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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับระบาดวิทยาของวัณโรค
2. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวัณโรค
3. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการทดสอบทุเบอร์คุลิน (Tuberculin test)
4. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับวัคซีนบีซีจี (BCG)
5. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับพยาธิก�ำเนิด (Pathogenesis)
6. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการวินิจฉัยวัณโรค
7. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการรักษาวัณโรค
8. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับวัณโรคในเด็ก

ต่อจากฉบับที่แล้ว
วัณโรคดื้อยา
การดื้อยาของเชื้อวัณโรคเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้นับตั้งแต่
มีการค้นพบยารักษาวัณโรคตัวแรก โดยพบว่าหลังการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคด้วยยา Streptomycin เป็นยาเดี่ยว (monotherapy) เป็นระยะ
เวลา 2-3 เดือน จะพบว่ามีการรักษาล้มเหลว ผูป้ ว่ ยจะมีเสมหะกลับมา
พบเชื้อวัณโรคหลังจากอาการดีขึ้น และเสมหะตรวจไม่พบเชื้อวัณโรค
ในระยะ 2-3 เดือนแรก การกลับมาพบเชื้อวัณโรคในเสมหะใหม่ เมื่อ
น�ำเชื้อมาทดสอบจะพบว่าดื้อต่อยา Streptomycin การดื้อยาวัณโรค
เกิดจากการกลายพันธุข์ องเชือ้ วัณโรค โดยพบว่ามีการเปลีย่ นแปลงของ
ยีน (gene) ที่สัมพันธ์กับการออกฤทธิ์ของยาท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลง
ของเอนไซม์หรือโมเลกุลที่ยารักษาวัณโรคจะต้องไปออกฤทธิ์ ใน
ปัจจุบนั พบว่ายารักษาวัณโรคส่วนใหญ่มยี นี ในโครโมโซม (chromosome)
ที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ของยา
อัตราการกลายพันธุจ์ ะขึน้ อยูก่ บั ชนิดของยา ดังนัน้ ในผูป้ ว่ ย
วัณโรครายใหม่ที่ตรวจเสมหะพบเชื้อวัณโรคทุกรายจะมีเชื้อวัณโรค
ดื้อยาอยู่ในร่างกายอยู่แล้ว ดังนั้น การรักษาวัณโรคที่ถูกต้องจะท�ำให้
ไม่มกี ารคัดเลือกเชือ้ วัณโรคทีด่ อื้ ยาออกมา และท�ำให้การรักษาล้มเหลว

ตารางต�ำแหน่งของยีนที่สัมพันธ์กับการดื้อยาวัณโรค
ยา
ยีนที่เกี่ยวข้อง
• Isoniazid
KatG, InhA, KasA
• Rifampicin
rpoB
• Ethambutol
embB
• Streptomycin
rpsL
• Pyrazinamide
pncA
• Fluoroquinolones
gyrA
การรักษาวัณโรคที่ล้มเหลวเกิดจากปัจจัยหลายประการ ปัจจัยหลักที่
พบว่าเป็นสาเหตุของการรักษาล้มเหลวคือ ความไม่สม�่ำเสมอในการ
รักษาของผู้ป่วย (non-compliance) ซึ่งพบมากกว่า 70% ของผู้ป่วยที่
ล้มเหลวต่อการรักษา เนื่องจากเมื่อผู้ป่วยรักษาวัณโรคได้ 2-3 เดือน
และมีอาการดีขึ้นจึงคิดว่าตนเองหายแล้ว และหยุดการรักษาไปเอง
ดังนั้น จึงมีการน�ำวิธีการรักษาแบบมีผู้ก�ำกับดูแลหรือมีพี่เลี้ยงในการ
กินยา (directly observed treatment short course: DOTS) มาใช้ในการ
รักษาผูป้ ว่ ย ปัจจัยการรักษาล้มเหลวอืน่ ๆ อาจเกิดจากยารักษาวัณโรค
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ตั้งแต่การให้สูตรยารักษาวัณโรคที่ผิด การใช้ขนาดของยารักษาวัณโรค
ที่สูงหรือต�่ำเกินไป การใช้ยาที่มีคุณภาพต�่ำกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะ
ยา Rifampicin ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาในระบบทางเดินอาหารท�ำให้ไม่สามารถ
จะดูดซึมยารักษาวัณโรคได้ เช่น ผู้ป่วยที่ต้องตัดล�ำไส้ให้สั้นลง ผู้ป่วย
วัณโรคทีก่ นิ ยาถูกต้อง แต่ยาไม่สามารถไปทีต่ ำ� แหน่งการติดเชือ้ ได้ เช่น
หนองวัณโรคในเยื่อหุ้มปอด (Tuberculous empyema throcis) ระดับ
ยาในหนองจะต�่ำกว่าที่จะใช้รักษา เนื่องจากพังผืดในเยื่อหุ้มปอดหนา
ผู้ป่วยอาจมีผลข้างเคียงจากยารักษาวัณโรค ท�ำให้ผู้ป่วยหยุดเอง หรือ
เลือกกินยาบางชนิดเท่านั้น ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการหนักมาก่อน
การรักษา ท�ำให้การรักษาไม่ได้ผล และผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนที่ยารักษา
จะมีผล การรักษาวัณโรคล้มเหลวและมีเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาเกิดขึน้ ในผูป้ ว่ ย
แต่ละรายจ�ำเป็นต้องหาสาเหตุของการรักษาล้มเหลวดังกล่าว เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการรักษาครั้งต่อไป
การดื้อยารักษาวัณโรคในทางระบาดวิทยาจะแบ่งการดื้อยา
โดยสัมพันธ์กับการรักษาคือ แบ่งเป็น
A. การดื้อยาปฐมภูมิ (Primary drug resistance) เป็นการ
ดือ้ ยาของเชือ้ วัณโรคในผูป้ ว่ ยใหม่ทไี่ ม่มปี ระวัตกิ ารรักษาวัณโรคมาก่อน
การดื้อยารักษาวัณโรคเกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยได้รับเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา
จากผู้ป่วยรายอื่น ๆ ในบางครั้งประวัติการรักษาวัณโรคครั้งก่อนจะ
ไม่ชัดเจน หรืออาจมีการรักษามาก่อน แต่ผู้ป่วยจ�ำไม่ได้หรือให้ราย
ละเอียดไม่ได้ จึงอาจมีการใช้ค�ำนิยามอื่นคือ การดื้อยาก่อนการรักษา
(Initial drug resistance) ในผู้ป่วยที่ไม่แน่ใจประวัติการรักษามาก่อน
การดื้อยาปฐมภูมิจะเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของโครงการควบคุม
วัณโรคแห่งชาติ (National TB Control Program: NTP) ในอดีต เนือ่ งจาก
NTP ในอดีตที่ไม่มีประสิทธิภาพจะท�ำให้มีผู้ป่วยดื้อยาทุติยภูมิมากขึ้น
และผู้ป่วยที่ดื้อยาเหล่านี้จะแพร่เชื้อวัณโรคให้ผู้อื่นรับเชื้อดื้อยาเข้าไป
ในร่างกาย ผู้ป่วยที่รับเชื้อดื้อยาเข้าไปในร่างกายในอดีตอาจมีการ
ก�ำเริบเป็นวัณโรคระยะลุกลามในปัจจุบัน และเป็นผู้ป่วยที่มีวัณโรค
ดื้อยา อัตราการดื้อยาปฐมภูมิจะมีความส�ำคัญในการก�ำหนดสูตรยา
รักษาวัณโรคมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เช่น ในพื้นที่
หรือประเทศทีม่ กี ารดือ้ ยาตัวใดตัวหนึง่ สูงในสูตรยารักษามาตรฐานอาจ
จะต้องเปลีย่ นไปใช้ยาตัวอืน่ เพราะผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่ทเี่ ริม่ การรักษา
จะไม่มีผลการทดสอบความไวของยาก่อนเริ่มการรักษา
B. การดื้อยาทุติยภูมิ (Secondary drug resistance หรือ
Acquired drug resistance) เป็นการดื้อยารักษาวัณโรคในผู้ป่วยที่มี
ประวัติการรักษามาก่อน ในผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษา การดื้อยาใน
ตัวผู้ป่วยอาจจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีการดื้อยาปฐมภูมิมาก่อนการ
รักษาในครัง้ ก่อน แต่ไม่ได้มกี ารทดสอบความไวของยาจึงไม่ทราบ หรือ
อาจจะเกิดจากการดือ้ ยาหลังจากการรักษาทีไ่ ม่สม�ำ่ เสมอซึง่ พบบ่อยกว่า
อั ต ราการดื้ อ ยาทุ ติ ย ภู มิ เ ป็ น ดั ช นี บ ่ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของโครงการ
ควบคุมวัณโรคแห่งชาติของประเทศนัน้ ๆ เนือ่ งจากการดือ้ ยาทุตยิ ภูมิ
ส่วนใหญ่เกิดจากการทีผ่ ปู้ ว่ ยวัณโรครักษาไม่สม�ำ่ เสมอ อัตราการรักษาหาย
ในประเทศไทยจะอยูท่ ี่ 70% ซึง่ ต�ำ่ กว่ามาตรฐานทีอ่ งค์การอนามัยโลก
แนะน�ำคือ อัตรา 85% การรักษาวัณโรคที่ไม่สม�่ำเสมอจะท�ำให้เกิด
การดือ้ ยาและรักษาล้มเหลวได้ ถึงแม้จะมีการให้ยาหลายตัวรักษาตัง้ แต่
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เริ่มต้น การดื้อยาเกิดขึ้นได้จากการที่เชื้อวัณโรคดื้อยาเมื่อสัมผัสยา
วัณโรคแล้วจะมีอัตราการตายของเชื้อช้ากว่าเชื้อที่ไวต่อยา ดังนั้น เมื่อ
หยุดยาในขณะที่รักษาได้ระยะเวลาหนึ่ง สัดส่วนของเชื้อดื้อยาจะ
เพิม่ ขึน้ เมือ่ ขาดยาบ่อยครัง้ สัดส่วนของเชือ้ ดือ้ ยาจะสูงขึน้ จนท�ำให้การ
รักษาล้มเหลว แต่ถา้ รักษาสม�ำ่ เสมอจนครบสูตรยาจะท�ำให้เชือ้ ทีไ่ วและ
ดือ้ ยาถูกฆ่าท�ำลายจนหมด ด้วยเหตุผลทีส่ ดั ส่วนของเชือ้ ดือ้ ยาทีเ่ พิม่ ขึ้น
จึงไม่แนะน�ำให้ท�ำการทดสอบความไวของยาในขณะที่ท�ำการรักษา
วัณโรคอยูใ่ นระยะแรก นอกจากนีก้ ารหยุดยารักษาวัณโรคใหม่ ๆ ระดับ
ของยารักษาวัณโรคจะต�ำ่ กว่าระดับของยาทีใ่ ช้รกั ษาได้ (subtherapeutic
level) ท�ำให้เกิดการคัดเลือกเชื้อที่ดื้อยามากขึ้น และเหตุผลสุดท้ายที่
ท�ำให้การรักษาวัณโรคไม่สม�ำ่ เสมอท�ำให้มกี ารดือ้ ยาวัณโรคคือ เชือ้ บางกลุม่
ในร่างกายของผู้ป่วยจะมียาที่ออกฤทธิ์ได้เพียงตัวเดียว เชื้อวัณโรค
ทีอ่ ยูใ่ นเซลล์มยี า Pyrazinamide เพียงตัวเดียวในการรักษาเท่านัน้ ดังนัน้
การรักษาไม่สม�่ำเสมอจึงไปเลือกเชื้อดื้อยาออกมา
การดื้อยาของเชื้อวัณโรคยังมีการแบ่งตามจ�ำนวนของยาที่
เชือ้ ดือ้ ยา ซึง่ มักจะเป็นการแบ่งตามผลการทดสอบของห้องปฏิบตั กิ าร
โดยมีการแบ่งเป็น
a. การดื้อยาเดี่ยว (Monodrug resistance) เป็นการดื้อยา
รักษาวัณโรคเพียงตัวใดตัวหนึ่ง เช่น ดื้อต่อ Isoniazid เพียงตัวเดียว
b. การดื้อยาหลายตัว (Polydrug resistance) เป็นการดื้อยา
รักษาวัณโรคหลายตัวพร้อมกัน แต่ไม่ใช่การดื้อยาที่มี Isoniazid และ
Rifampicin ร่วมกัน เช่น เชื้อดื้อต่อยา Isoniazid ร่วมกับ Streptomycin
เป็นต้น
c. การดื้อยา Isoniazid ร่วมกับ Rifampicin ซึ่งเรียกว่า Multidrug resistance (MDR) การดือ้ ยา MDR เพิง่ จะมีการนิยามขึน้ ในระยะ
10 ปีหลัง เนื่องจากการใช้สูตรยาระยะสั้นอย่างกว้างขวางในการรักษา
วัณโรคทั่วไป การดื้อยา MDR มีความส�ำคัญที่ท�ำให้สูตรยาระยะสั้น
ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันล้มเหลว เพราะสูตรยาระยะสั้นมีการใช้ยา
Isoniazid และ Rifampicin ตลอดระยะเวลาของสูตรยา ในการศึกษา
ทางระบาดวิทยาทัว่ โลกพบว่า การดือ้ ยา Rifampicin จะพบร่วมกับการ
ดือ้ ยา Isoniazid มากกว่า 95% จึงมีคำ� แนะน�ำให้ทำ� การทดสอบความไว
ของยา Rifampicin เพียงตัวเดียว เนื่องจากถ้ามีการดื้อยา Rifampicin
น่าจะเป็นเชือ้ MDR ในประเทศไทยการศึกษาพบการดือ้ ยา Rifampicin
เพียงตัวเดียวในอัตราทีส่ งู 1-2% ดังนัน้ การวินจิ ฉัยเชือ้ MDR จึงจ�ำเป็น
จะต้ อ งทดสอบการดื้ อ ยาต่ อ ทั้ ง Isoniazid และ Rifampicin ใน
ประเทศไทย
การดือ้ ยาของเชือ้ วัณโรคในประเทศไทยเริม่ มีรายงานครัง้ แรก
ในประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2530 รายงานของการดือ้ ยาในประเทศไทย
จะมีความแตกต่างในหลายด้าน จึงเป็นการยากทีจ่ ะเปรียบเทียบอัตรา
การดื้อยาได้ บางรายงานจะมีอัตราการดื้อยาที่สูง บางรายงานจะมี
อัตราต�่ำ  ความแตกต่างจากสถาบันที่รายงานในสถานะเป็นสถาบันที่
รับส่งต่อผู้ป่วยจะมีอัตราการดื้อยาที่สูงกว่ารายงานจากโรงพยาบาล
จังหวัดหรือชุมชน การคัดเลือกผู้ป่วยในรายงานไม่ได้แยกระหว่าง
การดือ้ ยาปฐมภูมแิ ละการดือ้ ยาทุตยิ ภูมิ วิธกี ารทดสอบความไวต่อยาที่
แตกต่างและระดับของยาที่ใช้ในการทดสอบ ปัจจัยเหล่านี้ท�ำให้อัตรา

การดื้อยายากต่อการเปรียบเทียบ การดื้อยา Isoniazid จะมีอัตรา
ระหว่าง 5-15%, การดื้อยา Rifampicin จะมีอัตราระหว่าง 1-9%,
การดื้อยา Streptomycin จะมีอัตราระหว่าง 5-12% และการดื้อยา
Ethambutol จะมีอัตราระหว่าง 1-12% มีการศึกษาการดื้อต่อยา
Pyrazinamide ในประเทศไทยมีอัตรา 5.9-7.8% การดื้อยาชนิด MDR
เริ่ ม มี ร ายงานหลั ง การน� ำ สู ต รยาระยะสั้ น มาใช้ อ ย่ า งกว้ า งขวางใน
โครงการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ การดือ้ ยาชนิด MDR จะมีความแตกต่าง
มากในแต่ละรายงาน แล้วมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ในผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ
โรคเอดส์พบว่ามีการติดเชื้อชนิด MDR ที่สูง เมื่อเทียบกับผู้ป่วย
วัณโรคที่ไม่มีการติดเชื้อโรคเอดส์ ความแตกต่างของอัตราการดื้อยา
ดังกล่าวท�ำให้องค์การอนามัยโลกและกองวัณโรคได้ด�ำเนินการส�ำรวจ
อัตราการดื้อยาวัณโรคในผู้ป่วยทั่วประเทศไทย โดยวิธีการทางสถิติ
ในการเลือกผูป้ ว่ ยเข้าในการส�ำรวจ และด�ำเนินการศึกษาจ�ำนวน 2 ครัง้
ผลการศึกษาพบว่าอัตราการดือ้ ยาวัณโรคของผูป้ ว่ ยใหม่โดยรวมไม่ได้สงู
และมีแนวโน้มที่ลดลง อัตราการดื้อยา MDR มีอัตราลดลงจาก 2%
ในปี พ.ศ. 2544 เป็น 1% ในปี พ.ศ. 2545 ดังนั้น โดยภาพรวมการ
ดื้อยาวัณโรคในประเทศไทยมีอัตราไม่สูง แต่อัตราการดื้อยาจะมีสูง
เฉพาะในบางพืน้ ที่ และมักจะสัมพันธ์กบั การระบาดของการติดเชือ้ ไวรัส
โรคเอดส์
การวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาจะไม่สามารถวินิจฉัยได้จากอาการ
และอาการแสดง เนื่องจากไม่มีอาการและอาการแสดงที่มีความ
จ�ำเพาะ ภาพรังสีทรวงอกไม่มีลักษณะเฉพาะส�ำหรับวัณโรคดื้อยา
ประวั ติ ก ารสั ม ผั ส ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยา และประวั ติ ก ารรั ก ษาที่ ไ ม่
สม�่ำเสมอจะท�ำให้มีโอกาสที่จะมีวัณโรคดื้อยาสูงขึ้น ก่อนการรักษา
จ�ำเป็นจะต้องเพาะเชื้อและทดสอบความไวของยา การตรวจเสมหะ
และเพาะเชื้อวัณโรคเพื่อทดสอบความไวต่อยาเป็นวิธีการวินิจฉัย
วัณโรคดื้อยาที่ถูกต้องที่สุด ในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่เสมหะตรวจพบ
เชื้อวัณโรค และได้รับการรักษาด้วยสูตรยาระยะสั้น แต่ไม่ได้ท�ำการ
ทดสอบความไวของยาก่อนการรักษาจะสามารถวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา
ได้ในกรณีที่เสมหะของผู้ป่วยยังตรวจพบเชื้อวัณโรคในระยะเวลาที่
เสมหะจะต้องตรวจไม่พบเชือ้ วัณโรคถ้าการรักษาได้ผล การรักษาผูป้ ว่ ย
วัณโรคด้วยสูตรยาระยะสั้น 6 เดือน จะพบผู้ป่วยยังมีเสมหะตรวจพบ
เชือ้ วัณโรคในระหว่างการรักษาได้ และจะพบในอัตราทีล่ ดลงตามระยะ
เวลาที่รักษาในผู้ป่วยที่รักษาได้ผล ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาด้วยสูตรยา
ระยะสัน้ 6 เดือนทีร่ กั ษาได้ผลพบว่าเสมหะตรวจพบเชือ้ วัณโรคที่ 2 และ
4 เดือนหลังการรักษาได้ ดังนัน้ การตรวจเสมหะพบเชือ้ วัณโรคที่ 5 เดือน
หลังการรักษา ท�ำให้สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยว่าเป็นวัณโรคดื้อยาได้ และ
ผู้ป่วยจะมีการดื้อต่อยาที่ได้รับอยู่ ซึ่งจะเป็นเชื้อ MDR ในกรณีที่ผู้ป่วย
ได้ รั บ สู ต รยาระยะยาวซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต�่ ำ กว่ า สู ต รยาระยะสั้ น
การตรวจเสมหะพบเชือ้ วัณโรคหลังการรักษา 12 เดือน เป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมทีจ่ ะวินจิ ฉัยวัณโรคดือ้ ยา เชือ้ วัณโรคจะดือ้ ยาทีไ่ ม่ใช่การดือ้ ยา
MDR เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับยา Isoniazid และ Rifampicin ตลอดการ
รักษา การวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาจะสามารถวินิจฉัยได้อีกในกรณี
ที่ตรวจเสมหะผู้ป่วยพบปรากฏการณ์ “fall and rise” ในขณะที่ผู้ป่วย
กินยาสม�่ำเสมอ ปรากฏการณ์ดังกล่าวคือ การที่เสมหะผู้ป่วยตรวจพบ

เชื้อวัณโรคก่อนการรักษา และเสมหะตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคในระยะ
เวลาหนึ่ง และเสมหะกลับมาตรวจพบเชื้อวัณโรคใหม่ หรือในกรณีที่
เสมหะผูป้ ว่ ยตรวจไม่พบเชือ้ วัณโรคก่อนการรักษา และกลับมาตรวจพบ
เชื้อในเสมหะระหว่างการรักษา ในทั้ง 2 กรณีต้องมั่นใจว่าผู้ป่วยกินยา
สม�ำ่ เสมอ ผูป้ ว่ ยวัณโรคจะมีเชือ้ วัณโรคทีด่ อื้ ต่อยาทีร่ กั ษาอยูใ่ นขณะนั้น
ในกรณีที่ผู้ป่วยวัณโรคที่มีการทดสอบความไวของเชื้อวัณโรคก่อน
การรักษาแล้วพบว่า เชื้อวัณโรคดื้อต่อยารักษาวัณโรคบางตัว หรือเป็น
MDR และผลการรักษาด้วยสูตรยาระยะสัน้ ล้มเหลว เสมหะยังตรวจพบ
เชื้อวัณโรค ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีผลการทดสอบความไวพบว่าเชื้อดื้อต่อยา
เป็น MDR การรักษาด้วยสูตรยาระยะสั้นก็อาจจะได้ผลถึง 72% และมี
การกลับเป็นซ�้ำ
การรักษาวัณโรคดื้อยาจะต้องพิจารณาประวัติการรักษา
ในอดีตของผูป้ ว่ ยร่วมกับผลการทดสอบความไวของเชือ้ วัณโรค ประวัติ
ของการได้รับยาตัวใดเกิน 3 เดือนจะท�ำให้มีโอกาสที่เชื้อดื้อต่อยาสูง
หรือในบางกรณีทยี่ าดังกล่าวเคยใช้รกั ษาและล้มเหลวในสูตรยาทีเ่ คยใช้
มาก่อน แม้ว่าผลการทดสอบจะแสดงว่าเชื้อไวต่อยาดังกล่าว ควรจะ
พิ จ ารณาว่ า เชื้ อ ดื้ อ ต่ อ ยา ก่ อ นการรั ก ษาวั ณ โรคดื้ อ ยาควรมี ผ ล
การทดสอบความไวของเชือ้ ใช้ประกอบการพิจารณาสูตรยา การรักษา
วัณโรคดือ้ ยาจะต้องใช้ยาทีเ่ ชือ้ ไวต่อยาอย่างน้อย 2 ตัวขึน้ ไป และต้อง
ใช้ยามากตัวที่สุดเท่าที่สามารถจะให้ได้ในการรักษา ทั้งนี้ผลการรักษา
ทีด่ จี ะขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนยาทีเ่ ชือ้ ไวต่อยาในการรักษา ยาหลัก 2 กลุม่ คือ
อะมิโนกลัยโคไซด์ (Streptomycin, Kanamycin และ Amikacin) และ
Fluoroquinolones (Ciprofloxacin, Ofloxacin, Levofloxacin) ยาอื่น ๆ
ทีจ่ ะน�ำมาใช้ประกอบในสูตรยา ได้แก่ Para-aminosalicylic acid (PAS),
Ethionamide, Cycloserine, Ethambutol และ Pyrazinamide
ยา Pyrazinamide และ Ethambutol ถูกใช้ในสูตรยาระยะสั้น
เพียง 2 เดือนแรกเท่านั้น ท�ำให้โอกาสดื้อยาต�่ำ จึงสามารถจะน�ำมาใช้
รักษาวัณโรคดือ้ ยาได้ ยากลุม่ อะมิโนกลัยโคไซด์ในระยะ 2-3 เดือนแรก
ควรใช้ยาทุกวัน และอาจจะใช้ยาจนถึง 6 เดือน โดยการให้ยาสัปดาห์ละ
2 หรือ 3 ครั้ง ยา Kanamycin จะมีการดื้อยาข้าม (cross resistance)
กับ Amikacin แต่จะไม่ดื้อยาข้ามไปยัง Streptomycin
ยากลุ่ม Fluoroquinolones ได้แก่ ยา Ofloxacin เป็นยาที่
เหมาะสมที่สุดที่ใช้ในการรักษา แต่ขนาดของยาที่ใช้สูงกว่าการรักษา
การติดเชื้ออื่น ๆ
ยา Levofloxacin มีฤทธิใ์ นการฆ่าเชือ้ วัณโรคดีกว่า Ofloxacin
และมีรายงานความปลอดภัยในการใช้รกั ษาวัณโรคดือ้ ยาในระยะเวลา
นาน
ยา Ciprofloxacin มีรายงานว่าใช้ในผูป้ ว่ ยเป็นระยะเวลานาน
อาจมีผลข้างเคียงบ้าง การรักษาวัณโรคดื้อยาจะต้องรักษาอย่างน้อย
18 เดือน หรือจนกว่าเสมหะตรวจไม่พบเชื้อวัณโรค 12 เดือน การ
ติดตามผลการรักษาผูป้ ว่ ยด้วยอาการและอาการแสดง รวมทัง้ ภาพรังสี
ทรวงอกจะมีการเปลี่ยนแปลงช้า เนื่องจากผู้ป่วยมักจะมีรอยโรคและ
พังผืดในปอดมากท�ำให้มีอาการเรื้อรัง การติดตามผลการตรวจเสมหะ
เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะดูผลการรักษา และควรจะตรวจเสมหะผู้ป่วย
ทุกครั้งที่มารับการรักษา
1 - 15 เมษายน 2558
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การผ่าตัดปอดเป็นวิธีการรักษาวัณโรคดื้อยาวิธีหนึ่งซึ่งมี
ประสิทธิภาพดี และแนะน�ำให้ท�ำการผ่าตัดในกรณีที่ผู้ป่วยจะมีโอกาส
ในการรักษาล้มเหลวด้วยยาสูง ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่ควรจะพิจารณา
การผ่าตัดปอดควรเป็นผู้ป่วยที่มีผลความไวต่อยาที่ใช้ในการรักษา
ส�ำหรับวัณโรคดื้อยาเพียง 2-3 ตัว ซึ่งการรักษามีโอกาสล้มเหลวสูง
ผูป้ ว่ ยควรได้รบั การรักษาแล้วมาระยะหนึง่ ก่อนผ่าตัด เพือ่ ให้ปริมาณเชือ้
ในร่างกายลดลง ผู้ป่วยจะต้องมีสภาพร่างกายทั่วไปเหมาะสมต่อ
การผ่าตัด และรอยโรคในปอดจะต้องมีเพียงปอดข้างใดข้างหนึง่ เท่านัน้
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดจะต้องได้รบั การรักษาด้วยยารักษาวัณโรคดือ้ ยา
จนครบสูตรหลังการผ่าตัด เนือ่ งจากการผ่าตัดเป็นเพียงการลดปริมาณ
เชื้อในร่างกายผู้ป่วยเท่านั้น
การรักษาวัณโรคแบบมีผู้ก�ำกับดูแล (Directly observed therapy)
การรักษาวัณโรคทั่วโลกพบว่ามีอัตราการรักษาหายต�่ำกว่า
85% ทีเ่ ป็นเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ในประเทศไทยก็มอี ตั รา
การรักษาหาย 50-70% ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายของอัตราการรักษาหาย
85% สาเหตุประการส�ำคัญคือ ความไม่สม�ำ่ เสมอในการรักษา ส่วนใหญ่
ผู้ป่วยจะหยุดการกินยาหลังจากรักษาได้ 2-3 เดือน เมื่อมีอาการ
ดีขึ้น จึงมีการแนะน�ำให้ใช้การรักษาแบบมีผู้ก�ำกับดูแลหรือมีพี่เลี้ยงซึ่ง
เป็นบุคคลทีค่ อยก�ำกับดูแลการกินยาของผูป้ ว่ ยซึง่ อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ผูน้ ำ 
� หรือบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือในชุมชน บุคลากรอืน่ ในชุมชน
หรือสมาชิกในครอบครัวของผูป้ ว่ ย เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขจะเป็นบุคคล
ที่เหมาะสมที่สุดในการก�ำกับดูแลในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ใกล้สถานบริการ
สาธารณสุข ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ไกลจากสถานบริการสาธารณสุขจะ
ควบคุมก�ำกับดูแลโดยบุคคลในชุมชนหรือบุคคลในครอบครัว หน้าที่
ของผู้ก�ำกับดูแลหรือพี่เลี้ยงในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคคือ คอยควบคุม
ดูแลหรือสังเกตการกินยาของผูป้ ว่ ยว่าถูกต้องสม�ำ่ เสมอตามทีไ่ ด้รบั ยา
จากสถานบริการสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วยว่ากินยาถูกต้องทุกขนานและ
ทุกมื้อ นอกจากนี้ยังต้องคอยให้ก�ำลังใจและสนับสนุนผู้ป่วยให้กินยา
อย่างต่อเนื่อง ให้สุขศึกษา และรวมทั้งค�ำแนะน�ำต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยใน
กรณีมปี ญ
ั หาจากการรักษา และตลอดจนถึงการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ว่ ยใน
กรณีที่ผู้ก�ำกับดูแลหรือพี่เลี้ยงเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ผู้ป่วย
ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นวัณโรค และขึน้ ทะเบียนการรักษาควรจะได้รับ
การรักษาแบบมีผู้ก�ำกับดูแล หรืออย่างน้อยที่สุดควรใช้กลยุทธ์นี้ใน
ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อวัณโรคทุกราย องค์การอนามัยโลกวาง
เป้าหมายที่จะให้ผู้ป่วยที่ตรวจเสมหะพบเชื้อวัณโรคทุกรายได้รับการ
รักษาวัณโรคในระบบ DOT เพื่อให้มีอัตราการรักษาหายสูงสุด
การป้องกันวัณโรค (Chemoprophylaxis)
ผู้ป่วยที่รับเชื้อวัณโรคเข้าไปในร่างกายจะไม่ป่วยเป็นวัณโรค
ทุกราย แต่เชื้อจะอาศัยอยู่อย่างสงบในร่างกายจนกว่าร่างกายจะ
อ่อนแอและก�ำเริบขึ้นมาเป็นวัณโรคระยะลุกลาม หลังจากการค้นพบ
ยารักษาวัณโรคจึงมีแนวคิดที่จะใช้ยารักษาวัณโรคป้องกันการเกิด
วัณโรคระยะลุกลามในผู้ป่วยที่เคยได้รับเชื้อมาก่อน การใช้ยารักษา
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วัณโรคในการป้องกันการเกิดวัณโรคจะต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุล
ระหว่างผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั และผลข้างเคียงจากยา ยารักษาวัณโรค
ที่มีการศึกษาและมีข้อมูลมากที่สุดคือ ยา Isoniazid ประโยชน์ที่ได้
จะเห็นชัดเจนในผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคที่มีการทดสอบทุเบอร์คุลิน
เป็นบวกจะสามารถลดอัตราการป่วยได้ 61% และกลุ่มผู้สัมผัสที่มี
การทดสอบทุเบอร์คุลินเป็นลบจะสามารถลดอัตราการป่วยได้ 59%
ยา Isoniazid จะมีผลข้างเคียงทีส่ ำ� คัญคือ ตับอักเสบ ในผูป้ ่วย
อายุมากกว่า 35 ปีที่ได้รับการป้องกันวัณโรคโดยใช้ยา Isoniazid
จะพบตับอักเสบ 1.2% และอัตราสูงขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุมากขึน้ ในผูป้ ว่ ย
อายุต�่ำกว่า 35 ปีจะพบตับอักเสบจากยา Isoniazid เพียง 0-0.3%
ยา Isoniazid ขนาด 300 มก./วัน หรือ 10 มก./กก.น�ำ้ หนักตัว
กินวันละ 1 ครั้ง เป็นยาที่แนะน�ำให้ใช้ในการป้องกันเป็นระยะเวลา
9-12 เดือน
ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Isoniazid ในการป้องกันวัณโรค ผู้ป่วยที่
มีผลการทดสอบทุเบอร์คลุ นิ ให้ผลบวกมากกว่า 10 มม. และมีปจั จัยเสีย่ ง
จากการสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคในระยะเวลาอันใกล้ มีผลการทดสอบ
ทุเบอร์คุลินเปลี่ยนจากลบเป็นบวก หรือมีการเพิ่มขึ้นของผลการ
ทดสอบทุเบอร์คลุ นิ มากกว่า 10 มม. จากการทดสอบครัง้ ก่อน มีประวัติ
ติดยาเสพติดซึง่ จะท�ำให้มโี อกาสป่วยเป็นวัณโรคสูง มีภาพรังสีทรวงอก
เข้าได้กบั แผลวัณโรค และไม่เคยรักษามาก่อน ผูป้ ว่ ยมีโรคทางอายุรกรรม
คือ Silicosis โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง ผู้ป่วย
ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันเป็นระยะเวลานาน ๆ ผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่าย
อวัยวะ โรคเบาหวาน และโรคไตวายระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่เกิดใน
ประเทศหรือพื้นที่ที่มีวัณโรคชุก ผู้ป่วยที่มีผลการทดสอบทุเบอร์คุลิน
เป็นผลบวกมากกว่า 15 มม. และอายุต�่ำกว่า 35 ปีจะได้ประโยชน์จาก
การให้ยา Isoniazid ในการป้องกันวัณโรค ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัส
โรคเอดส์และมีผลการทดสอบทุเบอร์คุลินมากกว่า 5 มม. จะได้
ประโยชน์จากการให้ยา Isoniazid ในการป้องกันวัณโรค
วัณโรคนอกปอด (Extrapulmonary tuberculosis)
วัณโรคนอกปอดเป็นวัณโรคทีเ่ กิดกับอวัยวะอืน่ นอกจากปอด
หรือร่วมกับวัณโรคปอด เช่น วัณโรคชนิดแพร่กระจายในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ
ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง วัณโรคนอกปอดเกิดจากการกระจายของเชือ้ วัณโรค
หลังจากการติดเชือ้ ปฐมภูมิ และเชือ้ วัณโรคยังอยูใ่ นอวัยวะต่าง ๆ อาจ
เกิดจากการติดเชื้อโดยตรงของอวัยวะนั้น ๆ เช่น วัณโรคผิวหนัง หรือ
อาจเกิดจากการกระจายของวัณโรคปอดไปยังอวัยวะอื่น เช่น วัณโรค
ของทางเดินอาหารที่เกิดจากการกลืนเสมหะที่มีเชื้อวัณโรคลงไปใน
ทางเดินอาหาร ในอดีตก่อนการระบาดของการติดเชือ้ ไวรัสโรคเอดส์พบ
วัณโรคนอกปอดได้ไม่บอ่ ย หลังการระบาดของการติดเชือ้ ไวรัสโรคเอดส์
มีการพบวัณโรคนอกปอดสูงขึ้นถึง 38% ในผู้ป่วยโรคเอดส์โดยเฉพาะ
วัณโรคชนิดแพร่กระจาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา วัณโรคนอกปอดที่
พบบ่อยที่สุดคือ วัณโรคเยื่อหุ้มปอด และวัณโรคต่อมน�้ำเหลืองบริเวณ
คอ
การรักษาวัณโรคนอกปอดมีหลักการของการรักษาเช่นเดียว
กับวัณโรคปอดระบบสูตรยาระยะสั้น 6 เดือน สามารถใช้กับวัณโรค

นอกปอดได้ทุกชนิด วัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดจะพบได้
น้อย เนื่องจากเชื้อวัณโรคในรอยโรคของวัณโรคนอกปอดจะมีน้อย
ท�ำให้ผลการรักษาด้วยสูตรยาระยะสั้น 6 เดือนได้ผลดี มีวัณโรค
นอกปอดบางต�ำแหน่งทีจ่ ะต้องขยายระยะเวลาในการรักษาจาก 6 เดือน
เป็น 12 เดือน คือ วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง และวัณโรคของกระดูกสันหลัง
และข้อ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถจะกินสูตรยาระยะสั้น 6 เดือนได้
สูตรยามาตรฐาน 18 เดือนก็สามารถจะใช้รักษาได้ผลดี
วัณโรคเยื่อหุ้มปอด (Tuberculous pleuritis)
วัณโรคเยื่อหุ้มปอดจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัณโรค
เยื่อหุ้มปอดปฐมภูมิ (Primary tuberculous pleuritis) เป็นวัณโรค
เยือ่ หุม้ ปอดซึง่ เกิดหลังจากการแตกของรอยโรคใต้เยือ่ หุม้ ปอดเข้าไปใน
ช่องเยือ่ หุม้ ปอดผูป้ ว่ ย จะไม่พบมีรอยโรคบริเวณยอดปอดและอาจจะมี
ต่อมน�ำ้ เหลืองทีข่ วั้ ปอดโตได้ ในระยะก่อนทีจ่ ะมียารักษาวัณโรคพบผูป้ ว่ ย
วัณโรคชนิดนี้ประมาณ 90% สามารถจะดีขึ้นได้เอง แต่เมื่อติดตาม
ผู้ป่วยไปประมาณ 5 ปี จะเกิดมีวัณโรคของปอดหรืออวัยวะอื่น ๆ ได้
วัณโรคปอดชนิดนี้จะพบในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย อีกประเภทหนึ่งเป็น
วัณโรคเยื่อหุ้มปอดที่พบร่วมกับวัณโรคปอด มักจะพบในผู้ป่วยที่มี
อายุมาก และให้การวินิจฉัยได้ด้วยการตรวจเสมหะผู้ป่วย
ผู้ป่วยวัณโรคเยื่อหุ้มปอดจะมีอาการเริ่มตั้งแต่อาการน้อย
แล้วค่อยเป็นค่อยไปจนถึงอาการเฉียบพลันได้ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ
เจ็บหน้าอก หรือแน่นหน้าอกเป็นอาการส�ำคัญทีม่ าพบแพทย์ ในผูป้ ว่ ย
ที่มีอาการเฉียบพลันอาจท�ำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นปอดอักเสบจาก
แบคทีเรีย การวินจิ ฉัยวัณโรคเยือ่ หุม้ ปอดโดยการเจาะน�ำ้ ในช่องเยือ่ หุม้ ปอด
มาตรวจจะพบว่ามีลักษณะของน�้ำเป็นแบบ exudates คือ มีโปรตีน
มากกว่า 3.5 กรัม/ดล., มี lactate dehydrogenase (LDH) มากกว่า 200
IU, สัดส่วนของ LDH ในน�ำ้ เยือ่ หุม้ ปอดต่อเลือดสูงกว่า 0.6 และลิมโฟไซต์
มากกว่า 90% ในผู้ป่วยที่มีอาการเฉียบพลัน การเจาะน�้ำในช่อง
เยื่อหุ้มปอดอาจจะพบว่ามีเซลล์ Polymorphonuclear leukocyte สูงได้
ท�ำให้เข้าใจผิดว่าเป็นน�้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดจากปอดอักเสบที่เกิดจาก
แบคทีเรีย (Parapneumonic effusion) การเจาะน�ำ้ ในช่องเยือ่ หุม้ ปอดซ�ำ้
เพือ่ ดูการเปลีย่ นแปลงของเซลล์วา่ มีการเปลีย่ นแปลงมาเป็นลิมโฟไซต์
จะช่วยในการวินิจฉัยอย่างมาก การย้อมสีหาเชื้อวัณโรคจากน�้ำใน
ช่องเยื่อหุ้มปอดจะพบเชื้อได้น้อยมาก และการเพาะเชื้อจะให้ผลพบ
เชื้อวัณโรคเพียง 25-30% การตัดชิ้นเนื้อเยื่อหุ้มปอด (Pleural biopsy)
จะพบ Granuloma ที่เข้าได้กับวัณโรค 75% การเพาะเชื้อวัณโรคจาก
เนือ้ เยือ่ หุม้ ปอดจะให้ประโยชน์ในการวินจิ ฉัยได้ การวินจิ ฉัยโดยการใช้
PCR จากน�้ำในเยื่อหุ้มปอดหรือเนื้อเยื่อหุ้มปอดจะให้ผลต�่ำ 
ในปัจจุบนั การตรวจหา Adenosine deaminase activity (ADA)
และหาระดับ IFN-γ ในน�้ำเยื่อหุ้มปอดที่เป็นวัณโรคจะให้ความไวสูง
มากกว่า 96% จึงมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยวัณโรคแยกจากน�้ำใน
เยื่อหุ้มปอดจากมะเร็งกระจายมาที่เยื่อหุ้มปอด ผู้ป่วยที่มีหนองใน
เยือ่ หุม้ ปอดจากวัณโรค (Tuberculous empyema) จะเกิดจากการทีร่ โู พรง
ของวัณโรคแตกเข้าไปในเยือ่ หุม้ ปอด ผูป้ ว่ ยมักจะมีรอยโรคของวัณโรค
ในปอดมาก เมือ่ เจาะน�ำ้ จากเยือ่ หุม้ ปอดจะมีลกั ษณะเป็นหนองชัดเจน

และย้อมพบเชือ้ วัณโรค และบ่อยครัง้ จะพบว่ามีรตู อ่ ระหว่างเยือ่ หุม้ ปอด
กับหลอดลม (Bronchopleural fistula)
การรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคเยือ่ หุม้ ปอดจะใช้สตู รยาระยะสัน้ 6 เดือน
ซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถึ ง แม้ วั ณ โรคเยื่ อ หุ ้ ม ปอดชนิ ด ปฐมภู มิ อ าจจะ
หายได้เอง แต่แนะน�ำให้รกั ษาด้วยยารักษาวัณโรคเพือ่ ป้องกันการเป็น
วัณโรคในระยะต่อมา น�ำ้ ในเยือ่ หุม้ ปอดจะค่อย ๆ ลดลงหลังการรักษา
ไม่จ�ำเป็นจะต้องเจาะหรือดูดน�้ำออก เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าการ
เจาะหรือดูดน�ำ้ ออกไม่ชว่ ยลดพังผืดทีเ่ ยือ่ หุม้ ปอด หรือท�ำให้อาการดีขนึ้
เร็วกว่าการไม่เจาะ การใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ไม่ช่วยลดปริมาณ
น�้ำให้เร็วขึ้น หรือโรคแทรกซ้อนจากน�้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด แต่พบว่ามี
อัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนบ่อยขึ้น การใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์จะใช้
รักษาในกรณีของน�้ำมากขึ้นหลังการรักษา (Paradoxical response)
ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกัน
วัณโรคต่อมน�้ำเหลือง (Tuberculous lymphadenitis)
วัณโรคต่อมน�ำ้ เหลืองเป็นวัณโรคทีพ่ บบ่อยโดยเฉพาะในผูป้ ว่ ย
ทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสโรคเอดส์ในภาวะภูมคิ มุ้ กันปกติ ผูป้ ว่ ยจะมีตอ่ มน�ำ้ เหลือง
บริเวณคอเพียงด้านเดียวที่เป็น และมักจะเป็นต่อมน�้ำเหลืองบริเวณ
ด้านหลัง (Posterior triangle) ต่อมน�้ำเหลืองจะโตและหยุ่น บวมแดง
แต่ไม่ค่อยเจ็บ ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการอื่น ๆ เช่น ไข้ อ่อนเพลีย
การวินจิ ฉัยจะต้องท�ำการตัดต่อมน�ำ้ เหลืองออกมาตรวจ โดยตัดทัง้ ก้อน
(Excisional biopsy) จะพบว่ามีลกั ษณะของการอักเสบแบบ Granuloma
การย้อมสีอาจจะพบเชือ้ และการเพาะเชือ้ อาจพบเชือ้ วัณโรค การติดเชือ้
มัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่วัณโรคและเชื้อราของต่อมน�้ำเหลืองจะมีการ
อักเสบแบบ Granuloma ได้เช่นเดียวกัน การเจาะดูดต่อมน�้ำเหลือง
ตรวจจะพบมีเซลล์ของการอักเสบแบบ Granuloma ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ไวรัสโรคเอดส์ทมี่ ตี อ่ มน�ำ้ เหลืองอักเสบจากวัณโรค มักจะเป็นทัง้ 2 ข้าง
ของคอ และมักมีไข้ อ่อนเพลีย น�้ำหนักลด และเบื่ออาหาร การเจาะ
ดูดเอาของเหลวจากต่อมน�้ำเหลืองมาย้อมดูเชื้อวัณโรคจะพบเชื้อได้
บ่อย และการเพาะเชื้อจะพบเชื้อวัณโรคได้
วัณโรคต่อมน�้ำเหลืองใน mediastinum จะพบในผู้ป่วยที่
ติดเชื้อวัณโรคครั้งแรก โดยพบบ่อยในผู้ป่วยวัณโรคที่มีการติดเชื้อไวรัส
โรคเอดส์ ผูป้ ว่ ยจะมีเพียงต่อมน�ำ้ เหลืองโต โดยไม่พบแผลวัณโรคในปอด
วัณโรคต่อมน�ำ้ เหลืองในช่องท้องจะพบร่วมกับวัณโรคในล�ำไส้ในผูป้ ว่ ย
ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้อง มีไข้ คล�ำก้อนได้ใน
ท้อง อาจจะมีล�ำไส้อุดตันได้จากต่อมน�้ำเหลืองที่โต ในผู้ป่วยที่มีการ
ติดเชื้อไวรัสโรคเอดส์ ต่อมน�้ำเหลืองจะโต และมีเป็นจ�ำนวนมาก
การรักษาวัณโรคต่อมน�ำ้ เหลืองจะใช้สตู รยาระยะสัน้ 6 เดือน
ที่ไม่มียา Ethambutol ในสูตรยา เนื่องจากมีปริมาณเชื้อน้อย โอกาส
เชือ้ ดือ้ ยาจะต�ำ 
่ ผูป้ ว่ ยวัณโรคต่อมน�ำ้ เหลืองประมาณ 25-30% จะพบว่า
ระหว่างการรักษาจะมีต่อมน�้ำเหลืองโตขึ้นได้ ต่อมน�้ำเหลืองอาจมี
การอักเสบจนเป็นหนองและแตกออกได้ หรือมีต่อมน�้ำเหลืองใหม่
โตขึ้น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมักจะไม่ใช่การดื้อยา หรือการรักษาล้มเหลว
แต่เกิดจากปฏิกิริยาของภูมิไวที่เกิดขึ้นต่อแอนติเจนของเชื้อวัณโรคที่มี
อยูใ่ นต่อมน�ำ้ เหลือง ในกรณีทตี่ อ่ มน�ำ้ เหลืองโตมากและมีหนองสามารถ
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จะใช้เข็มเจาะดูดออกได้ การให้คอร์ติโคสเตียรอยด์ระยะสั้นเมื่อมี
ปฏิกิริยาภูมิไวเกิดขึ้นจะลดอาการได้
วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง (Tuberculous meningitis)
วัณโรคเยือ่ หุม้ สมองเป็นวัณโรคทีพ่ บไม่บอ่ ย มักจะพบในเด็ก
ที่เกิดตามหลังจากการติดเชื้อวัณโรคปฐมภูมิ และเชื้อกระจายไปยัง
เยือ่ หุม้ สมอง ในผูใ้ หญ่จะเกิดจากเชือ้ ทีก่ ระจายมายังเยือ่ หุม้ สมองและ
สงบอยูน่ าน จนมีสภาพภูมคิ มุ้ กันต�ำ่ ลงจากสาเหตุตา่ ง ๆ และมีการก�ำเริบ
ของโรคขึน้ มาใหม่ วัณโรคเยือ่ หุม้ สมองเกิดจากการแตกของ granuloma
ทีบ่ ริเวณ subependymal เข้าไปใน subarachnoid space ไม่ใช่การติดเชื้อ
ของ subarachnoid space โดยตรง รอยโรคส่วนใหญ่จะมีบริเวณ
ฐานของสมอง และการอักเสบของหลอดเลือดบริเวณดังกล่าวจะท�ำให้
เกิดการอุดตัน หรือเกิด aneurysm ท�ำให้มีเนื้อสมองตายเป็นหย่อม
เล็ก ๆ (lacunar infarction) ได้ การอักเสบท�ำให้มีพังผืดมาเกาะรัด
เส้นประสาท ท�ำให้มีความผิดปกติของเส้นประสาทนั้น ๆ
ผู้ป่วยวัณโรคเยื่อหุ้มสมองจะมีลักษณะทางคลินิกค่อยเป็น
ค่อยไป เริม่ ตัง้ แต่ไข้ตำ 
�่ ๆ ปวดศีรษะประมาณ 2-3 สัปดาห์ ต่อมาค่อยมี
อาการปวดศีรษะมากขึน้ มีอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน หรือมีอาการสับสน
ตรวจร่างกายมีลักษณะคอแข็งบริเวณท้ายทอย (meningismus) และมี
เส้นประสาทสมองผิดปกติ ผูป้ ว่ ยบางรายอาจไม่มไี ข้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ
รุนแรงและมีอาการ coma การตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าผู้ป่วย
อาจมีอาการซีดเล็กน้อย เม็ดเลือดขาวในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ และ
อาจมี Hyponatremia จากการหลั่งฮอร์โมน antidiuretic ไม่เหมาะสม
(SIADH) การตรวจน�้ำไขสันหลัง (cerebrospinal fluid) จะช่วยในการ
วินจิ ฉัย โดยพบว่าน�ำ้ ไขสันหลังมีเซลล์สงู ขึน้ เป็นลิมโฟไซต์เป็นส่วนใหญ่
โปรตีนสูง และน�้ำตาลต�่ำ  ในผู้ป่วยวัณโรคเยื่อหุ้มสมองระยะแรกอาจ
จะมี เซลล์ เ ป็ น Polymorphonuclear ได้ โปรตี น และน�้ ำ ตาลใน
น�ำ้ ไขสันหลังไม่เปลีย่ นแปลงก็ได้ การย้อมสีดเู ชือ้ วัณโรคจากน�ำ้ ไขสันหลัง
จะต้องน�ำน�้ำไขสันหลังมาปั่นและน�ำตะกอนมาย้อม แต่จะพบเชื้อ
ได้น้อย ถึงแม้มีบางรายงานตรวจพบเชื้อได้ถึง 37% การตรวจหาเชื้อ
วัณโรคโดยวิธี PCR จะช่วยในการวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มสมองได้ดีขึ้น
การตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะพบว่ามี Basilar
arachnoiditis และภาวะแทรกซ้ อ นอื่ น ๆ เช่ น Tuberculoma,
Hydrocephalus หรือเนื้อสมองตาย (Cerebral infarction)
การรักษาวัณโรคเยื่อหุ้มสมองจะให้การรักษาด้วยสูตรยา
ระยะสัน้ 6 เดือน แต่ยดื ระยะเวลารักษาต่อเนือ่ งด้วยยา Isoniazid และ
Rifampicin ออกไปอีก 6 เดือน จนครบเวลา 1 ปี ยา Isoniazid และ
Pyrazinamide ผ่านเข้าไปในเยื่อหุ้มสมองได้ดี ยา Rifampicin และ
Streptomycin ผ่านเข้าเยื่อหุ้มสมองได้ในระดับที่ใช้รักษาได้
ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคเยื่อ หุ้มสมองจะแบ่ง อาการทางคลินิกเป็น
3 ระดับ
ระดับแรก ผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติจากการตรวจทาง
ระบบประสาท และมีการรับรู้ดี
ระดับที่ 2 ผู้ป่วยจะมีอาการสับสนและมีความผิดปกติจาก
การตรวจทางระบบประสาท
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เกิดขึ้น

ระดับที่ 3 ผูป้ ว่ ยจะมีอาการซึมและไม่รสู้ กึ ตัว มีอาการอัมพาต

ผู้ป่วยวัณโรคเยื่อหุ้มสมองระดับ 2 และ 3 จะต้องได้รับยา
Prednisolone ขนาด 60-80 มก./วัน นานประมาณ 4-6 สัปดาห์ตาม
อาการของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มี Hydrocephalus จะได้ประโยชน์จากการ
ผ่าตัดใส่ท่อระบายน�้ำ
วัณโรคเยื่อหุ้มหัวใจ
วัณโรคเยื่อหุ้มหัวใจเป็นวัณโรคนอกปอดที่พบไม่บ่อยใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันปกติ ส่วนใหญ่เกิดการกระจายมาโดยตรงจากอวัยวะ
ใกล้เคียง เช่น ต่อมน�้ำเหลืองที่ขั้วปอด, mediastinum, ปอด หรือเป็น
ส่วนหนึง่ ของวัณโรคชนิดแพร่กระจาย ในผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ไวรัสโรคเอดส์จะ
พบว่ามีอุบัติการณ์ของวัณโรคชนิดนี้สูงขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการและ
อาการแสดงคล้ายหัวใจวาย มีอาการเหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก มีไข้
เบือ่ อาหาร อ่อนเพลีย โดยอาการอาจจะค่อยเป็นค่อยไป หรือเฉียบพลัน
ก็ได้ ภาพรังสีทรวงอกจะพบมีเงาของหัวใจโต และอาจมีน�้ำในช่อง
เยื่อหุ้มปอดร่วมด้วยได้บ่อย การท�ำ  echocardiogram จะพบมีน�้ำ
ในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ การเจาะน�้ำออกจากเยื่อหุ้มหัวใจมาตรวจจะมี
ลักษณะของ exudates แต่ไม่มลี กั ษณะจ�ำเพาะใด ๆ การตรวจ ADA และ
PCR ของวัณโรคในน�้ำที่เจาะได้อาจจะช่วยในการวินิจฉัย การทดสอบ
ทุเบอร์คลุ นิ จะให้ผลบวก ในผูป้ ว่ ยทีม่ นี ำ�้ ในเยือ่ หุม้ หัวใจมากและกดทับ
หัวใจ (Cardiac temponade) จ�ำเป็นจะต้องใส่สายระบายน�้ำออก
การผ่าตัดเยื่อหุ้มหัวใจ การตรวจทางพยาธิวิทยาจ�ำเป็นในกรณีที่
ไม่ทราบการวินิจฉัย หรือเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
การรักษาวัณโรคเยื่อหุ้มหัวใจจะใช้สูตรยาระยะสั้น 6 เดือน
การใช้ Prednisolone ขนาด 60 มก./วัน และค่อย ๆ ลดขนาดยาจน
หมดภายใน 3 เดือนจะช่วยลดอัตราตาย และลดโอกาสทีต่ อ้ งน�ำผูป้ ว่ ย
ไปผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจจาก 11% เป็น 4% และจาก 30% เป็น
11% ตามล�ำดับ ในผู้ป่วยที่มีการบีบรัดหัวใจ (Cardiac tamponade)
จากพั ง ผื ด ของเยื่ อ หุ ้ ม หั ว ใจจะต้ อ งผ่ า ตั ด น� ำ เยื่ อ หุ ้ ม หั ว ใจออก
(Pericardiectomy)
วัณโรค Miliary (Miliary tuberculosis)
วัณโรค miliary เป็นวัณโรคที่มีลักษณะภาพรังสีทรวงอกเป็น
จุดเม็ดเล็ก ๆ คล้ายเมล็ดข้าวฟ่าง (millet seed) ที่มีขนาดไม่เกิน 2 มม.
วัณโรค miliary เป็นผลจากการกระจายของเชื้อมาตามกระแสเลือด
ซึง่ เกิดจากการติดเชือ้ ปฐมภูมใิ นระหว่าง 3-6 เดือนหลังการติดเชือ้ หรือ
เกิดจากการลุกลามของเชือ้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารก�ำเริบของรอยโรคหลังการ
ติดเชื้อปฐมภูมิ (Post-primary tuberculosis) ซึ่งมักจะพบในผู้ป่วย
สูงอายุ การตรวจทางพยาธิวทิ ยาพบว่าจุดเล็ก ๆ มีลกั ษณะทางพยาธิสภาพ
ของ tubercle นอกจากรอยโรคในปอดแล้วยังพบรอยโรคในอวัยวะอืน่
ซึ่งเกิดจากการกระจายไปตามกระแสเลือด เช่น ตับ ม้าม ไขกระดูก ไต
ต่อมหมวกไต เป็นต้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไข้ อ่อนเพลีย
เบื่ออาหาร น�้ำหนักลด ปวดศีรษะ (ในกรณีกระจายไปเยื่อหุ้มสมอง)
ต่อมน�้ำเหลืองโต ตับโต พบ 35-65% ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีลักษณะทาง

คลินิกดังกล่าวอย่างรวดเร็วภายใน 3-6 สัปดาห์ มีผู้ป่วยบางกลุ่ม
โดยเฉพาะในผู้สูงอายุอาจจะมีอาการค่อยเป็นค่อยไป การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการจะพบมีโลหิตจางได้ถึง 2 ใน 3 ของผู้ป่วย อาจพบ
Pancytopenia, Leukemoid reaction, Thrombocytopenia หรือ Aplastic
anemia การตรวจการท�ำงานของตับมีความผิดปกติของ alkaline
phosphatase สูง และแอลบูมินต�่ำ ระดับโซเดียมต�่ำจาก SIADH การ
ทดสอบทุเบอร์คุลินให้ผลบวก การย้อมสีเสมหะตรวจพบเชื้อวัณโรค
เพียง 33-36% การย้อมสีและเพาะเชื้อจากไขกระดูกพบเชื้อวัณโรค
9-41% การตรวจทางพยาธิของชิน้ เนือ้ จากการตัดชิน้ เนือ้ ตับให้ผลการ
ตรวจเป็นวัณโรค 50-90% และการส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อในปอดพบ
วัณโรค 62-72%
การรักษาวัณโรค miliary ให้การรักษาด้วยสูตรยาระยะสั้น
6 เดือน เช่นเดียวกับวัณโรคนอกปอดอื่น ๆ
วัณโรคกระดูกและข้อ (Tuberculosis of skeletal system)
วัณโรคกระดูกสันหลัง (Pott’s disease) เป็นวัณโรคทีพ่ บบ่อย
ทีส่ ดุ ของระบบกระดูกและข้อ วัณโรคของกระดูกและข้อจะเกิดจากการ
กระจายของเชือ้ มาอยูท่ กี่ ระดูกและข้อหลังการติดเชือ้ ปฐมภูมิ กระดูกสัน
หลังส่วนที่พบคือ บริเวณ vertebral body ของกระดูกสันหลังส่วนอก
(thoracic), ส่วนเอว (lumbar), และก้นกบ (sacrum) ตามล�ำดับ อาจ
ท�ำให้บริเวณกระดูกสันหลังส่วน body ยุบตัวเป็นลักษณะลิ่ม (Wedge
shape) ทางด้านหน้า วัณโรคอาจจะกระจายเข้าบริเวณ intervertebral
disc และอาจท�ำให้มีการเลื่อนของ disc เข้าไปกดไขสันหลังซึ่งอยู่
ด้านหลัง ผูป้ ว่ ยจะมีอาการปวดหลัง ในกรณีไขสันหลังถูกกดจะมีอาการ
อัมพาตแบบ paraplegia, หลังแข็งหรือผิดรูป กลัน้ ปัสสาวะและอุจจาระ
ไม่ได้ การเจาะชิ้นเนื้อจากไขสันหลังมาตรวจจะพบว่ามี Granuloma
การย้อมสีและเพาะเชื้อจะพบเชื้อเพียง 50% ของผู้ป่วย ในผู้ป่วย
บางรายจะมีการเกิดฝีบริเวณกระดูกสันหลัง แล้วลามมาตามกล้ามเนือ้
Psoas เนื่องจากเนื้อมีพังผืดที่เหนียวหุ้มอยู่ และท�ำให้ไหลลงมาเกิดฝี
บริเวณขาหนีบ ฝีอาจจะแตกเข้าช่องท้องหรือล�ำไส้ได้ กระดูกส่วนอืน่ ๆ
นอกจากกระดูกสันหลังก็สามารถจะติดเชื้อวัณโรคได้
วัณโรคของข้อพบว่า เป็นที่ข้อสะโพก ข้อเข่า หรือข้อหัวไหล่
บ่อยกว่าข้อเล็ก ๆ อื่น ๆ บางครั้งมีประวัติของการบาดเจ็บมาก่อน
อาการปวดมักเป็นอาการน�ำที่ส�ำคัญ ผู้ป่วยมักจะมีลักษณะทางคลินิก
อย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน บริเวณข้อจะมีอาการ
บวมแดง ภาพรังสีจะพบมีการท�ำลายของกระดูกบริเวณ periarticular,
periosteum หนาตัว และสุดท้ายมีการท�ำลายของกระดูกอ่อนและ
เนือ้ กระดูก การวินจิ ฉัยจะท�ำได้จากการตัดชิน้ เนือ้ ไปตรวจพบมีการอักเสบ
ชนิด granuloma
การรักษาวัณโรคของข้อและกระดูกแนะน�ำใช้สตู รยาระยะสัน้
6 เดือน แต่ยืดระยะเวลาการรักษาเป็น 12 เดือน โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
รักษาด้วยการผ่าตัด ผูป้ ว่ ยตอบสนองดีตอ่ การรักษาด้วยสูตรยาดังกล่าว
ในกรณีที่มีความพิการของระบบประสาทจึงจะพิจารณารักษาด้วยการ
ผ่าตัด เช่น ไขสันหลังถูกกดจาก disc ที่เลื่อนไปกด ในกรณีของวัณโรค
ของข้ออาจจะพิจารณาผ่าตัดเชือ่ มข้อให้ตดิ ถ้ามีความรุนแรงมาก หรือ

ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา การผ่าตัดจะท�ำหลังจากผู้ป่วยได้รับ
ยารักษาวัณโรคที่เหมาะสมเป็นระยะเวลาพอสมควร
วัณโรคระบบทางเดินปัสสาวะ (Genitourinary tuberculosis)
วัณโรคระบบทางเดินปัสสาวะเป็นวัณโรคทีม่ กั จะไม่มอี าการ
วัณโรคระบบทางเดินปัสสาวะเกิดจากเชื้อที่กระจายมาจากการติดเชื้อ
ปฐมภูมิเช่นเดียวกับวัณโรคนอกปอดอื่น ๆ รอยโรคมักจะอยู่บริเวณ
cortex ของไต วัณโรคของทางเดินปัสสาวะมักจะได้รับการวินิจฉัยช้า
ควรตั้งข้อสงสัยในกรณีผปู้ ่วยที่มเี ม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ แต่เพาะเชื้อ
แบคทีเรียไม่ขึ้น ผู้ป่วยวัณโรคระบบทางเดินปัสสาวะอาจมีอาการ
ปัสสาวะแสบขัด มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ประมาณ 1 ใน 3 ของ
ผู้ป่วยมีอาการปวดหลัง นอกจากนั้นผู้ป่วยอาจมีวัณโรคปอดร่วมด้วย
ซึ่งพบประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยวัณโรคระบบทางเดินปัสสาวะ การ
ท�ำ  intravenous pyelogram จะพบความผิดปกติ 68-93% ลักษณะที่
พบ เช่น papillary necrosis, urethral stricture, hydronephrosis หรือ
อาจเห็นหินปูนในเนือ้ ไต การเพาะเชือ้ จากปัสสาวะพบเชือ้ วัณโรคส่วน
ใหญ่ ในกรณีเชื้อลุกลามลงไปยังอวัยวะเพศในผู้ป่วยชายจะพบมีการ
ติดเชื้อของต่อมลูกหมาก, seminal vesicles, epididymis และอัณฑะ
ได้ ผู้ป่วยอาจคล�ำได้ก้อนที่อัณฑะ มีอาการไข้ และปวดบริเวณก้อน
การวินิจฉัยจะต้องอาศัยการตัดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา
วัณโรคของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีจะพบบ่อยที่บริเวณเยื่อบุ
มดลูก (endometrium), รังไข่ (ovaries) และปากมดลูก (cervix) ผู้ป่วย
จะมีอาการอักเสบของช่องเชิงกราน ปวดท้อง บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยจะมา
ตรวจด้วยปัญหาของการมีบตุ รยาก การวินจิ ฉัยจะต้องอาศัยการตัดชิน้ เนือ้
มาตรวจทางพยาธิวิทยา
การรักษาวัณโรคของระบบทางเดินปัสสาวะ แนะน�ำใช้สูตร
ยาระยะสั้น 6 เดือน ซึ่งผลการรักษามีประสิทธิภาพสูง การรักษาด้วย
การผ่าตัดไม่มีบทบาทในการรักษา ยกเว้นในกรณีมีการอุดตันของ
ท่อทางเดินของปัสสาวะ
วัณโรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal tuberculosis)
วัณโรคระบบทางเดินอาหารจะพบได้ตั้งแต่บริเวณช่องปาก
ลงไปตามทางเดิ น อาหารจนถึ ง บริ เวณล� ำ ไส้ ใ หญ่ แ ละทวารหนั ก
นอกจากนี้วัณโรคระบบทางเดินอาหารยังอาจรวมถึงวัณโรคของเยื่อบุ
ช่องท้อง วัณโรคระบบทางเดินอาหารทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ในประเทศไทยคือ
วัณโรคเยื่อบุช่องท้อง พบ 46% ของวัณโรคระบบทางเดินอาหาร และ
พบร่วมกับวัณโรคปอด 40% วัณโรคระบบทางเดินอาหารเกิดได้จาก
การกลืนกินสิ่งปนเปื้อนเชื้อวัณ โรคเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร
วัณโรคระบบทางเดินอาหารพบได้ไม่บ่อยเนื่องจากในระบบทางเดิน
อาหารมีการเคลื่อนไหวขับอาหารให้เคลื่อนตัวไปเรื่อย ๆ และภาวะ
ความเป็นกรดซึ่งฆ่าเชื้อวัณโรคท�ำให้โอกาสที่จะเกิดวัณโรคต�่ำ ในอดีต
ทีไ่ ม่มยี ารักษาวัณโรคระบบทางเดินอาหารจะพบในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นวัณโรค
ที่มีรอยโรคมาก และเสมหะมีเชื้อปริมาณมาก ผู้ป่วยจะกลืนกินเสมหะ
ที่มีเชื้อวัณโรคลงไปในทางเดินอาหาร และเกิดการติดเชื้อของทางเดิน
อาหาร
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วัณโรคหลอดอาหาร (Tuberculous esophagitis) อาจจะ
เกิดจากการลุกลามของต่อมน�้ำเหลืองในปอด หรือวัณโรคกล่องเสียง
ลุกลามเข้าไปในหลอดอาหาร ผู้ป่วยจะมีอาการกลืนล�ำบากหรือกลืน
อาหารแล้วเจ็บ การตรวจหลอดอาหารด้วยการกลืนแป้งหรือส่องด้วย
กล้องจะเห็นลักษณะแผลตื้น ๆ หรือหลอดอาหารตีบตัน การวินิจฉัย
ท�ำได้โดยการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา วัณโรคของกระเพาะ
อาหารพบได้ น ้ อ ยมาก ผู้ป ่ว ยส่ว นใหญ่จะมีแ ผลที่บ ริเวณ lesser
curvature ของ antrum อาจจะมีต่อมน�้ำเหลืองโตลักษณะคล้ายมะเร็ง
ผู้ป่วย 50% จะคล�ำได้ก้อนบริเวณหน้าท้อง การวินิจฉัยท�ำได้โดยตัด
ชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา
วัณโรคของล�ำไส้เล็กและล�ำไส้ใหญ่จะพบบริเวณรอยต่อ
ระหว่างล�ำไส้เล็กส่วนปลาย (ileum) ต่อกับล�ำไส้ใหญ่ (caecum) วัณโรค
ของล�ำไส้เล็กส่วนปลายเกิดจากการกลืนกินเชื้อเข้าไปในล�ำไส้ หรือ
เป็นการกระจายมาจากการติดเชื้อปฐมภูมิได้ บริเวณส่วนปลายของ
ล�ำไส้จะมีเนื้อเยื่อ lymphoid (Peyer’s patch) อยู่มาก และมีการ
เคลื่อนไหวของอาหารช้า ซึ่งเหลือแต่กากอาหารท�ำให้เชื้อมีโอกาส
สัมผัสผนังเยื่อบุล�ำไส้ได้นาน ลักษณะของแผลวัณโรคที่พบได้อาจเป็น
แบบ ulcerative หรือ hypertrophic ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ เบื่ออาหาร
ผอมลง น�้ำหนักลด และท้องเดิน อาการปวดท้องพบได้ไม่บ่อย อาจ
จะคล�ำได้กอ้ นบริเวณท้องน้อยด้านขวา การวินจิ ฉัยจะท�ำโดยการตรวจ
ล�ำไส้ด้วยการกลืนหรือสวนแป้งจะเห็นเป็น string sign ล�ำไส้เล็ก
เห็นเป็นแนวยาวเล็ก ๆ บริเวณล�ำไส้เล็กส่วนปลาย อาจจะเห็น Stierlin’s
sign คือ มีแป้งในบริเวณรอยโรคน้อยมาก และมีมากอยูใ่ นบริเวณล�ำไส้
ส่วนที่อยู่เหนือหรือต�่ำกว่ารอยโรค ซึ่งเกิดจากล�ำไส้บริเวณรอยโรคบีบ
ตัวเร็ว การส่องกล้องตรวจล�ำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) จะท�ำให้สามารถ
ตัดชิน้ เนือ้ หรือยืนยันการวินจิ ฉัยทางพยาธิได้ การตรวจอุจจาระย้อมสี
ตรวจเชื้อวัณโรคมีโอกาสตรวจพบเชื้อ AFB ได้ แต่น้อยมาก
วัณโรคเยื่อบุช่องท้อง (Tuberculous peritonitis) แบ่งเป็น
2 ประเภท ได้แก่ ประเภท plastic เป็นแบบที่มีพังผืดมาเกาะในบริเวณ
ช่องท้องหนาแข็ง บริเวณล�ำไส้ และ mesentery ท�ำให้ mesentery สัน้ ลง
และท�ำให้เกิดเป็นก้อนคล�ำได้บริเวณหน้าท้อง และอีกประเภทเป็น
ประเภท exudate ซึง่ ท�ำให้มนี ำ�้ ในช่องท้องมาก มีลกั ษณะของท้องมาน
(ascites) ผูป้ ว่ ยจะมีอาการทัว่ ไปของวัณโรคคือ ไข้ อ่อนเพลีย เบือ่ อาหาร
ผอมลง มีท้องโตขึ้น คล�ำได้น�้ำหรือก้อนในท้อง การวินิจฉัยท�ำได้โดย
การเจาะน�ำ้ ในช่องท้องออกมาตรวจจะพบว่ามีเซลล์ 500-2,000 ตัว/มคล.
และส่วนใหญ่เป็นลิมโฟไซต์ ในระยะแรกของโรคอาจจะพบเซลล์
Polymorphonuclear มากกว่าลิมโฟไซต์ได้ การตรวจน�ำ้ โดยการย้อมสี
หรือเพาะเชื้อวัณโรคจะพบเชื้อได้น้อย การตรวจ ADA ของน�้ำใน
เยื่อบุช่องท้องจะให้ผลตรวจที่ไวและมีความจ�ำเพาะ การตรวจ PCR
ของน�้ำในเยื่อบุช่องท้องจะช่วยในการวินิจฉัยได้ การส่องกล้องตรวจ
ช่องท้อง (Peritoneoscope) จะช่วยในการวินิจฉัยโดยพบรอยโรคชนิด
tubercle ในบริเวณเยื่อบุช่องท้อง และสามารถตัดชิ้นเนื้อมาตรวจทาง
พยาธิวิทยา แต่ต้องระวังในผู้ป่วยที่มีรอยโรคแบบ plastic ซึ่งไม่มี
น�้ ำ ในช่ อ งท้ อ ง อาจท� ำ ให้ ก ารส่ อ งกล้ อ งตรวจช่ อ งท้ อ งเกิ ด ภาวะ
แทรกซ้อนได้
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การรั ก ษาวั ณ โรคระบบทางเดิ น อาหารให้ ก ารรั ก ษาด้ ว ย
สูตรยาระยะสั้น 6 เดือน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาสูง การให้
Prednisolone ร่วมด้วยในการรักษาไม่มีหลักฐานว่าช่วยลดปริมาณ
น�้ำในช่องท้อง หรือภาวะแทรกซ้อน
วัณโรคของผิวหนัง
วัณโรคของผิวหนังเป็นวัณโรคที่พบได้น้อยในประเทศไทย
มีหลายประเภทแต่ที่พบบ่อย ได้แก่ Tuberculosis verrucosa cutis พบ
63-75% พบรองลงมา ได้แก่ Papulonecrotic tuberculid พบ 3-17%
วัณโรคของผิวหนังจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ วัณโรคที่มีเชื้อ
บริเวณผิวหนัง ได้แก่ Tuberculous chancre, Tuberculosis verrucosa
cutis, lupus vulgaris, scrofuloderma เป็นต้น
อีกประเภทเป็นวัณโรคทีผ่ วิ หนังทีไ่ ม่พบเชือ้ วัณโรคในบริเวณ
ผิวหนัง แต่อาจมีเชื้อวัณโรคบริเวณอื่นของร่างกาย รอยโรคที่บริเวณ
ผิวหนังเป็นปฏิกริ ยิ าของภูมคิ มุ้ กันทีผ่ วิ หนัง ผูป้ ว่ ยวัณโรคผิวหนังทีเ่ ป็น
ปฏิกริ ยิ าของภูมคิ มุ้ กันจะมีอาการและอาการแสดงของวัณโรคในระบบ
อื่ น ดั ง ได้ ก ล่ า วแล้ ว ในขณะที่ ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคที่ มี เชื้ อ บริ เวณผิ ว หนั ง
ส่วนใหญ่จะไม่คอ่ ยมีอาการทัว่ ไป มีเพียงรอยโรคทีผ่ วิ หนัง การทดสอบ
ทุเบอร์คุลินจะให้ผลบวก
การวิ นิ จ ฉั ย วั ณ โรคผิ ว หนั ง จะต้ อ งอาศั ย การตรวจทาง
พยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อเยื่อของรอยโรค พบว่ามีการอักเสบเข้าได้กับ
การติ ด เชื้ อ วั ณ โรค ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี วั ณ โรคของระบบอื่ น จะให้ ก ารรั ก ษา
ด้วยสูตรยาระยะสัน้ 6 เดือน ผูป้ ว่ ยทีม่ รี อยโรคของผิวหนังเพียงอย่างเดียว
การรักษาด้วย Isoniazid เพียงอย่างเดียวให้ผลการรักษาหาย 95%
วัณโรคในเด็ก (Childhood Tuberculosis)
วัณโรคเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศที่ก�ำลังพัฒนา องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่า
ในปี ค.ศ. 2000 มีประชากร 1 ใน 3 ทั่วโลก คิดเป็น 1.86 พันล้านคน
ติดเชื้อวัณโรค และมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เกิดขึ้นปีละ 8.74 ล้านคน
และเสียชีวิตปีละ 2 ล้านคน ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิตเป็น
ประชากรที่อยู่ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา และอยู่ในช่วงอายุ 15-50 ปี
ซึง่ เป็นวัยทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ วัณโรคในเด็ก
แม้จะไม่เป็นปัญหาส�ำคัญในด้านระบาดวิทยาเนื่องจากส่วนใหญ่ของ
เด็กทีเ่ ป็นวัณโรคมักตรวจไม่พบเชือ้ ในเสมหะ แต่มกั เป็นปัญหาในด้าน
การวินิจฉัย และเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้อัตราความพิการและอัตรา
ตายสูง เนื่องจากการด�ำเนินโรคของเด็กอาจรุนแรงและแพร่กระจาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเด็กเล็กมีแนวโน้มจะเกิดวัณโรคปอด และวัณโรค
นอกปอดชนิดรุนแรง เช่น วัณโรคเยือ่ หุม้ สมอง, วัณโรคแพร่กระจายได้
สูงกว่าผูใ้ หญ่ วัณโรคในเด็กเป็นสิง่ ทีแ่ สดงถึงสถานการณ์การระบาดของ
วัณโรคในชุมชนนัน้ ๆ เนือ่ งจากเด็กมักได้รบั เชือ้ จากผูใ้ หญ่ทอี่ ยูใ่ กล้ชดิ
วัณโรคในเด็กหากมีจำ� นวนมากขึน้ ก็บง่ ถึงแนวโน้มของวัณโรคในผูใ้ หญ่
ซึ่งอาจมีจ�ำนวนมากขึ้นในอนาคต

อ่านต่อฉบับหน้า

