดตามการรักษา 

• สงตอขอมูลการรักษาของผูปวยทุกรายไปยัง รพ.สต./PCU/สอ. และแจงมิสเตอรทีบีหมูบานเพ่ือให

การรักษาผูปวยตามระบบการรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง (DOTS) 

• ประสานงานกับ รพ.สต./PCU/สอ.ออกติดตามเยี่ยมบานกรณีผูปวยมีปญหาในการรักษา ติดตามการ

ทํา DOTS 

• ใหคําปรึกษาหรือประสานกับงานคลินิกเอดสเพ่ือใหคําปรึกษาตรวจ HIV 

• ใหความรูเก่ียวกับโรค การปฏิบัติตัวใหกับผูปวยและญาติ การรักษาวัณโรคระบบมีพ่ีเลี้ยง (DOTS)  

แนะนําผูสัมผัสรวมบานกับผูปวยมาตรวจคัดกรองวัณโรค 

• ติดตามการรักษา ติดตามผูปวยกรณีขาดการรักษา โดยหากอยูในระยะเขมขนใหติดตามผูปวยไมเกิน 

3 วัน หากไมมารับการรักษาตามนัด และหากอยูในระยะตอเนื่องใหติดตามมารับการรักษาตอไมเกิน  

1 สัปดาห หากผูปวยไมมารับการรักษาตามนัด  

งานใหคําปรึกษาและดูแลผูปวยเอดส 

• ใหคําปรึกษา Pre-post counselling for HIV test (CCT) 

• สงตรวจ sputum AFB ในผูปวย HIV ตามเกณฑ 

• ใหการดูแลผูปวยเอดสท่ีเปนวัณโรคปอดรวมกับ TB clinic 

เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ 

• ตรวจเสมหะ โดยแนะนําใหเก็บเสมหะในสถานท่ีขากเสมหะท่ีกําหนดไวและวิธีการขากเสมหะสง

ตรวจท่ีถูกตอง 

• เม่ือผูปวยนําเสมหะมาตรวจแลวไดผลบวก (sputum AFB +)  ใหผูปวยสวม mask ทันที 

• การตวจชันสูตรดวยกลองจุลทรรศนมีการประกันคุณภาพการตรวจเสมหะตามวิธีการและเกณฑ

ของกรมควบคุมโรค 

เภสัชกร 

• จายยาใหผูปวย เปน daily dose 

• ใหคําอธิบายวิธีการใชยา และผลขางเคียงของยา 

• เฝาระวังผลขางเคียงและอาการไมพึงประสงคของยา 
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แนวทางการดูแลผูปวยวัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหมของ รพ.คํามวง 

       

 

 

แพทยใหการวินิจฉัยผูปวยวัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหม                

และกําหนดสูตรการรักษา 

แพทยพิจารณา admit หองแยกทุกกรณีอยางนอย  2 สัปดาห                  

หากผูปวยไมยินยอม ใหลงลายมือชื่อไมสมัครใจรับการรักษา 

1. สง TB Clinic                                                                                                                         

- ข้ึนทะเบียนผูปวยใหม                                                                                                                                             

- ใหคําแนะนําการรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง (DOTS) การปฏิบัติตัวแกผูปวยและญาติ                                    

- ใหคําแนะนําการตรวจคัดกรอง HIV และประสานงานกับคลินิกเอชไอวี                                                

- ประสานงานกับ สอ.และมิสเตอรทีบีหมูบานเพ่ือรวมดูแลผูปวย                                                  

2. นัด F/U 2 สัปดาหเพ่ือดูอาการ ตรวจเลือด CBC, BUN, Cr, LFT, Anti HIV (กรณี admit ให

แพทยเปนผูพิจารณาตรวจเลือดกอนเริ่มทําการรักษาตามความเหมาะสม)                                          

3. พยาบาลผูปวยในใหความรู, แนะนําการทํา DOTS, แนะนําผูสัมผัสรวมบานมาตรวจคัดกรอง 

วัณโรค ประสานกับ TB Clinic เพ่ือเตรียมผูปวยกอนแพทยพิจารณาจําหนายออกจาก รพ. 

 

ใหการรักษาตาม category                                        

-CAT 1. ตรวจเสมหะเดือนท่ี 0,2(3,4),5,6                

-CAT 2 ตรวจเสมหะเดือนท่ี 0,3(4),5,8                     

-CAT 3 ตรวจเสมหะเดือนท่ี 0,2 

F/U CXR เม่ือสิ้นสุดการรักษา 
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แนวทางการดําเนินงานคลินิกวัณโรค ร.พ.คํามวง 

ทีม : ประกอบดวยแพทย (มิสเตอรทีบี), เจาหนาท่ีผูประสานงานดานวัณโรค, เภสัชกร, พยาบาล, เจาหนาท่ี  

       หองชันสูตร, เจาหนาท่ีรังสีเทคนิค 

ภารกิจ : 

1. ข้ึนทะเบียนผูปวย 

• ซักถามขอมูลท่ีอยู แผนท่ีบาน หมายเลขโทรศัพท สภาพความเปนอยูครอบครัว                    

2. ใหการรักษาตามสูตรยามาตรฐานท่ีแพทยกําหนดเปน One Stop Service   

• ซักถามอาการผูปวย เชน ดีข้ึนหรือไม มีปญหาในการรับประทานยาอยางไร อาการผลขางเคียงของ

ยา เชน เบื่ออาหาร ออนเพลีย ตัว-ตาเหลือง ปวดขอ เดินเซ หุอ้ือ เปนตน 

• ชั่งน้ําหนัก วัด vital sign ตรวจดูอาการเหลือง ซีด บันทึกขอมูลลงใน OPD Card 

• สอบถามการรับประทานยา เชน ถามพ่ีเลี้ยง ตรวจซองยา 

• ท่ีคลินิกใหผูดูแลมาดวย กรณีผูปวยรายใหมใหผูปวยกินยาตอหนาเจาหนาท่ี 1 ครั้ง 

• นัดติดตามการรักษาและนัดตรวจเสมหะตามท่ีกําหนด 

3. ใหการรักษาเนนระบบการรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง (DOTS-Directly Observed Therapy ; Short course) 

• ใหความรูเก่ียวกับโรค การปฏิบัติตัวใหกับผูปวยและญาติ การรักษาวัณโรคระบบมีพ่ีเลี้ยง (DOTS)  

แนะนําผูสัมผัสรวมบานกับผูปวยมาตรวจคัดกรองวัณโรค 

• กรณีผูปวยรายใหม เจาหนาท่ีจะสงตอขอมูลการรักษาของผูปวยทุกรายไปยัง รพ.สต./PCU/สอ.และ

แจงมิสเตอรทีบีหมูบานเพ่ือใหการรักษาผูปวยตามระบบการรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง (DOTS) 

• ประสานงานกับ รพ.สต./PCU/สอ. ออกติดตามเยี่ยมบานกรณีผูปวยมีปญหาในการรักษา ติดตามการ

ทํา DOTS 

• ติดตามการรักษา ติดตามผูปวยกรณีขาดการรักษา โดยหากอยูในระยะเขมขนใหติดตามผูปวยไมเกิน 

3 วันหากไมมารับการรักษาตามนัด และหากอยูในระยะตอเนื่องใหติดตามมารับการรักษาตอไมเกิน  

1 สัปดาหหากผูปวยไมมารับการรักษาตามนัด 

4. ใหคําปรึกษาหรือประสานกับงานคลินิกเอดสเพ่ือใหคําปรึกษาตรวจ HIV และดูแลผูปวยรวมกัน 

 

 

 

 



8 

 

 

ชองทางดวนสําหรับการตรวจวินิจฉัยผูปวยที่มีอาการนาสงสัยวัณโรคที่ OPD 

 

ผูปวยมีอาการไอนานกวา 2 สัปดาห จากการซักประวัติท่ีหองทําบัตรผูปวย 

เจาหนาท่ีหองบัตร :                                                                        

- สงพบพยาบาล OPD ทันที                                                               

- ให mask หรือทิชชูแกผูปวยปดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม 

พยาบาลหนา OPD                                                                                                        

- ซักประวัติ ชั่งน้ําหนัก ลง Vital sign รีบสงพบแพทย                                                     

- พิจารณาแยกผูปวยท่ีมีอาการนาสงสัยระหวางรอแพทยและรอผลตรวจ

เสมหะตามความเหมาะสม 

แพทยพิจารณาสงตรวจเสมหะและเอ็กซเรยปอดในรายท่ีสงสัยวัณโรค 

เจาหนาท่ีหองชันสูตร : ดําเนินการตรวจเสมหะ AFB ทันท่ีโดยไมตองรอ

เขาคิว โดยใหผูปวยขากเก็บเสมหะในบริเวณท่ีจัดเตรียมไวและหามขาก

เก็บเสมหะในหองน้ําอยางเด็ดขาด 

หากผลตรวจเสมหะ AFB เปนบวก ใหแจง

แกพยาบาล OPD ทันทีทางโทรศัพท 

หากผลเสมหะเปนลบ สงผลเสมหะ AFB  

แกพยาบาล OPD 

พยาบาล OPD รีบสงผูปวยพบแพทย โดยไมตอง

รอคิวและดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม 

พยาบาล OPD สงผูปวยพพพ

พพบแพทย และดําเนินการตอไป

 

พยาบาล OPD รีบสงผูปวยพบแพทย 

และดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม 
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ชองทางดวนสําหรับผูปวยวัณโรคทุกประเภทท่ีมารับการรักษาวัณโรคตามปกต ิ

 

 

 

พยาบาล OPD สงผูปวยพพพ

 ํ ิ  ไป

 

เจาหนาท่ีหองบัตร : 

- แนะนําผูปวยไปรอที่คลินิกวัณโรคทันที ไมตองรอบัตร 

- ให mask หรือทิชชูแกผูปวยปดจากและจมูกเวลาไอหรือจาม 

 

คลินิกวัณโรค :                                                                   

พยาบาลประจําคลินิก ซักประวัติ ช่ังนํ้าหนัก วัด Vital sign สงตรวจ

เสมหะตามนัด                                                                    

เจาหนาที่ประจําคลินิก ใหรักษาตามสูตรการรักษา หากมีนัดตรวจ

เลือด, x-ray ปอดหรือมีปญหาในการรักษาใหตามแพทยประจําคลินิก

ใหการรักษาตามความเหมาะสม 

นัดติดตามการรักษา 

พยาบาล OPD สงผูปวยพบแพทย และดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม 
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ชองทางดวนสําหรับผูปวยวัณโรคปอดท่ีมารับการรักษาดวยอาการอื่น 

 

 

 

 

 

ผูปวยวัณโรคปอดท่ีมารับการรักษาดวยอาการอื่น จากการซักประวัติท่ีหองทําบัตร 

เจาหนาที่หองบัตร :                                                                        

- สงพบพยาบาล OPD ทันที                                                               

- ให mask หรือทิชชูแกผูปวยปดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม 

พยาบาลหนา OPD                                                                                                        

- ซักประวัติ ชั่งน้ําหนัก ลง Vital sign คัดกรองผูปวยตามความเรงดวนของอาการนั้น ๆ                                                                                                        

- หากมีอาการท่ีตองใหการรักษาโดยดวนใหสงไปยังหองฉุกเฉิน                                              

- หากอาการไมรีบดวนมาก สามารถสงพบแพทยท่ี OPD ใหบัตรคิวดวน และพิจารณาแยกผูปวย

ออกจากผูปวยอื่น ๆ ระหวางรอแพทยตามความเหมาะสม 

แพทยใหการรักษาตามความเหมาะสม 
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การจําแนกประเภทและการขึ้นทะเบียนผูปวย 

(Disease Classfication and Registeration) 
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การจําแนกประเภทและการข้ึนทะเบียนผูปวย 

(Disease Classfication and Registeration) 

วัณโรคปอดแบงเปน  2 กลุมใหญ 

1. วัณโรคปอด (Pulmonary Tuberculosis: P) 

2. วัณโรคนอกปอด (Extrapulmonary Tuberculosis: EP) 

วัณโรคปอด (Pulmonary Tuberculosis)    

         1. วัณโรคปอดเสมหะบวก (M+)  หมายถึง     

            1.1 ผูปวยท่ีมีผลตรวจเสมหะโดยวิธี direct smear เปนบวกอยางนอย 2 ครั้ง หรือ 

            1.2 ผูปวยท่ีมีผลตรวจเสมหะเปนบวก  1 ครั้ง ภาพรังสีทรวงอกเขาไดกับวัณโรคปอด หรือ   

            1.3 ผูปวยท่ีมีผลตรวจเสมหะโดยวิธี direct smear เปนบวก  1 ครั้ง และมีผลเพาะเชื้อ           

เปนบวก  1 ครั้ง  

         2. วัณโรคปอดเสมหะลบ (M-) หมายถึง   

            2.1 ผูปวยท่ีมีภาพรังสีทรวงอกผิดปกติเขาไดกับวัณโรค ผลตรวจเสมหะอยางนอย 3 ครั้งเปนลบ            

ไมตอบสนองตอการใหยาปฏิชีวนะ และการตัดสินใจของแพทยท่ีใหการรักษาแบบวัณโรค หรือ  

            2.2  ผูปวยท่ีผลตรวจเสมหะ ดวยวิธี direct smear เปนลบอยางนอย  3 ครั้ง แตมีผลเพาะเชื้อ 

เปนบวก    

          Criteria ท่ีนํามาวินิจฉัยวัณโรคปอดเสมหะลบ (M-) 

1. ภาพรังสีทรวงอกเปนแบบ lung cavity 

2. ภาพรังสีทรวงอกเปนแบบ milliary TB 

3. Try treated bacterial pneumonia 2 wks แตอาการไมดีข้ึน 

วัณโรคนอกปอด (Extrapulmonary Tuberculosis)  เชน  TB Pleura, LN, TB Spine, meninges เปนตน 

อาจเปน 

             3.1 ผูปวยท่ีมีผล culture ข้ึนเปน M.tuberculosis  1 ครั้ง จากตําแหนงโรคนอกปอด 

             3.2 ผูปวยท่ีมีผลตรวจทาง Histology และหรือมีลักษณะทางคลินิกท่ีเขาไดกับวัณโรค 

    การข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรค(registering TB cases) แบงเปน 6 ประเภท ดังนี้ 

   1. New((ผูปวยรายใหม) : ผูปวยท่ีไมเคยรักษาวัณโรคมากอน , ผูปวยท่ีเคยไดยาวัณโรคมาไมเกิน 1  เดือน                                                                                                          

   2. Relapse (กลับเปนซํ้า)       

      : ผูปวยท่ีเคยรักษาวัณโรคมากอน โดยมีผลการรักษาเดิมเปน “รักษาหาย” หรือ “รักษาครบ”                     

แตกลับมาเปนวัณโรคอีก โดยมีผลเสมหะเปนบวก 
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   3. Treatment After Failure (ลมเหลว) 

       : ผูปวยท่ีมีผลเสมหะเปนบวกตั้งแตเริ่มรักษา เม่ือรักษาแลวผลเสมหะยังคงหรือกลับมาเปนบวกอีกใน

เดือนท่ี 5 หรือตอมา หรือ 

       : ผูปวยวัณโรคปอดท่ีมีผลเสมหะเปนลบเม่ือข้ึนทะเบียน ไดรับการรักษาแตผลเสมหะเม่ือสิ้นสุดเดือน             

ท่ี 5 เปนบวก 

   4. Return After default (ขาดยาแลวกลับมารักษา) 

       : ผูปวยซ่ึงขาดการรักษาไปมากกวา 2 เดือนติดตอกันแลวกลับมารักษาตอ โดยมีผลเสมหะพบเชื้อ 

   5. Transfer in (ผูปวยรับโอน) 

     : ผูปวยซ่ึงข้ึนทะเบียนและไดรับการรักษาจากสถาบันอ่ืนมาแลว 

    6. Other 

       : ผูปวยท่ีไมเขากับประเภทใดประเภทหนึ่งขางตน เชน ผูปวยท่ีแพทยวินิจฉัยวากลับเปนซํ้า แตผล

เสมหะเปนลบ ผูปวยท่ีเริ่มรักษาจากหนวยงานเอกชนมามากกวา  4 สัปดาห หรือผูปวยเรื้อรัง (เม่ือสิ้นสุดการ

รักษาซํ้าแลวเสมหะยังคงพบเชื้อ) 

 

การเลือกสูตรยารักษาวัณโรค 

ยา ระยะเขมขน ระยะ

ตอเนื่อง 

ตรวจเสมหะ

ติดตามการรักษา 

ชนิดผูปวยและขอบงช้ีในการเลือกใชระบบยา 

1 2HRZE(S) 4 HR เดือนท่ี  

0,2(3,4),5,6 

ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมเสมหะบวก                  

ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมเสมหะลบแตมีแผลในปอด

มากหรือเปนโพรง ผูปวยวัณโรคนอกปอดอาการ

รุนแรง 

2 2HRZES/1HRZE 5HRE เดือนท่ี 0,3(4),5,8 ผูปวยวัณโรคปอดเสมหะบวกกลับเปนซํ้า(relapse)                                                    

ผูปวยวัณโรคปอดรักษาลมเหลว (failure)  ผูปวยขาด

ยา > 2 เดือนกลับมารักษาเสมหะ พบเชื้อ 

3 2HRZ 4HR เดือนท่ี 0,2 ผูปวยวัณโรคปอดเสมหะลบมีแผลในปอดไมมาก และ

เปนขางเดียว ผูปวยวัณโรคนอกปอดอาการไมรุนแรง 

4 สูตรยาอ่ืนๆ              

2nd line drug 

 ทุกเดือน ผูปวยเชื้อวัณโรคดื้อยา (MDR-TB),ผูปวยเรื้อรัง หรือ

ผูปวยแพยา 1st line drug มากจนใหยาตอไปไมได 
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ขนาดของยา : ใหตามน้ําหนักเมื่อเร่ิมรักษา                                                           

ขนาดของยาสําหรับผูใหญ (อายุมากกวา 14 ป) 

น้ําหนักกอนรักษา H (มก.) R (มก.) Z(มก.) E(มก.) S(มก.) 

<40 กก. 300 300 1,000 800 500 

40-50 กก. 300 450 1,500 1,000 750 

>50 กก. 300 600 1,500-2,000 1,200 1,000 

ขณะนี้โรงพยาบาลมียารักษาวัณโรคชนิดรวมเม็ด (Fix Dose Combination) ไดแก                   

1.Rimactazid 150/75 Tablets (Isoniazid 75 mg,  Rifampicin 150 mg)                                            

2.Rimstar4-FDC Tablets (Isoniazid 75 mg, Rifampicin 150 mg, Pyrazinamide 400mg, 

Ethambutol 275 mg)                                                                                                                                             

ขนาดรักษาวัณโรคในเด็ก 

Pediatric Dosage in mg/kg/day (max) 

Drug OD 

Isoniazid                                               

Rifampicin                                          

Pyrazinamde                                       

Ethambutol                                       

Streptomycin                                         

Ofloxacin 

5-10 (300 mg)                                                

10-20 (600 mg)                                       

15-30 (2 gm)                                                   

15-20 (1 gm)                                          

20-40 (1 gm)                                                      

15 (800 mg) 

** หมายเหตุ        

1. ไมตองเพ่ิมขนาดยา หากระหวางรักษาผูปวยท่ีมีน้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึน                                                           

2. ผูปวยไตวายอาจตองปรับขนาดยา หรือใหยาหางข้ึน                                                                              

3. ไมควรให E ในเด็กท่ีไมสามาถใหขอมูลเก่ียวกับตาบอดสี/การมองเห็น                                                        

4. ไมควรใช  S ในหญิงท่ีกําลังตั้งครรภ                                                                                     

5. กรณีการใช  S ในผูปวยสูงอายุ (> 60 ป) ไมควรใชขนาดเกิน 750 mg แมขนาดยาตามน้ําหนักจะเกิน   

   750 mg/day ก็ตาม  
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ให้ยา 2 เดอืน HRZE(S) 
ภายใต้ DOT

ผลเสมหะลบ ผลเสมหะบวก

ตรวจเสมหะ

ให้ยาระยะต่อเนื�อง HR ต่ออีก 4 เดือน 

(รวมรักษาทั�งหมด 6 เดือน)

หยุดยา 2-3 วัน และส่งเสมหะทํา c/s 
พร้อมทั�งให้ HRZE(S) เพิ�มอีก 1 เดือน 

และตรวจเสมหะซ�ํา

ให้ยาระยะต่อเนื�อง (HR) ต่ออีก 4 เดือน 

ภายใต้ DOT(รวมการรักษาทั�งหมด 7 เดือน

ตรวจเสมหะในเดือนที� 5ของการรักษา และ
เมื�อสิ�นสุดการรักษา

เสมหะทั�ง 2 ครั�งเป�นลบ เสมหะครั�งใดครั�งหนึ�งเป�นบวก

รักษาหาย ล้มเหลว

เสมหะ

บวกหรือ

ลบ

 

 

การรักษาผูปวยดวย CAT 1 
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การรักษาผูปวยดวย CAT 2 

ให้ยา HRZE 1 เดือน ภายใต้ DOT

ผลเสมหะลบ ผลเสมหะบวก

ให้ยา HRE 5 เดือน ภายใต้ DOT 
(รวมรักษาทั�งหมด 8 เดือน)

ให้ยา HRZE อีก 1 เดือน ภายใต้ DOT 
โดยเจ้าหน้าที� แล้วตรวจเสมหะซ�ํา

ให้ยา HRE 5 เดือน ภายใต้ DOT
(รวมการรักษาทั�งหมด 9 เดือน)

ตรวจเสมหะในเดือนที� 5ของการรักษา และ
เมื�อสิ�นสุดการรักษา

เสมหะเมื�อสิ�นสุดการรักษาเป�นลบ เสมหะเมื�อสิ�นสุดการรักษาเป�นบวก

รักษาหาย ล้มเหลว

เสมหะ

บวกหรือ

ลบ

ให้ยา HRZES 2 เดือน ภายใต้ DOT

ตรวจเสมหะ
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การรักษาผูปวยดวย CAT 3 

 

ให้ยา HRZ 2 เดือน 

ผลเสมหะลบ ผลเสมหะบวก

ให้ยา HR อีก 4 เดือน 

(รวมรักษา 6 เดือน)

รักษาหาย

ล้มเหลว

ตรวจเสมหะ
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ขอพิจารณากรณีผลเสมหะเดือนท่ี 5 เปนบวก 

สําหรับผูปวยวัณโรคท่ีรักษาดวยระบบยา CAT 1 และ CAT 2 

กรณี CAT 1 

ข้ันตอนการพิจารณาและปฏิบัติถาผลเสมหะเดือนท่ี  5 เปนบวก 

1. ใหสงสัยวาอาจเกิดปญหาวัณโรคดื้อยาแลว ซ่ึงอาจเปน H และหรือ R 

2. เก็บเสมหะสงตรวจทดสอบความไวของเชื้อ 

3. ให HR ตอไปรอผลความไวตอยา 

4. ปรับยาตามผลความไวตอยา 

- หากอาการทางคลินิกเลวลง ภาพรังสีทรวงอกเลวลงแสดงวาการตอบสนองตอยาไมดีอาจมีปญหาดื้อยา 

- ในกรณี DOT สมํ่าเสมอ แตผลเสมหะเม่ือสิ้นสุดเดือนท่ี 5 ยังเปนบวก มีโอกาสเกิดดื้อยาหลายขนาน 

- ถาระหวางใหยา HR รอผลเพาะเชื้อ หากผูปวยมีอาการดีข้ึน ผลเสมหะเปนลบหลังจากนั้น โดยเฉพาะผล

เพาะเชื้อยังไวตอยา สามารถจําหนายผูปวยเปน CURE ไดเลย 

- กรณีผลเสมหะระหวางใชยาในเดือนท่ี 6,7,8 ยังพบเชื้อ ผลเพาะเชื้อดื้อยา ใหจําหนายเปน failure และใช

ยาตามความไวของยา 

กรณี CAT 2 

ข้ันตอนการพิจารณาและปฏิบัติถาผลเสมหะเดือนท่ี  5 เปนบวก 

1. ใหสงสัยวาอาจเกิดปญหาวัณโรคดื้อยาแลว ซ่ึงอาจเปน H และหรือ R หรือท้ัง  3 ตัว 

2. เก็บเสมหะสงตรวจทดสอบความไวของเชื้อทันที 

3. ให HRE ตอไปรอผลความไวตอยา 

4. ปรับยาตามผลความไวตอยา 

- หากอาการทางคลินิกเลวลง ภาพรังสีทรวงอกเลวลงแสดงวาการตอบสนองตอยาไมดีอาจมีปญหาดื้อยา 

- ในกรณี DOT สมํ่าเสมอ แตผลเสมหะเม่ือสิ้นสุดเดือนท่ี 5 ยังเปนบวก มีโอกาสเกิดดื้อยาหลายขนาน 

- ถาระหวางใหยา HRE รอผลเพาะเชื้อ หากผูปวยมีอาการดีข้ึน ผลเสมหะเปนลบหลังจากนั้น โดยเฉพาะผล

เพาะเชื้อยังไวตอยา สามารถจําหนายผูปวยเปน CURE ไดเลย 

- กรณีผลเสมหะระหวางใชยา HRE ในเดือนท่ี 6,7,8 ยังพบเชื้อ ผลเพาะเชื้อดื้อยา ใหจําหนายเปน failure 

และใชยาตามความไวของยา 
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แนวทางการดูแลผูปวยท่ีขาดยา 
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     การดูแลผูปวย CAT 1 ท่ีขาดยาการ 

รักษามานาน ระยะเวลาท่ีขาดยา ตรวจเสมหะ ผลเสมหะ ขึ้นทะเบียนใหม การรักษา 

 

 

< 1 เดือน 

< 2 สัปดาห 

2-8 สัปดาห 

> 8 สัปดาห 

ไมตรวจ 

ไมตรวจ 

ตรวจ 

- 

- 

บวก 

 

ลบ 

- 

- 

Treatment after 

default  

Treatment after 

default 

ให CAT1ตอ 

เริ่ม CAT1ใหม 

เริ่ม CAT1ใหม 

 

ให CAT1ตอ 

 

 

 

1-2 เดือน 

< 2 สัปดาห 

 

  2-8   สัปดาห 

 

 

> 8 สัปดาห 

ไมตรวจ 

 

        ตรวจ 

 

 

         ตรวจ 

 

- 

บวก 

 

ลบ 

       บวก 

 

         ลบ 

- 

- 

 

- 

Treatment after 

default 

Treatment after 

default 

ให CAT 1 ตอ 

ใหระยะเขมขน

เพ่ิมอีก 1 เดือน 

เริ่ม CAT 1ใหม 

   เริ่ม CAT 2 

 

ให CAT 1 ตอ 

     

 

 > 2 เดือน 

< 2 สัปดาห 

 

2-8 สัปดาห 

 

> 8 สัปดาห 

ไมตรวจ 

 

ตรวจ 

 

ตรวจ 

- 

บวก 

ลบ 

บวก 

 

ลบ 

- 

- 

- 

Treatment after 

default 

Treatment after 

default 

ให CAT 1 ตอ 

เริ่ม CAT 2 

ให CAT 1 ตอ 

เริ่ม CAT2 

 

ให CAT 1 ตอ 

**หากระยะเวลาท่ีไดรับยารวมกับระยะเวลาท่ีขาดเกิน 5 เดือน จําแนกเปน Treatment after failure 



21 

 

 

การดูแลผูปวย CAT 2 ท่ีขาดยา 

รักษามานาน ระยะเวลาท่ีขาดยา ตรวจเสมหะ ผลเสมหะ ข้ึนทะเบียนใหม การรักษา 

 

 

< 1 เดือน 

< 2 สัปดาห 

2.8 สัปดาห 

> 8 สัปดาห 

ไมตรวจ 

ไมตรวจ 

ตรวจ 

- 

- 

บวก 

 

ลบ 

- 

- 

Treatment after 

default  

Treatment after 

default 

ให CAT 2 ตอ 

เริ่ม CAT2 ใหม 

เริ่ม CAT2ใหม 

 

ให CAT2ตอ 

 

 

 

1-2 เดือน 

< 2 สัปดาห 

 

    2-8   สัปดาห 

 

 

> 8 สัปดาห 

ไมตรวจ 

 

        ตรวจ 

 

 

         ตรวจ 

 

- 

บวก 

 

ลบ 

       บวก 

 

         ลบ 

- 

- 

 

- 

Treatment after 

default 

Treatment after 

default 

ให CAT 2 ตอ 

ใหระยะเขมขน

เพ่ิมอีก 1 เดือน 

เริ่ม CAT 2ใหม   

 

เริ่ม CAT 2ใหม 

 

ให CAT 2 ตอ 

     

 

 > 2 เดือน 

< 2 สัปดาห 

 

     2-8สัปดาห 

 

> 8 สัปดาห 

ไมตรวจ 

 

ตรวจ 

 

ตรวจ 

- 

บวก 

ลบ 

บวก 

 

ลบ 

- 

- 

- 

Treatment after 

default 

Treatment after 

default 

ให CAT 1 ตอ 

เริ่ม CAT 2ใหม 

ให CAT 2 ตอ 

เริ่ม CAT4 

 

ให CAT 2 ตอ 

**หากระยะเวลาท่ีไดรับยารวมกับระยะเวลาท่ีขาดเกิน 5 เดือน จําแนกเปน Treatment after failure 
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การดูแลผูปวย CAT 3 ท่ีขาดยา 

รักษามานาน ระยะเวลาท่ีขาดยา ตรวจเสมหะ ผลเสมหะ ข้ึนทะเบียนใหม การรักษา 

 

 

< 1 เดือน 

< 2 สัปดาห 

      2-8สัปดาห 

> 8 สัปดาห 

ไมตรวจ 

ไมตรวจ 

ตรวจ 

- 

- 

บวก 

 

ลบ 

- 

- 

Treatment after 

default  

Treatment after 

default 

ให CAT 3 ตอ 

เริ่ม CAT3 ใหม 

เริ่ม CAT1 

 

ให CAT3 ตอ 

 

 

 

1-2 เดือน 

< 2 สัปดาห 

 

    2-8   สัปดาห 

 

 

> 8 สัปดาห 

ไมตรวจ 

 

        ตรวจ 

 

 

         ตรวจ 

 

- 

บวก 

 

ลบ 

       บวก 

 

         ลบ 

- 

Treatment after 

default 

- 

 

Treatment after 

default 

Treatment after 

default 

ให CAT 3 ตอ 

เริ่ม CAT 2 

 

เริ่ม CAT 3ใหม   

  เริ่ม CAT 2 

 

ให CAT 3 ตอ 

     

 

 > 2 เดือน 

< 2 สัปดาห 

 

     2-8สัปดาห 

 

> 8 สัปดาห 

ไมตรวจ 

 

ตรวจ 

 

ตรวจ 

- 

บวก 

 

ลบ 

บวก 

 

ลบ 

- 

Treatment after 

default   

- 

Treatment after 

default 

Treatment after 

default 

ให CAT 3 ตอ 

เริ่ม CAT 2 

 

ให CAT 3 ตอ 

เริ่ม CAT 2 

 

ให CAT 3 ตอ 
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แนวทางการดูแลรักษาวัณโรค 

ในกลุมปญหาเฉพาะ 
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วัณโรคในเด็ก 

โอกาสพบเชื้อวัณโรคเพ่ือยืนยันการวินิจฉัยคอนขางยาก จึงไมสามารถใชการตรวจพบเชื้อเปน gold 

standard ตองใชการวินิจฉัยทางคลินิก                                                                      

หลักเกณฑการวินิจฉัยวัณโรคในเด็ก  

1. การวินิจฉัยทางคลินิกวาเปนวัณโรค ใชขอ 1.1 รวมกับขออ่ืนอยางนอย  2 ขอ ดังนี้ 

  1.1 อาการและอาการแสดงเขาไดกับวัณโรค    

  1.2 ปฏิกิริยาทูเบอรคูลิน ≥ 10 มม.ในเด็กปกติ (สําหรับรายท่ีภูมิคุมกันบกพรองหรือมีประวัติสัมผัส

โรคใกลชิดอาจใช ≥ 5 มม.) 

  1.3 ภาพรังสีปอด มีความผิดปกติเขาไดกับวัณโรค ไดแก       

       - Primary TB disease : Unilateral lymphadenopathy, Opacity (3-10 mm.)รวมกับ 

hilar/mediastinal lymphadenopathy, Lobar/Segmental opacity รวมกับ unilateral 

lymphadenopathy(พบนอยมาก), Cavitation (พบนอยมาก มักพบเชื้อในเสมหะ)         

        - Miliary TB           

       - Post Primary Pulmonary TB มักพบในเด็กโตอายุมากกวา 10 ป มักยอมเสมหะไมพบเชื้อ   

   1.4 มีประวัติสัมผัสกับผูปวยเปนวัณโรคปอดโดยเฉพาะเสมหะบวก  

   1.5 วินิจฉัยแยกโรคอ่ืนออกไป        

***  นอกจากนี้เด็กท่ีสัมผัสกับผูปวยวัณโรคปอดระยะแพรเชื้อ อาจไมมีอาการแตภาพรังสีปอดมีความ

ผิดปกติเขาไดกับวัณโรค การวินิจฉัยใช 1.3 รวมกับขออ่ืนอีก 2 ขอ   

         2. การวินิจฉัยยืนยันทางหองปฏิบัติการไมใช gold standard แตหากตรวจพบเชื้อ ถือวาเปน 

definite diagnosis 
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Tuberculin skin test     

            การอานปฏิกิริยาทูเบอรคูลินใหอานท่ีเสนผานศูนยกลางของรอยนูน (ไมรวมรอยแดง )  ท่ี 48 และ 

72 ชั่วโมง ปฏิกิริยาท่ีอานไดตองไมตางกันเกิน 6 มม.   

           1. ในเด็กปกติท่ีฉีดวัคซีน BCG สวนมากปฏิกิริยาจะเล็กกวา 10 มม.ถามากกวา 15 มม. นาจะเกิด

จากการติดเชื้อวัณโรค   

           2. ปฏิกิริยาทูเบอรคูลินท่ีเสนผานศูนยกลาง ≥ 10 มม.ในเด็กท่ีมีอาการสงสัยวัณโรคสนับสนุนวาเปน

วัณโรค แตหากไมมีอาการแตปฏิกิริยา > 10 มม. สนับสนุนวาอาจมีการติดเชื้อวัณโรคไมใชกําลังเปนวัณโรค  

           3. ปฏิกิริยาทูเบอรคูลินจากการฉีด BCG vaccine จะจางเร็วและนาจะอยูไดไมเกิน 15 ป และในเด็ก

ท่ีเคยหรือไมเคยฉีด BCG เม่ือติดเชื้อวัณโรคจะมีปฏิกิริยาไมแตกตางกัน และปฏิกิริยามักใหญกวา 15 มม.4. 

ในเด็กภูมิคุมกันบกพรอง ติดเชื้อ HIV ทุพโภชนาการ เม่ือติดเชื้ออาจมีปฏิกิริยาทูเบอคูลินเปนลบได 

ระบบการรักษาวัณโรคในเด็ก  ใชเกณฑเชนเดียวกับผูใหญ 

Clinical presentation Category and treatment regimen 

1. Sputum + PTB                                                 

2. Sputum – TB with extensive parenchymal 

involvement (acute military, 

Segmental/Lobar opacity)                                     

3. Severe form of EPTB (Disseminated acute 

TB, Abdominal, Spinal and pericardial TB) 

Category 1                                                    

2HRZE/4HR daily 

TB meningitis Category 1                                                       

2HRZS/4HR 

1. Sputum – PTB                                                 

2. Less severeform of EPTB (TB adenitis, 

mediastinial lymphadenopathy) 

Category 3                                            

2HRZ/4HR daily 
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การรักษาภาวะติดเช้ือวัณโรคในเด็ก        

            การกินยาปองกันในเด็กท่ีติดเชื้อวัณโรคเพ่ือไมใหลุกลามเปนวัณโรคนั้นไดผลดีและปลอดภัย ดังนั้น

ในกรณีท่ีตรวจพบผูปวยวัณโรคปอดเสมหะบวก ใหนําเด็กในบานมาทํา Contact investigation และใหการ

รักษา ดังนี้  นําเด็กท่ีมีอายุ < 15 ป ท่ีอยูรวมบานกับผูปวยวัณโรคปอดเสมหะบวกมาตรวจโดยซักประวัติ 

ตรวจรางกาย ทําการทดสอบปฏิกิริยาทูเบอรคูลินและเอ็กซเรยปอด      

          - ถาพบวาเด็กเปนวัณโรคตองใหการักษาอยางถูกตอง    

          - ถามิไดเปนวัณโรคใหกิน Isoniazid 5-10 มก./กก./วัน ดังนี้                                                       

- เด็กอายุ < 5 ปทุกรายใหกินยา 6-9 เดือน (โดยไมคํานึงถึงปฏิกิริยาทูเบอรคูลิน)  

- เด็กอายุ ≥ 5 ป ท่ีปฏิกิริยาทูเบอรคูลิน  ≥  15 มม. ใหกินยา INH 6 เดือน ในรายท่ี

ปฏิกิริยาเล็กกวาท่ีกลาวมา ใหเฝาระวังอาการ และแนะนํามาตรวจ PPD skin test ซํ้าท่ี 6 เดือน              

ถึง  1 ป     

- เด็กติดเชื้อ HIV ใหกินยานาน 9 เดือน 

กรณีเด็กท่ีอยูรวมบานกับผูปวยวัณโรคปอดเสมหะลบ โอกาสติดเชื้อนอย อาจไมจําเปนตองทํา Contact 

Investigation 
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วัณโรคและการติดเช้ือเอดส 

การวินิจฉัย : ทําเชนเดียวกับผูปวยท่ัวไป ผูปวยวัณโรคท่ีติดเชื้อHIV รวมดวยสามารถตวจเสมหะพบเชื้อไดถึง 

10% โดยท่ีภาพรังสีปอดปกติ    

การรักษา : ตองใช DOT รวมดวยเสมอ ระบบยาใชระบบเดียวกับคนไขท่ีไมไดติดเชื้อเอดสรวมดวย ปญหา

การใชยาวัณโรครวมกับการใหยาตานไวรัส คือ การท่ียา Rfampicin กระตุนการทํางานของ Cytochrome 

P450 Liver enzyme ซ่ึงเพ่ิม metabolism ของ Protease inhibitors (PIs) และ non-nucleoside 

reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) ทําใหยา ARV ท้ัง  2 กลุมในเลือดลดต่ําลง  

การใหยาตานไวรัสเอดสในผูปวยวัณโรค 

กรณีตรวจพบวาเปนวัณโรคกอนจะเริ่มยา                       

ตานไวรัสเอดส 

กรณีตรวจพบวาเปนวัณโรคขณะท่ีกําลังรับประทาน

ยาตานไวรัสเอดสอยู 

1. ถา CD4 > 250 cells/cu.mm ใหยารักษาวัณโรค

ใหครบกอน พรอมตรวจ CD4 ทุก 3-6 เดือน และ/

หรือผูปวยมีอาการทรุดลงถารักษาวัณโรคครบแลว

หรือ CD4 < 250 cell/cu.mm จึงเริ่มยาตานไวรัส

เอดส                                                                             

2.ถา CD4 < 250 cells/cu.mm ใหเริ่มยารักษาวัณ

โรคกอน หลังจากนั้นภายใน  2 สัปดาห – 2 เดือนจึง

พิจารณาเริ่มยาตานไวรัสเอดส โดยเฉพาะในรายท่ีมี

คา CD4 < 100 cells/cu.mm                       

สูตรยาตานไวรัสเอดสท่ีแนะนําใหใช คือ                        

AZT+3TC+EFV หรือ d4T+3TC+EFV                     

สูตรยาอ่ืนท่ีใชได                                                  

(1) GPO-VIRZ (AZT+3TC+NVP)                            

(2) GPO-VIR (d4T+3TC+NVP) 

ไมจําเปนตองหยุดยาตานไวรัสเอดส แตใหพิจารณา

ดังนี้                                                          

1. ถาเปน EFV containing regimens ให

รับประทานสูตยาเดิมตอไป                                   

2. ถาเปน NVP containing regimens ใหพิจารณา

เปลี่ยนยา NVP เปน EFV                                         

3. ถาเปน PI containing regimens ใหพิจารณา

เปลี่ยนเปน EFV หรือใหใช boosted PI คือ 

IDV/RTV (800:200 BID) โดยตองติดตาม

ผลขางเคียงของ PI ท่ีถูก boosted ข้ึนมาก ๆ ดวย

RTV ขนาด 200 mg BID ถาทนไมไดอาจลด RTV  

ลงเหลือ 100 mg BID 
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หมายเหตุ 

• Rifampicin ทําใหลดระดับในกลุม NNRTI ลดลง แตระดับยา EFV ท่ีเหลือก็ยังเพียงพอท่ีจะ

ยับยั้งเชื้อไวรัสเอดสได ดังนั้นจึงใหยาไดในขนาดปกติ คือ 600 mg OD โดยไมจําเปนตอง

เพ่ิมขนาดยา EFV เปน 800 mg OD 

• Rifampicin จะทําใหระดับของยา NVP ลดลงมาก จนไมอาจกดเชื้อเอดสได จึงไมแนะนําให

ใชรวมกัน แตหากไมสามาถใชยา EFV ได อาจให GPO-VIRZ หรือ GPO-VIR ได แตคว

ตรวจหาระดับยา NVP ในกรแสเลือดดวย 

• กรณีเปลี่ยน GPO-VIRZ มาเปน AZT+3TC+EFV ระหวางการรักษาวัณโรค เม่ือรักษาครบ

แลวสามารถเปลี่ยนกลับมาเปน GPO-VIRZ ตามเดิมได 

• หามใช EFV ในหญิงตั้งครรภและหญิงวัยเจริญพันธุท่ีมไดคุมกําเนิดเนื่องจาก EFV มีผลตอ

เด็กในครรภ 

• การรักษาวัณโรคระหวางไดยาตานไวรัสเอดส อาจเกิดปฏิกิริยาของระบบภูมิคุมกัน 

Immune Reconstitution Syndrome ซ่ีงจะเหมือนมีการทรุดลงของอาการและภาพรังสี

ปอด 
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การรักษาวัณโรคในภาวะตาง ๆ 

วัณโรคในหญิงตั้งครรภ 

       - ขณะตั้งครรภแนะนําใหใชสูตร 2HRE/7HR with vit B6 10 mg/day   

       - หลีกเลี่ยงการใช Streptomycin (มีโอกาสเกิด congenital deafness 20%)  

       - คิดขนาดยาตามน้ําหนักกอนตั้งครรภ  
 

วัณโรคในหญิงใหนมบุตร         

        - กรณีกําลังใหนมบุตร ใหยารักษาเหมือนผูปวยวัณโรคท่ัวไป ยาวัณโรคผานทางน้ํานมไดแตปริมาณ

นอย ไมมีผลตอเด็ก ถาหากเสมหะเปนลบแลวสามารถใหนมบุตรไดตามปกติ ในกรณีแมเสมหะบวก ควรให

ญาติชวยเลี้ยงระยะหนึ่งจนเสมหะเปนลบแลว ชวงท่ีแมอยูกับลูกควรใช mask    

         - ลูกควรได INH prophylaxis              

         - การรักษาวัณโรคในหญิงวัยเจริญพันธุท่ีคุมกําเนิด  แนะนําฉีดยาคุมกําเนิด เนื่องจาก rifampcn 

สามารถลดระดับยาในยาเม็ดคุมกําเนิด (ertrogen) ได ทําใหประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดลดลง  
                                                                                 

วัณโรคในผูปวยเบาหวาน    

         - พบมากกวาผูปวยปกติประมาณ  5 เทา  

         - การรักษาเหมือนผูปวยวัณโรคท่ีไมมีโรคเบาหวาน      

         - Rifampicin จะลดระดับยา Sulfonylurea และ Biguanide ดังนั้นอาจตองเพ่ิมขนาดยา    

         - ให Vit B6 เพ่ือปองกัน neuropathy   

          

การรักษาวัณโรคในผูปวยโรคตับ      

         - กรณีเปนโรคตับ มี LFT ปกติ ใหยาไดทุกชนิด ติดตาม LFT     

         - กรณีเปน Chronic liver diseases , Cirrhosis มี LFT ผิดปกติ   

         - SGOT และ SGPT สูงแต < 3 เทาควรใหเปนระบบยา 2HRE(S)/7HR ( 9HR)  

         - SGOT และ SGPT สูง  > 3 เทาควรใหเปนระบบยา 2HRE(S)/7HE  หรือ 2HES/10HE     

         - กรณี acute hepatitis เชน Acute viral hepatitis และมี Jaundice สูตรยาท่ีแนะนําคือ 

3SE/6HR 
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การจัดการเม่ือผูปวยเกิดพิษตอตับจากยารักษาวัณโรค 

        1. กรณี Fulminant hepatitis ไดแก ผูปวยท่ีมีภาวะ Encephalopathy, ascites, coagulopathy          

หยุดยาทุกตัว  ถาโรค active ให EOS  (ไมแนะนําใหยา H, R, Z กลับเขาไปใหม)     

        2. กรณี Non-fulminant hepatitis ไดแก มีการเพ่ิมข้ึนของ AST หรือ ALT ≥ 5 เทา โดยผูปวยไมมี

อาการตับอักเสบ หรือ มีการเพ่ิมข้ึนของ AST หรือ ALT ≥ 3 เทาแตผูปวยมีอาการของตับอักเสบซ่ึงไดแก 

อาการคลื่นไสอาเจียน เบื่ออาหาร ตัว-ตาเหลือง หรือมีการเพ่ิมข้ึนของ total bilirubin มากกวา  2 เทาของ

คาปกติ ใหหยุดยาทุกตัว 

   2.1 ถาโรคไม active หยุดยาทุกตัวจนกระท่ังหายจาก Jaundice และ SGOT และ SGPT < 2 เทา 

แลวคอยChallenge ยากลับเขาไปใหม                                                                                             

ดวย  INH        Ethambutol        Streptomycin (2HES + 16HE)                                                   

หรือ  INH        Ethambutol         Rifampicin (2HER + 7HR)      

  2.2 ถาโรค active หยุดยาทุกตัว ให EOS จนกระท่ังหายจาก Jaundice และ SGOT และ SGPT 

< 2 เทา แลวคอย Challenge ยากลับเขาไปใหม                                                                                             

ดวย  INH        Ethambutol        Streptomycin (2HES + 16HE)                                                   

หรือ  INH        Ethambutol         Rifampicin (2HER + 7HR)                                                                  

***ในทางปฏิบัติไมนิยมให Pyrazinamide กลับเขาไปใหม 

 

การ Challenge ยาหลังจาก hepatitis ดีข้ึน(เริ่มยาทีละขนาน และรอ 2-3 วัน จึงเริ่มยาตัวตอไป) 

 

ยาท่ีใช ขนาดของยาท่ีใช 

วันท่ี 1 (mg) วันท่ี 2 (mg) วันท่ี 3 (mg) 

INH  

RIF 

EMB 

SM 

PZA 

100 

150 

200 

250 

500 

 

200 

300 

400 

500 

1 gm 

300 

Full dose 

Full dose 

Full dose 

Full dose 
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การรักษาวัณโรคในผูปวยโรคไต      

 

          การปรับยาจะทําในกรณีผูปวยท่ีมีคา Cr > 2 หรือ Creatinine Clearance < 30                                                  

แนะนําใหใชสูตรยา 2HRZ + 4HR 

          การปรับยาใหยึดหลักการท่ีวา “ เพ่ิม interval ดีกวาการลด dose” หมายถึง ใหยาหางข้ึนโดยไม

ตองลดขนาดยา ดังนี้ 

- INH และ Rifampicin ไมตองปรับลด dose และ interval ใหยาเหมือนผูปวยปกติ   

- Pyrazinamide ไมตองปรับลดขนาดยา แตควรใหยาหางข้ึนเปน 3 ครั้ง/สัปดาห เชน ใหยาทุกวัน

จันทร, พุธ, ศุกร 

- Ethambutol ขับถายทางไตมากถึง 80 % ควรใหยาหางข้ึนโดยให 3 ครั้ง/สัปดาห แตในทางปฏิบัติ

อาจไมจําเปนตองให Ethambutol หรือถาใหควรไดรับการตรวจตา 

- Streptomycin, Ofloxacin ปรับตาม Creatinine clearance 

 

                                       การปรับยาในผูปวยโรคไต 

 

Drug Normal renal function Adjust for renal failure GFR(ml/min) 

<10 10-50 >50 

SM 1.5 mg/kg OD 25 % 50 % 60-90 % 

EM 15 mg/kg OD q 48 hr q 24-36 hr q 24 hr 

Ofloxacin 400-600 mg/day 25-50 % 50 % 100 % 

 

Recommendation : 2HRZ + 4HR  (ระวัง Hyperuricemia) 
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การบริหารจัดการกับฤทธิ์ขางเคียงจากยารักษาวัณโรค 

อาการไมพึงประสงคจากการใชยา   แบงไดเปน  2 ประเภท                                                                               

1. Major Adverse Reactions                                                                                                    

อาการไมพึงประสงคท่ีทําอันตรายตอรางกายอยางรุนแรง อาจกอใหเกิดอันตรายหรือเสียชีวิตตองหยุดทันที

และสงพบแพทย 

Major Adverse Reactions ยาท่ีทําใหเกิดอาการ 

วิงเวียน เดินเซ การทรงตัวผิดปกติ (Dizziness) Streptomycin 

หูอ้ือ ไมไดยินเสียง (Deafness) Streptomycin 

เกิดความผิดปกติทางการมองเห็น(Visual impairment)   Ethambutol 

Jaundice ยาเกือบทุกตัว 

อาการทางผิวหนังท่ีรุนแรง เชน Stevens Johnson 

Syndrome,Exfoliative dermatitis 

ยาเกือบทุกตัว 

Shock and purpura(อาการshock แบบขาดออกซิเจน) Rifampicin 

 

2. Minor adverse reactions     

        อาการไมพึงประสงคท่ีไมรุนแรง ทําหางกายมีความผิดปกติไมมาก สามารถรักษาตามอาการ ไม

จําเปนตองหยุดยาวัณโรค   

        2.1 กรณีเกิดอาการไมพึงประสงคเพียงเล็กนอย ผูปวยสามารถทนได เชน คันเล็กนอย ไมมีผื่น คลื่นไส

เล็กนอย ปสสาวะและเหง่ือเปนสีแดงสามารถใหการรักษาตอได อธิบายใหผูปวยเขาใจและใหกําลังใจ    

        2.2 กรณีเกิดอาการไมพึงประสงคเล็กนอยถึงปานกลาง และรบกวนชีวิตประจําวันของผูปวย อาจปบ

เวลาของการกินยาหือใหยารักษาตามอาการ 

 

 

 



33 

 

 

การจัดการกับอาการไมพึงประสงคจากการใชยาตานวัณโรค 

อาการท่ีเกิดข้ึน การแกไข 

คันไมมีอาการ ให CPM แกคัน 

ผ่ืนคันเล็กนอย ให CPM และ Calamine ทาผื่น ถาเปนผื่นมาก อาจให 

Steroid ทา เชน 0.1 % TA 

ปวดขอ ให Paracetamol 

เจ็บกระเพาะ -ใหกินยาหลังอาหารทันทีเพ่ือลดการระคายเคืองกระเพาะ

อาหาร                                                                            

-ใหยาลดกรด 

ปลายประสาทอักเสบ มีอาการชาตาม

ปลายมือปลายเทา 

ให Vitamne B6 100 mg/day จนอาการหายไป จีงลดเหลือ 

10 mg/day (ขนาดของ Vitamine B6 ท่ีใชปองกัน คือ                  

6-50 mg/day) 

อาการคลายหวัด (Influenza-like 

syndrome) 

ให paracetamol ถายังคงมีอาการมาก ลด Rifampicin              

ลง 150 mg เปนเวลา 3-5 วัน 

คล่ืนไส อาเจียน ทองเสีย เบ่ืออาหาร แนะนําใหกินยาหลังอาหารเย็นหรือกอนนอน อาจใหยาระงับ

การคลื่นไสอาเจียน เชน Domperidone 

 

โดยสรุป    ผูปวยท่ีมีการแพยารุนแรง เชน Exfoliative dermatitis หรือ Stevens Johnson 

Syndrome หรือในรายท่ีมีอาการแพพิษจากยา (Toxic reaction) เชน อาการเปนพิษตอตับ, ไตวาย, หรือ  

แพยารุนแรงจนมีอาการช็อค จําเปนตองสงไปรักษาในโรงพยาบาล ในรายท่ีมีการแพเก่ียวกับตับ (hepatitis) 

ชนิดท่ีเปน Fulminant hepatitis ตองหยุดยาทุกขนานและไมกลับมาใชยารักษาวัณโรคอีก ถาจําเปนตองใช

ยาก็อาจใชยาขนานท่ีมีโอกาสแพนอยท่ีสุด เชน Streptomycin, Ethambutol หรือ Ofloxacin เปนตน              

รายท่ีเปน Non-fulminant hepatitis ใหหยุดยาทุกขนานและไมควรกลับมาใช Rifampicin รวมกับ 

Pyrazinamide อีก หลังจากผูปวยทุเลาจากอาการแพยาแลวก็อาจพิจารณาใหยากลับเขาไปใหมดังไดกลาวไป

แลวขางตน 


