
 
การดูแลรักษาวัณโรคตามมาตรฐานสากล 

International  Standard  for  TB  Care  :  ISTC 
 

 มาตรฐานสากลเพื่อการดูแลรักษาวณัโรคนี้ ไดพัฒนาขึ้นโดยมุงหมายเพื่อสนับสนุนความสะดวก
ของผูปฏิบัติการ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่จะไดใหการดแูลรักษาผูที่ปวย หรือสงสัยวาจะปวยเปนวณั
โรคทุกหมวดอายุอยางมีคณุภาพ ซ่ึงรวมทั้งผูปวยที่ผลการตรวจเสมหะดวยกลองจลุทรรศนเปนบวก และ
เปนลบ วณัโรคนอกปอด วณัโรคที่เกิดจากเชื้อวณัโรคที่ดื้อตอยารักษาวัณโรค และวณัโรคที่เปนรวมกับการ
ติดเชื้อเอชไอว ี โดยทั้งผูที่ปฏิบัติการอยูในแผนงานควบคุมวัณโรค และโดยเฉพาะผูปฏิบัติการที่มิไดอยูใน
แผนงานควบคุมวัณโรคดวย และเพื่อใหผูปวยวณัโรคและชุมชนไดมีความรู ความเขาใจ เพือ่ใหสมารถ
ตัดสินคุณภาพของบริการที่ไดรับ เพราะการดูแลรักษาตอบุคคลแตละคนที่มีวณัโรค ยอมจะเปนผลดีตอ
ชุมชนดวย 
 
 
 

มาตรฐานการวินิจฉัย 
มาตรฐานที่  1 
 ผูมีอาการไอมีเสมหะนาน 2 – 3 สัปดาหหรือกวา ทีไ่มสามารถอธิบายสาเหตุได  ควรตรวจหา    
วัณโรค 

มาตรฐานที่  2 
 ผูมีอาการสงสัยวณัโรคทั้งผูใหญและเด็ก ควรเก็บเสมหะตรวจอยางนอย 2 ตัวอยาง ถาได 3 
ตัวอยางก็ยิ่งดี โดยอยางนอย 1 ตัวอยาง เก็บหลังตื่นนอนตอนเชา 

มาตรฐานที่  3 
 ผูปวยที่สงสัยวัณโรคนอกปอด ควรสงชิ้นเนื้อจากที่สงสัยโรค ตรวจหาเชื้อวณัโรคดวยกลอง
จุลทรรศน  และการเพาะเลี้ยงเชื้อ และตรวจทางพยาธวิิทยา ถากระทําได 

มาตรฐานที่  4 
 ผูที่ตรวจภาพรงัสีทรวงอกพบเงาผิดปกติทีน่าจะเปนวณัโรค ควรสงเสมหะ ตรวจทาง
หองปฏิบัติการดวย 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

มาตรฐานที่  5 
 การวินจิฉัยวณัโรคปอดที่ผลเสมหะลบ  หมายถึง  ผลการตรวจเสมหะดวยกลองจุลทรรศนอยาง
นอย 3 ตัวอยาง (รวมทั้งอยางนอย 1 ตัวอยางที่เก็บตอนเชา) แลวใหผลลบ ภาพรังสีทรวงอกพบเงาผิดปกติ
เขาไดกับวัณโรค ซ่ึงไมแสดงผลตอบสนองตอการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ  (หมายเหตุ  :  เนื่องจากยาประเภท 
fluoroquinolones  มีฤทธิตอเชื้อวัณโรค อาจมีผลทําใหผูที่ปวยวณัโรคดีขึ้นชั่วคราวจึงไมควรใชในผูปวย
ดังกลาว) ถากระทําไดควรสงเสมหะเพาะเลี้ยงเชื้อในบุคคลที่ทราบหรือสงสัยการติดเชื้อเอชไอว ีควรพยายา 
มใหไดผลการวินิจฉยัโรค 
 

มาตรฐานที่  6 
 การวินจิฉัยวณัโรคในเดก็ทีม่ีอาการ (ไดแก  ที่ปอด เยื่อหุมปอด  ตอมน้ําเหลือง  ที่ขั้วปอด)  ที่ตรวจ
เสมหะใหผลลบ  ควรวนิิจฉัยโดยอาศัยประวัติการสัมผัสวณัโรค ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอกเขาไดกับวณั
โรค  ผลการทดสอบการติดเชื้อวัณโรคเปนบวก  (จากการทดสอบทุเบอรคุลิน หรือการทดสอบ  interferon 
gamma  release  assay)   สงเสมหะหรือตวัอยางวัตถุเพาะเลีย้งเชื้อถากระทําได  (โดยเก็บเสมหะจากการขาก  
gastric washing หรือ  induced  sputum) 
 
 

มาตรฐานการรักษา 
มาตรฐานที่  7 
 ผูใหการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคยอมรับผิดชอบในดานสาธารณสุขอยางสําคัญดวย  โดยนอกจากการให
การรักษาดวยระบบยามาตรฐานที่เหมาะสมแลว  ยังตองสามารถที่จะประเมินการปฏิบัติตามแผนการรักษา
อยางตอเนื่องของผูปวยตอระบบยา  และตองคอยแกไขถาการปฏิบัติตามแผนการรักษาไมตอเนื่องและการ
รักษาไมดี เพื่อประกันใหผูปวยไดรับการรกัษาโดยครบถวน 

มาตรฐานที่  8 
 ผูปวยทุกราย  (รวมทั้งที่มีการติดเชื้อเอชไอวี)  ที่ไมเคยไดรับการรักษามากอน ควรไดรับการรักษา
ดวยระบบยาแนวที่หนึ่งซ่ึงเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล  ดวยยาทีม่ีการยืนยันผล   bioavailability  โดย
ในระยะเริ่มตน 2 เดือนแรก ควรประกอบดวยยา isoniazid   rifampicin  pyrazinamide  และ  ethambutol  
ระยะตอเนื่องที่ควรใชมากทีสุ่ดก็คือ  isoniazid กับ  rifampicin  เปนเวลาอีก  4  เดือน  โดยขนาดของยา แต
ละขนานควรใชตามขอเสนอแนะสากล และแนะนําใหใชยาเม็ดรวมหลายขนาน ซ่ึงมีทั้งสองขนาน สาม
ขนาน และสี่ขนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่กินยาเอง 
 
 



 
 
 

มาตรฐานที่  9 
 ใหถือผูปวยเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการการรักษาตามความตองการของผูปวย และการ
ยอมรับนับถือระหวางผูปวยและผูใหบริการ โดยตองมีการเกื้อกูลสนับสนุนทุกรูปแบบ รวมทั้งการให
ความรูและใหคําปรึกษาแกผูปวย โดยรวมทั้งการสนับสนุนการรักษาดวยการเปนพี่เล้ียงในการชวยดูแลการ
กลืนกินยาของผูปวย (Directly  Observed  Treatment  :  DOT) 

มาตรฐานที่  10 
 ติดตามและประเมินผลการรกัษาในผูปวยวณัโรคปอด โดยการตรวจเสมหะ ( 2 ตวัอยาง) เมื่อ
ส้ินสุดระยะเขมขนของการรักษา 2 เดือนแรก เดือนที่ 5 และเมือ่ส้ินสุดการรักษา การตดิตามดวยการ
ถายภาพรังสีไมจําเปน เพราะทําใหแปลผลผิดพลาดได ผูปวยที่ผลเสมหะตรวจดวยกลองจุลทรรศนยังเปน
บวกในดือนที ่  5 ควรถือวาผลการรักษาลมเหลว และพจิารณาเปลี่ยนการรักษา สวนผูปวยวัณโรคนอกปอด
และในเด็ก  อาจติดตามประเมินผลดวยอาการทางคลินิก 

มาตรฐานที่  11 
 บันทึกยาทีจ่าย  อาการทางคลินิก  อาการขางเคียง  และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทุกครั้ง  
ลงในแผนประวัตกิารรักษา 

มาตรฐานที่  12 
 ผูปวยวณัโรคทุกราย  ตองไดรับการใหคําปรึกษา  และตรวจหาเชื้อเอชไอว ี

มาตรฐานที่  13 
 ผูปวยวณัโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ควรไดรับการประเมิน และถาเขาเกณฑการไดรับยาตานไวรัสใน
ระหวางการรักษาวณัโรค  ก็ควรมีการจดัสถานที่ที่เหมาะสม ถาจะตองใหการรักษาวณัโรครวมไปกับการ
รักษาดวยยาตานไวรัส           ซ่ึงมีความสลับซับซอน     โดยการรักษาวณัโรคนั้นเริ่มไปไดเลย และใหยา 
co – trimoxazole   เพื่อปองกันการติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นดวย 

มาตรฐานที่  14 
 การประเมนิภาวะการดือ้ยา  ควรกระทําในผูปวยที่เคยไดรับการรักษามากอน หรือมีประวัติสัมผัสวัณโรคดื้อยา 
หรืออยูในชุมชนท่ีมีความชุกของวณัโรคดื้อยา ผูปวยที่มีผลการรกัษาลมเหลวหรือเปนการปวยเร้ือรังและนาจะดื้อยา 
ควรตรวจเสมหะเพาะเลี้ยงเชือ้และทดสอบความไวตอยา  isoniazid    rifampicin  และ   ethambutol  โดยเรว็ 

มาตรฐานที่  15 
 ผูปวยวณัโรคที่ดื้อยาหลายขนาน โดยเฉพาะที่ดื้อยา  isoniazid  และ  rifampicin (MDR – TB)  ควร
ไดรับการรักษาดวยระบบยารักษาวณัโรค แนวที่สองอยูดวย โดยประกอบดวยยาทีท่ราบหรือนาจะยังไดผล
อยูอยางนอย 4 ขนาน  เปนเวลา  18 – 24  เดือน  และตองดูแลอยางเขมงวด  เพื่อใหผูปวยไดรับยาครบถวน  
ถามีปญหาควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 
 



 
 

มาตรฐานงานสาธารณสุข 
มาตรฐานที่  16 
 ผูใหบริการสาธารณสุข  ควรใหคําแนะนําและติดตามผูสัมผัสใกลชิดโดยเฉพาะเดก็อายุต่ํากวา 5 ป 
และผูติดเชื้อเอชไอวี เพื่อตรวจหาการติดเชื้อและการปวยวณัโรค 

มาตรฐานที่  17 
 ผูใหบริการสาธารณสุข  ตองรายงานผูปวยทั้งผูปวยใหมและเกาที่ตรวจพบ และผลการรักษาของ
ผูปวยทุกรายไปยังสํานักงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อการวางแผนและกําหนดนโยบายตอไป 
 
 
 
 

ที่มา 

จากหนังสือ : International  Standard for Tuberculosis Care (ISTC) 
โดย  : TBCTA  (The Tuberculosis for Technical Assistance)  ซ่ึงมีองคการรวม  คือ 
CDC  : Centers  for  Disease  Control  and  Prevention  (USA) 
ATS  : American  Thoracic  Society 
IUATLD : International  Union  Against  Tuberculosis  and  Lung  Disease 
KNCV  : Tuberculosis  Foundation  (the  Netherlands) 
WHO  : World  Health  Organization 
 
 

จัดทําและเผยแพร      : กลุมวัณโรค  สํานักโรคเอดส  วัณโรค  และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข   

30  เมษายน  2550  


