
 
  การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
  (Tuberculosis) ปรับปรุงแกไ้ข 5 มกราคม 2558   

 

Criteria Diagnosis 

ระดบั Provisional ผูป่้วยท่ีมีอาการไอมีเสมหะ >2 สปัดาห์ และอาการทาง
ระบบหายใจอ่ืนๆ (เหน่ือย, เจบ็หนา้อก หรือไอเป็นเลือด) 
อาจมีอาการเบ่ืออาหาร, น ้าหนกัลด, ไข,้ เหง่ือออก
กลางคืน   

ระดบั Probable  Chest X-ray พบลกัษณะเขา้ไดก้บัวณัโรคปอด ไดแ้ก่ รอย
โรคแบบ military infiltration, cavity, infiltration บริเวณ 
upper lobe  

ระดบั Definite  ตรวจเสมหะหรือตรวจทางพยาธิดว้ยวิธี AFB ไดผ้ลบวก 
หรือ เพาะเช้ือได ้M. tuberculosis อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

1. วณัโรคปอด (Pulmonary TB:PTB)  แบ่งเป็น วณัโรคปอดยอ้มเสมหะพบเช้ือ 
(PTB SS+) และ ยอ้มเสมหะไม่พบเช้ือ (PTB SS neg.) 

2. วณัโรคนอกปอด  (Extra-pulmonary TB:EPTB) เช่น วณัโรคเยือ่หุ้มปอด, วณั
โรคต่อมน ้าเหลือง, วณัโรคเยื่อหุ้มสมอง, วณัโรคกระดูกและขอ้ ฯลฯ  

 

ประเภท ค าอธิบาย smear 

รายใหม่ (New) ผูป่้วยวณัโรคปอดและนอกปอดรายใหม ่ +/- 
รักษาซ ้า 

(Previously 
treated) 

Relapse ผูป่้วยเคยรักษาหายแลว้กลบัมาเป็นใหม่ + 
Default ผูป่้วยเคยรักษาแลว้ไมค่รบและขาดยาเกิน 2 

เดือน 
+ 

Failure ผูป่้วย PTB SS+ ท่ีไดรั้บการรักษาเกิน 5 เดือน 
แต่ยงัตรวจพบเช้ือวณัโรคในเสมหะ หรือผูป่้วย 
PTB neg. หลงัรักษามาแลว้ 2 เดือนเสมหะ
กลบัมาตรวจพบเช้ือ 

+ 

โอนเขา้ (Transfer in) ผูป่้วยท่ีส่งต่อมาจากสถานพยาบาลอ่ืน +/- 
อ่ืนๆ (Other) ผูป่้วยนอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ +/- 

 

ประเภท สูตรยา 
New สูตรยามาตรฐานระยะสั้น: 2IRZE/4IR  

หมายเหตุ: ใหย้า 9-12 เดือนในผูป่้วยวณัโรคเยื่อหุม้สมอง, วณัโรคกระดูก
และขอ้ และอาจพิจารณายดืระยะเวลาการรักษาเป็น 9-12 เดือนในวณัโรค
ท่ีมีแผลโพรงขนาดใหญ่, ผูป่้วยเบาหวาน หรือวณัโรคต่อมน ้าเหลืองท่ี
รักษาครบ 6 เดือนแลว้ต่อมไมยุ่บ 
สูตรยาทางเลือก: 2IRE(±S)/7IR (ถา้ใช ้Z ไม่ได)้, 9RZE (ถา้ใช ้I ไมไ่ด)้, 
2IES/16IE, 18-24IEO (ถา้ใช ้R ไม่ได)้, 2EOS/16-22EO (ถา้ให ้I กบั R 
ไม่ได)้ 

Relapse 
สูตรส าหรับผูป่้วยรักษาซ ้า: 2IRZES/1IRZE/5IRE 

Default 
Failure ใหย้าสูตร MDR-TB  

การจ าแนกผู้ป่วย 

การขึน้ทะเบียนผู้ป่วย  

สูตรการรักษา  

 

ผลข้างเคยีงจากยา (Adverse Drug Reaction; ADR) 
ผลข้างเคยีงรุนแรง ยาทีเ่ป็นสาเหตุ การดูแลรักษา 

การมองเห็นภาพผิดปกติ E 

หยุดยาท่ีเป็นสาเหตุ 
การไดย้ินลดลง, วิงเวยีน S 
ปัสสาวะออกนอ้ย, ไตวาย S 
ผื่น purpura, เกร็ดเลือดต ่า, 
ไตวายเฉียบพลนั, ช็อค 

R 

ผื่นผิวหนงั ทุกตวั หยุดยาหรือใหย้าสูตร EOS ถา้วณั
โรครุนแรง 1-2 สปัดาห์ จนผื่น/ตบั
อกัเสบดีข้ึน  (AST/ALT <2 เท่า 
และ total bilirubin <1.5 mg/dl), 
พิจารณา re-challenge ยา* 

เหลือง, ตบัอกัเสบรุนแรง 
(AST/ALT >3 เท่าและมี
อาการ, AST/ALT >5 เท่า) 

I, R, Z 

ผลข้างเคยีงไม่รุนแรง ยาทีเ่ป็นสาเหตุ การดูแลรักษา 

คล่ืนไส,้ อาเจียน, ปวดทอ้ง I, R, Z กินยาพร้อมอาหารหรือก่อนนอน 
ปวดขอ้ Z ให ้paracetamol/NSAIDS 
มึนชาปลายมือ-เทา้ I ให ้pyridoxine  50-100 มก./วนั  
อาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ R พิจารณาหยุดยาถา้อาการรุนแรง 

*การ re-challenge ยาท าไดโ้ดย 
 เร่ิมยาทีละชนิด เร่ิมจาก I, R, Z ในขนาดต ่า (I 50 mg, R 150 mg, Z 250 

mg) ปรับจนไดข้นาดสูงสุดภายใน 3 วนั  
 ติดตามอาการ/LFT ภายใน 1 สปัดาห์ ถา้แยล่ง ให้หยดุยาจนอาการดีข้ึน 

จึงเร่ิม re-challenge ยาชนิดใหม่ 
 ถา้ re-challenge I กบั R ไดส้ าเร็จ ไม่ควรให้ Z อีก  

 ส่งตรวจ anti-HIV ทุกรายในผู้ป่วยที่ได้รับการวนิิจฉัยวณัโรค 

 ใชสู้ตรยามาตรฐานระยะสั้น ในกรณีผูป่้วยท่ีตอบสนองต่อการรักษาชา้ อาจ
ยดืระยะเวลาการรักษาเป็น 9 เดือน 

 ผูป่้วยควรไดรั้บยาตา้นไวรัส (ART) หลงัวินิจฉยัวณัโรค 2-8 สปัดาห์ทุกราย 
ไม่วา่จะมี CD4 เท่าใด โดยใชสู้ตร TDF+3TC+EFV เป็น first-line 

 เป้าหมาย 
อตัราการเสียชีวิตของผูป่้วยวณัโรคปอดในช่วง 1 ปี ไม่เกินร้อยละ...... 
อตัราความส าเร็จการรักษาวณัโรค ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 85 
ผูป่้วยวณัโรคไดรั้บการตรวจคดักรอง HIV ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 85 
ผูป่้วยวณัโรคท่ีมีผล HIV+ไดรั้บการรักษาดว้ย ART ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 60 

เอกสารอ้างองิ 
1. แนวทางเวชปฎิบติัการรักษาวณัโรคในผูใ้หญ่ พ.ศ.2555. สมาคมอุรเวชชแ์ห่ง

ประเทศไทย 

2. WHO. Treatment of tuberculosis guidelines. 4th ed., 2010. 
 
 

แนวทางการรักษากรณผู้ีป่วยติดเช้ือ HIV ร่วมด้วย 

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 
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หมายเหตุ: ในผูป่้วยท่ี CrCl <30 ml/min ตอ้งปรับลดขนาดยา PZA และ ethambutol ลง โดยให้ยา 3 วนั/สปัดาห์แทนการให้ยาทุกวนั 

ยา ขนาดของยาวณัโรคที่แนะน า 

ขนาดที่ใช้ (mg/kg/day) ขนาดสูงสุด (mg/kg/day) 

Isoniazid (I) 5 (4-6) 300 
Rifampicin (R) 10 (8-12) 600 
Pyrazinamide (Z) 25 (20-30) - 
Ethambutol (E) 15 (15-20) - 
Streptomycin (S) 15 (12-18) - 
Rimstar® (I75+R150+Z400+E275) 30-37 kg ให้ 2 tab, 38-54 kg ให้ 3 tab, ≥55kg ให้ 4 tab/วนั 

ผู้ป่วยรายใหม่ลกัษณะทางคลนิิกทีเ่ข้าได้กบัวณัโรคปอด ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการวนิิจฉัยเป็นวณัโรคนอกปอด และผู้ป่วยวณัโรคทีส่่งต่อจากทีอ่ืน่  

 Sputum AFB & CXR 

ลดยาเป็น continuation phase 

เดือนที ่1 

AFB -ve AFB +ve 
CXR suggest TB CXR not suggest TB 

สัปดาห์ที ่2 

CXR (เฉพาะ PTB SS neg.) 

คร้ังแรกที่วินิจฉัย 

 

CXR ไม่ดีข้ึน 

เดือนที ่5 

CXR ดีข้ึน 

ให้ยาต่อ 

ส้ินสุดการรักษา 

วินิจฉัยและเร่ิมการรักษาวัณโรค สืบคน้เพ่ิมเติมเพ่ือ 
หาสาเหตุอ่ืนๆ 

 

ให้ยาต่อ 

เดือนที ่2 

- ให้การรักษาตามแนวทาง 
- F/U 1-2 สปัดาห์ 

หยดุยาหรือให้ยาสูตร EOS  
ถา้วณัโรครุนแรง 

ไม่มีผลข้างเคยีง, ผลเลือดปกต ิ

สืบคน้เพ่ิมเติมเพ่ือ
หาสาเหตุอ่ืนๆ 

 Sputum AFB  

AFB -ve AFB +ve 

- ส่งตรวจ CXR 
- ทบทวนสาเหตุท่ีเป็นไปได ้
  1. ยา (กินยาไม่สม ่าเสมอ / ยาเส่ือมคุณภาพ /ขนาดของยาไม่เหมาะสม) 
  2. ผูป่้วย (ตอบสนองชา้ เน่ืองจากโรครุนแรง หรือภูมิคุม้กนับกพร่อง) 
  3. เช้ือโรค (เช้ือตาย / เช้ือ NTM / เช้ือด้ือยา) 

เดือนที ่3 Sputum AFB  

ให้ยาต่อ ตรวจ C/S & DST + ส่งต่อรพศ. 

Sputum AFB  

Sputum AFB & CXR 

Cure 

AFB -ve AFB +ve 

AFB -ve AFB +ve 

อาการ, CXR ดีข้ึน อาการ, CXR ไม่ดีข้ึน 

- ข้ึนทะเบียน TB (ในวนั-เวลาราชการ) 
-  ส่งตรวจ BUN/creatinine, LFT, anti-HIV ทุกราย ก่อนเร่ิมยารักษาวณัโรค (ถา้ยงัไม่มีผลเลือดมาก่อน) 
- กรณีการท างานของตบัและไตปกติ พิจารณาเร่ิมยาไดเ้ลยโดยใชย้าท่ีเป็น fixed-dose combination (Rimstar®) +vit.B6 ½-1 tab/day 
- กรณีการท างานของตบัและไตผิดปกติ ให้ปรึกษาอายรุแพทยก่์อนเร่ิมยา 
- นดั F/U คลินิก TB (วนัพฤหสัและศุกร์) 2 สปัดาห์ (พิจารณาส่งตรวจ  LFT ในผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงในการเกิดตบัอกัเสบ ไดแ้ก่  
   อายุ >60 ปี, ด่ืมสุราเป็นประจ า, มีประวติัเคยเป็นโรคตบั, การติดเช้ือ HIV, มีภาวะทุพโภชนาการ, หญิงตั้งครรภ)์  
 

รุนแรง ไม่รุนแรง 

มีผลข้างเคยีง / ผลเลือดผดิปกต ิ

ตรวจ C/S & DST + ส่งต่อรพศ. ให้ยาต่อ 

ให้ยา intensive phase ต่อ 


