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วัณโรค (tuberculosis) เป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งที่เกิดจาก
เชื้อ mycobacterium tuberculosis โดยการติดเชื้อชนิดนี้

ส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคปอดและมีเชื้อโรคอยู่ใน
เสมหะ เมื่อผู้ป่วยไอก็จะมีการฟุ้งกระจายของเชื้อและเมื่อมีผู้อื่น

หายใจเอาเชื้อเข้าไป ก็สามารถเกิดการติดเชื้อขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม
การติดเชื้อวัณโรคนั้นไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็วเหมือนการ
ติดเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่ ผู้ที่จะรับเชื้อวัณโรคได้มักต้องมีการ
อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นวัณโรคในระยะแพร่เชื้อสักระยะหนึ่ง โดย

ที่เชื้อวัณโรคจะมีการแพร่กระจายโดยทางการหายใจเป็นหลัก
และไม่ติดต่อโดยการรับประทานอาหารหรือการสัมผัส

วัณโรคคอือะไร



ปัญหาวัณโรคในประเทศไทย

วัณโรคเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย 
โดยพบว่าในประเทศไทยยังมีปัญหาในการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่
เป็นวัณโรค โดยพบว่าในปัจจุบันมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ปีละ 
ประมาณ 90,000 ราย และมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากวัณโรคปีละ 
5,000-7,000 คน จากข้อมูลขององค์การอนามัยโรค ประเทศไทย
มีสถานการณ์ความรุนแรงของวัณโรคอยู่ในอันดับที่ 18 เมื่อเทียบ
กับทุกประเทศทั่วโลก โดยพบว่าวัณโรคสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุก
เพศทุกวัย แต่ผู้ที่มีความเสี่ยงมากได้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง เช่น ติดเชื้อ HIV 



วัณโรคท าให้เกิดโรคได้อย่างไร

เมื่อมีการรับเชื้อวัณโรคเข้าไปในร่างกาย ผู้ที่รับเชื้อส่วนหนึ่ง
จะเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้น ในระยะนี้ผู้ป่วยมักมีอาการไม่มาก อาจมีไข้ 
ไอบ้าง และถ้าภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นปกติร่างกายจะสร้าง
ภูมิคุ้มกันวัณโรคขึ้นมา และเชื้อวัณโรคจะไปหลบอยู่ตามต่อม
น้ าเหลืองหรือที่อวัยวะอื่น ๆ เราเรียกระยะการติดเชื้อนี้ว่าการติดเชื้อ
แบบปฐมภูมิ (primary infection) หลังจากการติดเชื้อปฐมภูมิผู้ป่วย
จะยังไม่มีอาการ เพียงแต่ถ้าไปตรวจจะพบว่ามีภูมิต่อเชื้อวัณโรคหรือ
ถ้าถ่ายภาพรังสีทรวงอกอาจพบรอยแผลเป็นเล็ก ๆ หรือภาวะหินปูน
เกาะในปอด แต่อาการอื่นจะไม่ปรากฎเลย เราเรียกระยะนี้ว่าระยะ
การติดเชื้อแฝง (latent infection)

ในผู้ป่วยที.่....



วัณโรคท าให้เกิดโรคได้อย่างไร

ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระยะแฝง ส่วนหนึ่งจะเกิดการเจริญเติบโตของ
เชื้อวัณโรคขึ้นมาได้เองในภายหลัง (reactivation of tuberculosis) เมื่อร่างกาย
อ่อนแอลง ประมาณว่าในผู้ติดเชื้อแฝง 100 คน จะมีโอกาสเกิดโรควัณโรคขึ้นมา
ใหม่ประมาณ 10 คนหรือ 10% โดยการเกิดโรคขึ้นใหม่มักจะเกิดขึ้นในปอด
โดยเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วง 2-3 ปีแรกภายหลังการรับเชื้อวัณโรคเข้าไป ผู้ป่วยจะมี
การอักเสบเรื้อรังในปอด มีอาการไอเรื้อรัง มีไข้ต่ า ๆ และอาจมีเหงื่อออกตอน
กลางคืน และน้ าหนักลดลง และจะตรวจพบว่ามีภาพรังสีทรวงอกที่ผิดปกติ ระยะ
นี้คือการป่วยเป็นวัณโรคที่เราเข้าใจกันทั่ว ๆ ไปนั่นเอง อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยวัณ
โรคปอดสวนหนึ่งที่อาจไม่มีอาการเลย เพียงแต่ตรวจพบว่ามีภาพรังสีปอดที่
ผิดปกติแต่เพียงอย่างเดียว ผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ก็จะมี
อาการเกิดขึ้นได้ในระยะต่อไป นอกจากเกิดโรคที่ปอดแล้ว เชื้อวัณโรคอาจท าให้
เกิดโรคที่อวัยวะอื่น ๆ นอกปอดได้เช่นกัน เช่นที่กระดูก, เยื่อหุ้มสมอง, ส าไส้
โดยจะมีอาการแสดงของโรคตามแต่ละอวัยวะที่เกิดการติดเชื้อขึ้น เช่น ต่อม
น้ าเหลืองโต ปวดศีรษะ



วัณโรครักษาอย่างไร

การรักษาวัณโรคในปัจจุบันใช้หลักการใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน 
โดยต้องทานยาต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนหรือในผู้ป่วย
บางรายหรือสูตรยาบางชนิดอาจจะนานกว่านั้น สาเหตุที่พบว่า

การรักษาวัณโรคล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดคือ ผู้ป่วยทานยาไม่ครบ
ตามที่ก าหนด ซึ่งอาจเกิดจากผลข้างเคียงของยาท าให้ไม่อยาก

ทานต่อ หรือบางครั้งหลังรักษาได้ระยะหนึ่ง อาการดีขึ้นก็หยุดยา
ไปเองเพราะมีความเข้าใจว่าหายแล้ว ซึ่งการทานยาวัณโรคไม่

ครบจะมีอันตรายมากเพราะนอกจากจะรักษาไม่หายแล้ว
จะท าให้เชื้อที่เหลืออยู่มีโอกาสกลายเป็นเชื้อดื้อยามากขึ้น

ดังนั้นการรักษา.....



วัณโรครักษาอย่างไร

ดังนั้นการรักษาวัณโรคจึงจ าเป็นต้องมีระบบติดตามผู้ป่วยที่ดี 
คือถ้าผู้ป่วยไม่มารับยาต้องมีการติดตาม และผู้ป่วยควรเลือกที่
รักษาที่ไปรับยาได้สะดวก การรักษาวัณโรคในปัจจุบัน ยาสูตร

มาตรฐานใช้ยาเดียวกันทั้งประเทศ จะรักษาที่ใดก็สามารถรักษา
หายได้เหมือนกัน จึงแนะน าให้ผู้ป่วยรักษาตัวในที่ที่สะดวกที่สุด 
เมื่อผู้ป่วยทานยาไประยะหนึ่ง ถ้าทานยาต่อเนื่อง อาการจะดีขึ้น
และเชื้อที่พบในเสมหะก็จะน้อยลงและก็จะไม่แพร่เชื้ออีกต่อไป 

ไม่จ าเป็นต้องรักษาให้ครบก่อนถึงจะกลับไปท างานได้
(ประมาณ 2-4 อาทิตย์ หลังการรักษาปริมาณเชื้อก็จะน้อยลงมาก

จนไม่น่าจะแพร่เชื้อ)



ถ้าพบว่ามีบุคคลทีใ่กล้ชิด

ปว่ยเปน็วัณโรคควรท าอย่างไร

เมื่อมีผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคอย่างใกล้ชิด สิ่งแรกแพทย์จะแนะน า
คือพยายามสืบค้นก่อนว่าผู้สัมผัสโรคดังกล่าวมีภาวะวัณโรคเกิดขึ้นหรือยัง 
โดยจากการซักประวัติว่ามีอาการบ่งชี้หรือไม่ เช่น ไอเรื้อรัง มีไข้ เหงื่อออก
กลางคืนหรือน้ าหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ และท าการตรวจเพิ่มเติม

ว่ามีภาพรังสีปอดที่ผิดปกติหรือไม่ ถ้าพบว่ามีวัณโรคก็ท าการรักษาแบบผู้ป่วย
วัณโรคไป ในกรณีที่ไม่พบว่าเป็นวัณโรค การที่จะบอกว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อ

แฝง (หรือเคยรับเชื้อเข้าไปหรือยัง) สามารถท าได้โดยวิธีอ้อมๆ คือการทดสอบ
ภูมิคุ้มกันต่อวัณโรค โดยหมอจะท าการฉีดสารสกัดจากเชื้อวัณโรคเข้าไปใต้

ผิวหนังและรอเป็นเวลา 48 ชั่วโมงวัดว่าเกิดปฏิกิริยาขึ้นหรือไม่ในบริเวณที่ฉีด 
ถ้าเกิดปฏิกิริยาเป็นบวก (คือมีตุ่มแดงขนาดเกิน 10 มิลลิเมตร) แสดงว่าผู้ถูก
ทดสอบมีภูมิต่อเชื้อแสดงว่าอาจเคยติดเชื้อมาก่อน อย่างไรก็ตามการทดสอบ

ทางผิวหนังแล้วผลบวกพบได้บ่อยในคนไทยทั่ว ๆ ไป 
ดังนั้นการที่.....



ถ้าพบว่ามีบุคคลทีใ่กล้ชิด

ป่วยเป็นวัณโรคควรท าอย่างไร

ดังนั้นการที่มีการทดสอบทางผิวหนังเป็นบวก ไม่ได้
หมายความว่าจะป่วยเป็นวัณโรคแล้ว อาจเกิดจากการฉีด
วัคซีนบซีีจีตั้งแต่เกิดหรือเคยมีการรับเชื้อที่เกิดมาก่อน 

ดังนั้นการทดสอบทางผิวหนังจึงไม่ค่อยมีประโยชน์มากนัก
ในคนไทย แต่ในผู้ป่วยบางรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด

วัณโรคสูง เช่น ในเด็กเล็ก ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันไม่ดี แพทย์อาจ
พิจารณาให้การรักษาโดยการทานยาต้านวัณโรค 1 ชนิด

เป็นเวลา 6-9 เดือนเพื่อป้องกันโอกาสการเกิดโรคในอนาคต



วัณโรคดื้อยาคอือะไร

ยามาตรฐานที่ใช้ในการรักษาวัณโรค (first line drugs)
มีอยู่ประมาณ 5 ชนิด ซึ่งการใช้ยาสูตรมาตรฐานรักษาวัณโรคที่ไม่ดื้อยา
และผู้ป่วยรับยาอย่างถูกต้องจะมีโอกาสรักษาหายขาดมากกว่า 90%

แตป่ัจจุบันเริ่มพบว่ามีวัณโรคที่ดื้อต่อยามาตรฐาน โดยพบมากในผู้ป่วย
ที่มีประวัติการรักษาที่ไม่เหมาะสมครบถ้วนมาก่อน ปัญหาของเชื้อที่ดื้อ

ยาคือ ถ้ามีเชื้อที่ดื้อต่อยาต้านวัณโรคหลายตัว การรักษาด้วยยามาตรฐาน
จะไม่ได้ผล จ าเป็นต้องใช้ยาส ารอง (second line drug) ซึ่งจะมีราคา

แพงมาก มีผลข้างเคียงสูงแต่ก็ยังสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ควรอยู่
ในการดูแลของผู้ที่มีความช านาญโดยเฉพาะ แนวทางการป้องกันเชื้อ
ด้ือยาที่ส าคัญคือต้องให้ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

เหมาะสมตั้งแต่แรก



วัคซนีป้องกันวัณโรคมีหรอืไม่

จริง ๆ แล้วเด็กไทยเกือบทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนบีซีจี
ตั้งแตแ่รกเกิดอยู่แล้ว แต่ผลการป้องกันโรคของวัคซีนนี้ได้ผลไม่ดี 

พบว่าอาจมีผลช่วยป้องกันการติดเชื้อชนิดที่รุนแรงในเด็กช่วงอายุขวบ
ปีแรก แต่ไม่มีผลในการป้องกันการเกิดโรคในผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงถือว่า

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ป้องกันวัณโรคที่ได้ผล วิธีการป้องกันการแพร่
เชื้อวัณโรคที่ดีที่สุดคือการให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคให้เร็วที่สุด

และให้การรักษาที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ
จากผู้ป่วยและผู้ป่วยวัณโรคในระยะแพร่เชื้อควรปฏิบัตติัวให้เหมาะสม 

เช่น ใช้หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนจนกว่า
จะได้รับการรักษาในระยะที่เหมาะสมและไม่มีการแพร่เชื้ออีกต่อไป



บทความโดย

รศ. นพ.ฉันชาย สิทธพิันธุ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


