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แนวทางการวินิจฉยัและดแูลรกัษาผูป่้วยวณัโรค 

1. สาเหตุและการติดต่อ 

สาเหตุ : ติดเช้ือแบคทีเรีย Genus Mycobacterium 

            (สว่นใหญ ่M. tuberculosis) 

การติดต่อ :  Airborne-transmitted infectious disease 

การติดเช้ือและการป่วยเป็นวณัโรค :  

- TB infection คือการรับเช้ือวณัโรคเขา้สูร่่างกาย (30% ผูส้มัผสั) 

- TB infection สว่นใหญป่กติเรียกระยะแฝง (latent TB infection : LTBI)  

- พบ 10% ของ LTBI เป็นวณัโรคภายหลงั  

- primary TB คือ เป็นวณัโรคหลงัติดเช้ือ 4-6 สปัดาห ์ 

  (มกัเกิดในเด็กหรือผูป่้วยมีภาวะภูมิคุม้กนัต ่า) 



ค าแนะน าในการลดการแพร่กระจายเช้ือวณัโรค  

- ไมจ่ าเป็นตอ้ง Admit ใน 2 wk แรกเวน้มีขอ้บง่ช้ีอ่ืน 

- กรณี pul TB sputum + แยกผูป่้วยอยา่งนอ้ย 2 wk แรกเพ่ือลดการแพร่เช้ือ 

- Pt ใชห้นา้กากอนามยัปิดเวลาท่ีอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  2 wk แรกหรือจนกวา่ไอลดลง 

หรือ ตรวจ sputum เป็น – หลงักินยาแลว้ 

- ท้ิงกระดาษปิดปาก จมูกในภาชนะปิด (หรือถุงแดงท่ี รพ.ให)้ หรือบว้นเสมหะใส่

ชกัโครก อา่งลา้งหนา้และท าความสะอาดทุกครั้ง 

- แนะน าผูส้มัผสัใกลชิ้ดคดักรองทุกราย (โดยเฉพาะต ่ากวา่ 5 ปี) 



2. วณัโรคปอด 

2.1. การวินิจฉยัโรค 

2.1.1 ลกัษณะทางคลินิก 

 อาการวณัโรคปอดไมค่อ่ยมีความจ าเพาะ 

ค าแนะน า : ผูมี้อาการดงัตอ่ไปน้ีควรไดร้ับการตรวจคดักรองทุกราย 

- ไอเร้ือรังเกิน 2 สปัดาหข้ึ์นไป หรือ 

- ผูป่้วยท่ีมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงั : ไอไมท่ราบสาเหตุ ไอปนเลือด 

น ้าหนักลด ไขไ้มท่ราบสาเหตุ เหง่ือออกตอนกลางคืน 



2. วณัโรคปอด 

2.1. การวินิจฉยัโรค (ต่อ) 

2.1.2 ภาพถ่ายรงัสีทรวงอก 

แนะน าใช ้CXR คดักรอง ชว่ยวินิจฉัยในผูมี้หรือไมมี่อาการ โดยเฉพาะกลุม่เส่ียง 

ค าแนะน า :  

-ไมค่วรใช ้CXR เพียงอยา่งเดียวในการวินิจฉัย ตอ้งตรวจเสหะร่วมดว้ย 

-ในกรณีไมมี่อาการผิดปกติ แต ่CXR เขา้กบัวณัโรคแนะน าใช ้CXR เกา่มา

เปรียบเทียบ 



2. วณัโรคปอด 

2.1. การวินิจฉยัโรค (ต่อ) 

2.1.3 การตรวจเสหะหาเช้ือวณัโรค 

ค าแนะน า :  

-กรณี spot sputum แนะน าผูป่้วยไอแรงๆ ไดเ้สหะจากสว่นลึกของหลอดลม 

(true sputum) ปริมาณมากกวา่ 3 มล.สง่หอ้ง Lab ทนัที 

-กรณี collected sputum เก็บตอนต่ืนนอนเชา้ เก็บตูเ้ย็นไมเ่กิน 1 สปัดาห ์

-การตรวจ sputum เพ่ือวินิจฉัยสามารถ spot sputum 2 ครั้งตามดว้ย 

collected sputum เชา้วนัตอ่มา 1 ครั้ง 

-กรณีเสมหะไมมี่คุณภาพ ปนน ้าลาย ปนเลือดควรสง่ตรวจซ า้มากกวา่ 2 ครั้ง 

-ในกรณีท่ีผูป่้วยไมส่ามารถไอเอา sputum ไดป้รึกษาแพทยพิ์จารณาเก็บวิธีอ่ืนๆ 



2. วณัโรคปอด 

2.1. การวินิจฉยัโรค (ตอ่) :2.1.3 การตรวจเสหะหาเช้ือวณัโรค  

2.1.3.1 การตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์: งา่ย ไดผ้ลเร็ว ส้ินเปลืองนอ้ยตรวจไดท่ี้รพ.Sputum 

AFB โดยจะพบเช้ือปริมาณอยา่งนอ้ย 5,000-10,000 ตวั/มล.  (แตแ่ยกเช้ือมีกบัไมมี่ชีวิตไมไ่ด ้แยก

เช้ือด้ือยาไมไ่ด ้แยกเช้ือ non TB ไมไ่ด)้ 

2.1.3.2 การเพาะเช้ือวณัโรคและการทดสอบความไวของเช้ือวณัโรคต่อยา 

สามารถแยกเช้ือ TB กบั Non TB ได ้ทดสอบความไวตอ่ยาได ้ตรวจเจอเช้ือ ตัง้แต1่0-1,000 ตวั/

มล.  ใชเ้วลาทดสอบ 2-8 สปัดาหข้ึ์นกบัอาหารเพาะเช้ือ 

ค าแนะน า : รพ.สระใครสง่เพาะเช้ือกรณีสงสยัวณัโรคด้ือยา และสงสยักลุม่ Non TB 

2.1.3.3 การตรวจทางอณูชีววิทยาและการทดสอบความไวยาบางชนิด 

ค าแนะน า : รพ.สระใคร สง่เป็นวิธี Xpert MTB/RIF กรณีผูป่้วย M- ท่ีสงสยั Pul TB ผูป่้วยสงสยั

ด้ือยา Rifampicin ผูป่้วยกลุม่เส่ียงสูง (HIV+ DM COPD,รบัยากดภูมิคุม้กนั ซิลิโคสิส ไตวาย

เร้ือรัง ขาดสารอาหาร ติดสุราใชย้าเสพติด ผูป่้วยผา่ตดักระเพาะล าไส)้ 



หลกัปฏิบติัในการวินิจฉยัโรคปอด 

กลุ่มเสี่ยงท่ีสงสัยวัณโรคอาจมีหรือไม่มีอาการ เช่น ประวัตสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยเสี่ยงสูงเช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
เบาหวาน ถุงลมโป่งพอง รับยากดภูมิคุ้มกัน ซิลิโคสิส ไตวายเรื้อรัง ขาดสารอาหาร ติดสุราใช้ยาเสพติด,ผู้ป่วย
ผ่าตัดกระเพาะล าไส้ 
หรือ ผู้ป่วยท่ีมีอาการที่สงสัยวัณโรค ไอนานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ข้ึนไป 

หรือ ผู้ป่วยท่ีมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ไอไม่ทราบสาเหตุ ไอปนเลือด น้ าหนักลด ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 
เหงื่อออกตอนกลางคืน 

  เอกซเรย์ปอด 

ผิดปกต ิปกต ิ

ไม่เข้ากับวัณโรค* 
หาสาเหตุอื่น 

ถ้ามีเอกซเรย์ปอดเก่าที่เกิน 3 เดือนขึ้นไปให้เปรียบเทียบ ถ้า
พบว่ารอยโรคเพิ่มข้ึนหรือพบรอยใหม่ 

ไม่เข้ากับ
วัณโรคหา
สาเหตุอื่น 

เข้ากับวัณโรค 

ตรวจเสมหะ โดยการย้อมเสมหะอย่างน้อย 2 ครั้ง 
ถ้าไม่พบเชื้อให้พิจารณาสง่ Xpert MTB/RIF 

** ตามความเหมาะสม 

เสมหะย้อม AFB พบเชื้อ 
หรือ Xpert MTB/RIF พบเช้ือ*** 

เริ่มการรักษาแบบวัณโรคสูตรยามาตรฐานส าหรับเชื้อที่ไวต่อยา 

ไม่พบเช้ือท้ัง 2 วิธี ส่งเพาะเช้ือ 
พิจารณาการรักษาตามความเหมาะสม 

และหาสาเหตุอื่นร่วมด้วย 

 



2.2. การรกัษาวณัโรค 

2. วณัโรคปอด 

2.2.1 การพิจารณาก่อนเร่ิมการรกัษา 

ค าแนะน า : 

-ตรวจ anti-HIV ทุกราย 

-ตรวจ liver function test ทุกรายโดยเฉพาะกลุม่เส่ียง (ผูสู้งอายุ ด่ืมสุราประจ า มีประวสัโรค

ตบัหรือติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบ HIV + ภาวะทุพโภชนาการ หญิงตัง้ครรภ)์ 

-พิจารณาตรวจ Cr (หา eGFR) ในผูป่้วยเส่ียงตอ่การเกิดไตวายเฉียบพลนั เชน่โรคไต DM 

CKD stage 2 ข้ึนไป ผูสู้งอายุ 

-พิจารณาตรวจตาใน ผูสู้งอายุหรือมีปัญหาเร่ืองตาเดิม 

-ผูป่้วยท่ีด่ืมสุราทุกรายแนะน างดด่ืม 



2.2. การรกัษาวณัโรค (ต่อ) 

2. วณัโรคปอด 

2.2.2 สตูรยารกัษาวณัโรค 

สูตรยามารฐานส าหรับผูป่้วยใหมท่ี่ไวตอ่ยา (ท่ียงัไมเ่คยรักษาหรือเคยรักษาไมเ่กิน 1 เดือน 

สตูรยา 2HRZE/4HR 

(H=Isoniazid R=Rifampicin Z=Pyrazinamide E= Ethambutol) 

ค าแนะน าในการใชย้ามาตรฐาน : 

-กอ่นเร่ิมรักษาพิจารณาเร่ืองเช้ือด้ือยาเสมอ (ตามค าแนะน าขอ้ 2.1.3.2) 

-ข้ึนทะเบียนเป็น New case 

-ในผูป่้วยบางรายท่ีตอบสนองการรักษาไมดี่ (ไดแ้ก ่TB ปอดท่ีมีแผลโพรงขนาดใหญ ่,TB ท่ี 

sputum เดือนท่ี 2 หรือ 3 เป็น บวกแตไ่มด้ื่อยา) สามารถยืดการรักษาในระยะตอ่เน่ือง 

continuation phase (ชว่งรับ IR) จาก 4 เดือนเป็น 7 เดือน (โดยแพทยพิ์จารณา) 



2.2. การรกัษาวณัโรค (ต่อ) 

2. วณัโรคปอด 

2.2.3 การติดตามการรกัษา 

พิจารณาตรวจยอ้มเสมหะและลกัษณะทางคลินิก ร่วมกบั CXR  

(CXR ติดตามเม่ือ 1. อาการเลวลง จะเปล่ียนการรักษา 2. ส้ินสุดการรักษาระยะเขม้ขน้ 3.

กอ่นหยุดยาส้ินสุดการรักษา) 



ค าแนะน าในการตรวจติดตามการรกัษาผูป่้วยรายใหม่  

  ก่อนเร่ิมการรักษา สิ้นสุดการรักษาเดือนที ่
1 2 3 4 5 6 

อาการทางคลินิก     ประเมินทุกคร้ัง 

ตรวจย้อมเสมหะ 

(sputum AFB) 

ท าทุกรายอย่างน้อย 2 คร้ัง   ตรวจทุกราย ตรวจ ถ้าเดือนที่ 2 

=positive) 

  ตรวจ (ถ้าไม่มี

เสมหะให้บันทึกไว้

เป็นหลักฐาน) 

ตรวจ (ถ้าไม่มี

เสมหะให้บันทึกไว้

เป็นหลักฐาน) 

การตรวจทางอณู

ชีววิทยา 

(Xpert MTB/RIF) 

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง : 

–ผู้ป่วยท่ีเคยรักษาวัณโรค 

–มีประวัติสัมผัสวัณโรคด้ือยา 

–ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายใหม่ : 

ที่เสมหะย้อมไม่เจอเชื้อวัณโรค

อย่างน้อย 2 คร้ัง (พิจารณาตาม

ความเหมาะสม) 

  ตรวจ (ถ้า 

sputum AFB 

เมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 

2 =positive) 

    ตรวจ (ถ้า 

sputum AFB เมื่อ

สิ้นสุดเดือนที่ 5 

=positive แต่ผล

อณูชีววิทยาใน

เดือนที่ 2 ไม่พบ

ภาวะการด้ือยา) 

  

  ก่อนเร่ิมการรักษา สิ้นสุดการรักษาเดือนที ่

1 2 3 4 5 6 

อาการทางคลินิก     ประเมินทุกคร้ัง 

เพาะเชื้อและ

ทดสอบความไว

ของเชื้อต่อยา 

แนะน าท าการเพาะเชื้อตามความ

เหมาะสม  ถ้าการเพาะเชื้อเป็น

บวกท าการทดสอบความไวของ

เชื้อต่อยาทุกราย 

  ตรวจ ตรวจ ถ้าเดือนที่ 2 

=positive) 

    ตรวจ ตรวจ ถ้าเดือนที่ 

5 =positiveแต่ผล

อณูชีววิทยา หรือเพาะ

เชื้อในเดือนที่ 2 ไม่
พบ) 

  

ภาพเอกซเรย ์ ท าทุกราย   สิ้นสุดระยะเข้มขน้       สิ้นสุดการ

รักษา 



แผนภูมิที่ 2.2 แผนภูมิแนวทางการพิจารณาการรักษาใหม่หลังการขาดยา  หรือหยุดยาด้วยเหตุผลใด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่เสมหะไม่พบเชื้อหรือพบปริมาณเชื้อไม่มากข้ึนกว่าเดิม  อาการและเอกซเรย์  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ในกรณีพ่ึงได้รับการักษาในระยะเข้มข้น)  

ขาดยาในระยะเข้มข้นของการรักษา 

ใช่ ไม่ใช่ 

ระยะเวลาที่ขาดยา นับระยะเวลาที่ได้รับยาในระยะ 
ต่อเนื่องของการรักษา 

< 14 วัน ≥ 14 วัน 

เริ่มการ
รักษาใหม่ 

ให้ยาต่อนับจนครบ
การรักษา แต่ถ้าให้ท า
ให้การรับยาในระยะ
เข้มข้นเกินกว่า 3 
เดือนนับจากการ

รักษาครั้งแรก ให้เริ่ม
นับการรักษาใหม่ 

< 80% ของการ
รักษาช่วงต่อเนื่อง 

≥ 80% 

ให้ยาต่อจนครบการรักษา 
ตามความเหมาะสม 

ระยะเวลาที่ขาดยา 

< 3 เดือน ≥ 3 เดือน 

ให้ยาต่อนับจนครบการ
รักษา แต่ถ้าระยะเวลาการ
รักษาครบเกินกว่า 9 เดือน 
(นับจากการรักษาครั้งแรก) 
ให้เริ่มการรักษาใหม่ตั้งแต่
ระยะเข้มข้น  โดยส่งตรวจ
ย้อมเชื้อ เพาะเชื้อ และอณู
ชีววิทยา เพื่อยืนยันไม่มี

ภาวะวัณโรคดื้อยา 

เริ่มการรักษาใหม่  โดยส่ง
เสมหะย้อมเชื้อ เพาะเชื้อ
และส่งตรวจอณูชีววิทยา

เพ่ือยืนยันไม่มีภาวะวัณโรค
ดื้อยา 

2.3 การพิจารณาการรกัษาใหม่หลงัการขาดยา หรือหยุดยาดว้ยเหตุผลใด 

อยา่งไรก็ตามแผนภูมิ 2.2 จะเลือกใชเ้ฉพาะกรณี  

1.ไมมี่ลกัษณะทางคลินิกเลวลง และ 

2.CXR ไมเ่ลวลง และ 

3.ตรวจเสมหะไมพ่บเช้ือหรือพบปริมาณเช้ือไมม่ากข้ึนกวา่เดิม 

ค าแนะน า Treatment after Interruption : 

-แนะน าสง่ Xpert MTB/RIF และเพาะเช้ือ ทดสอบความไวยา

วณัโรคตามความเหมาะสม กอ่นเร่ิมใหม ่

-ผูป่้วยขาดยาโดยไมมี่เหตุอนัควรตอ้งเร่ิมใหมภ่ายใต ้DOT ทุก

ราย 

-กรณีมีขอ้สงสยัปรึกษาแพทยอ์ายุรกรรมหนองคาย 



2. วณัโรคปอด 

3. ยารกัษาวณัโรคแนวท่ีหน่ึง(First-line anti-tuberculosis Drug ,FLD) 

3.1 ขนาดยารกัษาวณัโรคแนวท่ีหน่ึงในผูใ้หญ่ (อายุมากกว่า 15 ปีข้ึนไป) 

ตารางท่ี 3.1 ขนาดยาวณัโรคแนวท่ีหน่ึง 

น ้าหนกั 

(กก.) 

ขนาดยา 
H (มก.)  

4-6 MKD 

R (มก.) 

8-12 MKD 

Z (มก.) 

20-30 MKD 

E (มก.) 

15-20 MKD 

S (มก.) 

15 MKD 

35*-49 300 450 1,000 800 15มก./กก./วนั  

(ปกติ ไมเ่กิน 1 g/ d 

อายุ >60 ปี ไมเ่กิน 

750 mg/d) 

50-69 300 600 1,500 1,000 

> 70 300 600 2,000 1,200 

หมายเหตุ : ค านวณขนาดยาตามน ้าหนักจริงทุกครั้ง ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียงการหกัเม็ดยา 

* น ้าหนัก < 35 กก. หรือ > 70 กก. ใหค้  านวณตามน ้าหนักตวั 

**  ถา้มีการลดหรือเพ่ิมของน ้าหนักตวั (ในชว่งน ้าหนักตา่งกนั) ใหป้รับขนาดยาตามน ้าหนักท่ีเปล่ียนแปลงทุกครั้ง 

เพ่ือป้องกนัการด้ือยาและอาการไมพึ่งประสงคจ์ากยา 



2. วณัโรคปอด 

 เป็นสูตรยามาตรฐานระยะสัน้ท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดรักษาหายไดเ้กือบ 100 % ถา้ผูป่้วยไดร้ับ

การดูแลท่ีดีโดยค านึงถึงส่ิงตอ่ไปน้ี 

3.2.1 ใหย้าถูกขนาดทัง้ชนิดและจ านวน  3.2.2 ใหย้าถูกตอ้งตามขนาด 

3.2.3 ใหย้าระยะนานเพียงพอ   3.2.4 ความตอ่เน่ืองของการรักษา 

ค าแนะน าในการใหย้ารกัษาวณัโรคแนวท่ีหน่ึง : 

-ยาแนวท่ีหน่ึงใชใ้นผูป่้วยท่ีไมมี่การด้ือยาเทา่นั้น 

-ควรกินรวมกนัทุกชนิดวนัละครั้ง แนะน าเวลาทอ้งวา่ง (เชน่กอ่นนอน) 

-ในกรณีท่ีกินแลว้คล่ืนไสผ้ะอืดผะอม ตอ้งแยกวินิจฉัยกบัตบัอกัเสบ (ถา้ไมใ่ชต่บัอกัเสบสามารถแยกชนิดยา

ตา่งม้ือไดเ้พ่ือลดอาการ) 

-ผูป่้วยตอ้งไดร้ับสูตรยา ขนาดยา เหมาะสมน ้าหนักตวัและครบระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

-ผูป่้วยท่ีเส่ียงตอ่การขาดยา ขาดการรักษาตอ้งท า ระบบ DOT ทุกราย 

3.2 หลกัการใหย้ารกัษาวณัโรคแนวท่ีหน่ึง 



2. วณัโรคปอด 

3.3 ผลขา้งเคียงจากยารกัษาวณัโรคแนวท่ีหน่ึงและการรกัษา 

ผลขา้งเคียง ยาท่ีเป็นสาเหตุ การดแูลรกัษา 

ผ่ืนผิวหนังรุนแรง ทุกตวั   

  

  

หยุดยาท่ีสงสยัวา่เป็นสาเหตุ 

หูหนวก S 

เวียนศีรษะ (vertigo และ nystagmus) S 

ดีซา่น ตบัอกัเสบ H, R, Z 

สบัสน ยาสว่นใหญ ่

การมองเห็นภาพผิดปกติ E 

ปัสสาวะออกนอ้ย ไตวาย S 

ผ่ืน purpura เกรด้เลือดต ่า ไตวายเฉียบพลนั ช็อค R หยุดยาท่ีสงสยัวา่เป็นสาเหตุและไมก่ลบัมาใชย้านั้นอีก

เลย 

ไข ้ปวดขอ้ ผ่ืน eosinophilia hepatitis 

สงสยั hypersensitivity reaction 

ทุกตวั หยุดยาท่ีสงสยัวา่เป็นสาเหตุและไมก่ลบัมาใชย้านั้นอีก

เลย 

คล่ืนไส ้อาเจียน ปวดทอ้ง Z, R, H รบัประทานยาพรอ้มอาหารหรือกอ่นนอน 

ปวดขอ้  โดยไมมี่อาการขอ้อกัเสบรุนแรง Z > E ให ้aspirin, NSAIDS หรือ paracetamol 

ชาปลายมือปลายเทา้ H ให ้pyridoxine 50-100 มก.ตอ่วนั 

งว่ง H ใหย้ากอ่นนอน 

อาการคลา้ยไขห้วดัใหญ ่ R พิจารณาหยุดยาถา้อาการรุนแรง 
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