
สรุปผลการประชุมแพทยผูเก่ียวของเพ่ือหารือแนวทางการปองกันและรักษาผูปวย

วัณโรคด้ือยาหลายขนาน( MDR / XDR  TB  ) ตลอดจนการปองกันการติดเช้ือวัณโรค

ในบุคลากรของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย

เมื่อวันอังคาร ที ่22 เมษายน 2551  เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุมชั้น 2  สํานักการแพทย

...........................................................

รายนามผูเขาประชมุ

1. นายสราวุฒิ         สนธิแกว รองผูอํานวยการสํานักการแพทย

2. นางสาวปยาภรณ   บวรกีรติขจร นายแพทย  8 วช   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

3. นายย่ิงศักด์ิ            ศุภนิตยานนท นายแพทย  7 วช

วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

4. นายอํานาจ            มะลิทอง นายแพทย  7  วช         โรงพยาบาลกลาง

5. นางฐิติยา         ศรีชู พยาบาลวิชาชีพ 7 วช   โรงพยาบาลตากสิน

6. นายขจร                อินทรบุหร่ัน นายแพทย  6     โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

7. นางสาววรางคณา  ตันติพรสิงชัย นายแพทย  4     โรงพยาบาลกลาง

8. นางสาวปยรัตน      พรรณรังษี นักวิชาการสาธารณสุข 6 ว  กองวิชาการ

สรุปผลการประชุม
1. การรายงานผูปวยวัณโรค กรณี MDR/XDR TB

โรงพยาบาลจะตองรายงานผูปวย    กรณีท่ีพบ/รับรักษา/สงตอผูปวย MDR / XDR TB

โดยใชหลักเกณฑขององคการอนามัยโลก (WHO)

MDR – TB  เช้ือวัณโรคท่ีด้ือตอยา  Isoniazid และ Rifampicin

XDR – TB   เชื้อวัณโรคที่ดื้อตอยาในกลุมเดียวกับ MDR – TB  และด้ือตอยาฉีดประเภท

Second Line Drug  เชน Kanamycin และยากลุม Fluoroquinolone

2. แนวทางการดําเนินงานดานการปองกันโรคติดตอระบบทางเดนิหายใจ ประกอบดวย

2.1  ดานการเฝาระวัง   ใหสํารวจพ้ืนท่ีเส่ียงตอการแพรกระจายของเช้ือโรคระบบทางเดิน

หายใจ  ไดแก ตึกผูปวยนอกทุกแหง   โดยเฉพาะตึกผูปวยนอกอายุรกรรม  หรือ หนวยระบบทางเดินหายใจ

รวมท้ังหองตรวจอุบัติเหตุ (ER.)และใหกําหนดแนวทางการปองกัน ดังนี้

จัดจุดคัดกรองผูปวย (Patient  Screening)

จัดทีมบคุลากรใหสุขศึกษาแกผูปวยท่ีสงสัยหรือมีประวัติการเจ็บปวยดวย

โรคระบบทางเดินหายใจ และแนะนําการใส Mask ทุกราย (โรงพยาบาลตอง Supply  Mask ใหเพียงพอ)
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2.1.3 จัดชองทางบริการพิเศษ หลังจากคัดกรองผูปวยระบบทางเดินหายใจแลว

ท้ังน้ี เพ่ือจํากัดพ้ืนท่ีการแพรกระจายเช้ือโรคของระบบทางเดินหายใจไมใหแพรไปสูผูมารับบริการรายอ่ืนและ

บุคลากรทางการแพทย

2.2  โรงพยาบาลตองมีคูมือแนวทางการปองกัน  ดูแล  รักษาผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ

(Guideline Book)ท่ีชดัเจน   โดยมีผูรับผิดชอบงานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล(Infectious

Control  Unit) เขารวมจัดวางระบบ   พรอมท้ังเวียนแจงใหบุคลากรในโรงพยาบาลรับทราบโดยท่ัวกัน

2.3  โรงพยาบาลควรสนับสนุน  สงเสริมใหบุคลากรตรวจสุขภาพประจําป  ท้ังนีร้วมถึงการ

เอกซเรยปอด และการตรวจเสมหะ   ถาหากพบวาปวยติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ (วัณโรค)  ขอใหมีการข้ึน

ทะเบยีนผูปวยวัณโรคและรายงานมายังสํานักการแพทยเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาระบบการปองกันบุคลากร

จากการติดเชื้อโรคตอไป

2.4  การจัดทาํหองแยกผูปวย (Isolate Room) ข้ึนอยูกับสภาพความพรอมของพ้ืนท่ีของ

แตละโรงพยาบาล  รวมท้ังความพรอมของบุคลากร

2.5  ใหโรงพยาบาล ท้ัง 9 แหงถือปฏิบัติตามแนวทางการดูแลรักษาวัณโรคตามมาตรฐานสากล

(International  Standard  for  TB  Care  :  ISTC)  ซ่ึงประกอบดวย 17 มาตรฐาน (ดังเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ จะมกีารเชิญประชุมแพทยและผูเก่ียวของอีกคร้ังหน่ึง   หลังจากท่ีโรงพยาบาลรับทราบสรุปผล

การประชุมดังกลาวน้ี   เพ่ือรวมหารือและพัฒนาแนวทางการดําเนินงานตอไป

...............................................................



การดแูลรักษาวัณโรคตามมาตรฐานสากล

International  Standard  for  TB  Care  :  ISTC

มาตรฐานสากลเพ่ือการดูแลรักษาวัณโรคน้ี ไดพัฒนาข้ึนโดยมุงหมายเพ่ือสนับสนุนความสะดวกของผู

ปฏิบัติการ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนท่ีจะไดใหการดูแลรักษาผูท่ีปวย หรือสงสัยวาจะปวยเปนวัณโรคทุกหมวดอายุ

อยางมีคุณภาพ ซ่ึงรวมท้ังผูปวยท่ีผลการตรวจเสมหะดวยกลองจุลทรรศนเปนบวก และเปนลบ วัณโรคนอกปอด วัณโรค

ท่ีเกิดจากเช้ือวัณโรคท่ีด้ือตอยารักษาวัณโรค และวัณโรคท่ีเปนรวมกับการติดเช้ือเอชไอวี โดยท้ังผูท่ีปฏิบัติการอยูใน

แผนงานควบคุมวัณโรค และโดยเฉพาะผูปฏิบัติการที่มิไดอยูในแผนงานควบคุมวณัโรคดวย และเพื่อใหผูปวยวัณโรค

และชมุชนไดมีความรู ความเขาใจ เพื่อใหสมารถตัดสินคณุภาพของบรกิารที่ไดรับ เพราะการดูแลรกัษาตอบุคคลแตละ

คนท่ีมีวณัโรค ยอมจะเปนผลดีตอชุมชนดวย

มาตรฐานการวินิจฉัย

มาตรฐานที่  1

ผูมีอาการไอมีเสมหะนาน 2 – 3 สัปดาหหรือกวา ที่ไมสามารถอธิบายสาเหตุได  ควรตรวจหา    วัณโรค

มาตรฐานที่  2

ผูมีอาการสงสัยวัณโรคท้ังผูใหญและเด็ก ควรเก็บเสมหะตรวจอยางนอย 2 ตัวอยาง ถาได 3 ตัวอยางก็ย่ิงดี โดย

อยางนอย 1 ตัวอยาง เก็บหลังต่ืนนอนตอนเชา

มาตรฐานที่  3

ผูปวยที่สงสัยวัณโรคนอกปอด ควรสงชิ้นเนื้อจากที่สงสัยโรค ตรวจหาเชื้อวัณโรคดวยกลองจุลทรรศน  และ

การเพาะเล้ียงเช้ือ และตรวจทางพยาธิวิทยา ถากระทําได

มาตรฐานที่  4

ผูท่ีตรวจภาพรังสีทรวงอกพบเงาผิดปกติท่ีนาจะเปนวัณโรค ควรสงเสมหะ ตรวจทางหองปฏิบัติการดวย

มาตรฐานที่  5

การวินิจฉัยวัณโรคปอดท่ีผลเสมหะลบ  หมายถึง  ผลการตรวจเสมหะดวยกลองจุลทรรศนอยางนอย 3 ตัวอยาง

(รวมท้ังอยางนอย 1 ตัวอยางท่ีเก็บตอนเชา) แลวใหผลลบ ภาพรังสีทรวงอกพบเงาผิดปกติเขาไดกับวัณโรค ซ่ึงไม

แสดงผลตอบสนองตอการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ (หมายเหตุ : เน่ืองจากยาประเภท fluoroquinolones มีฤทธิตอเช้ือวัณ

โรค อาจมีผลทําใหผูท่ีปวยวัณโรคดีข้ึนช่ัวคราวจึงไมควรใชในผูปวยดังกลาว) ถากระทําไดควรสงเสมหะเพาะเล้ียงเช้ือ

ในบุคคลท่ีทราบหรือสงสัยการติดเช้ือเอชไอวี ควรพยายา มใหไดผลการวินิจฉัยโรค



มาตรฐานที่  6

การวินิจฉัยวัณโรคในเด็กที่มีอาการ (ไดแก  ที่ปอด เยื่อหุมปอด  ตอมน้ําเหลือง  ทีข่ั้วปอด)  ที่ตรวจเสมหะใหผล

ลบ  ควรวินจิฉัยโดยอาศัยประวัติการสัมผัสวัณโรค ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอกเขาไดกับวณัโรค  ผลการทดสอบการ

ติดเช้ือวัณโรคเปนบวก  (จากการทดสอบทุเบอรคุลิน หรือการทดสอบ interferon gamma  release  assay) สงเสมหะ

หรือตัวอยางวัตถุเพาะเลี้ยงเชื้อถากระทําได  (โดยเก็บเสมหะจากการขาก  gastric washing หรือ induced  sputum)

มาตรฐานการรักษา
มาตรฐานที ่ 7

ผูใหการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคยอมรับผิดชอบในดานสาธารณสุขอยางสําคัญดวย  โดยนอกจากการใหการรักษา

ดวยระบบยามาตรฐานท่ีเหมาะสมแลว  ยังตองสามารถท่ีจะประเมินการปฏิบัติตามแผนการรักษาอยางตอเน่ืองของผูปวย

ตอระบบยา  และตองคอยแกไขถาการปฏิบัติตามแผนการรักษาไมตอเนื่องและการรกัษาไมดี เพื่อประกันใหผูปวยไดรับ

การรกัษาโดยครบถวน

มาตรฐานที่  8

ผูปวยทุกราย  (รวมท้ังท่ีมีการติดเช้ือเอชไอวี)  ท่ีไมเคยไดรับการรักษามากอน ควรไดรับการรักษาดวยระบบยา

แนวท่ีหน่ึงซ่ึงเปนท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล  ดวยยาท่ีมีการยืนยันผล  bioavailability  โดยในระยะเริ่มตน 2 เดือน

แรก ควรประกอบดวยยา isoniazid   rifampicin  pyrazinamide และ ethambutol ระยะตอเน่ืองท่ีควรใชมากท่ีสุดก็คือ

isoniazid กับ rifampicin เปนเวลาอีก  4  เดือน  โดยขนาดของยา แตละขนานควรใชตามขอเสนอแนะสากล และ

แนะนําใหใชยาเม็ดรวมหลายขนาน ซ่ึงมีท้ังสองขนาน สามขนาน และส่ีขนาน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูปวยท่ีกินยาเอง

มาตรฐานที่  9

ใหถือผูปวยเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการการรักษาตามความตองการของผูปวย และการยอมรับนับถือ

ระหวางผูปวยและผูใหบริการ โดยตองมีการเก้ือกูลสนับสนุนทุกรปูแบบ รวมท้ังการใหความรูและใหคําปรึกษาแก

ผูปวย โดยรวมท้ังการสนับสนุนการรักษาดวยการเปนพ่ีเล้ียงในการชวยดูแลการกลืนกินยาของผูปวย (Directly

Observed  Treatment  :  DOT)

มาตรฐานที่  10

ติดตามและประเมินผลการรักษาในผูปวยวัณโรคปอด โดยการตรวจเสมหะ ( 2 ตัวอยาง) เมื่อส้ินสุดระยะเขมขน

ของการรักษา 2 เดือนแรก เดือนท่ี 5 และเม่ือส้ินสุดการรักษา การติดตามดวยการถายภาพรังสีไมจําเปน เพราะทําใหแปล

ผลผิดพลาดได ผูปวยท่ีผลเสมหะตรวจดวยกลองจุลทรรศนยังเปนบวกในดือนท่ี  5 ควรถือวาผลการรักษาลมเหลว และ

พิจารณาเปล่ียนการรักษา สวนผูปวยวัณโรคนอกปอดและในเด็ก  อาจติดตามประเมินผลดวยอาการทางคลินิก



มาตรฐานที่  11

บันทึกยาท่ีจาย  อาการทางคลินิก  อาการขางเคียง  และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทุกคร้ัง

ลงในแผนประวัติการรักษา

มาตรฐานที่  12

ผูปวยวัณโรคทุกราย  ตองไดรับการใหคําปรึกษา  และตรวจหาเช้ือเอชไอวี

มาตรฐานที่  13

ผูปวยวัณโรคที่ตดิเชื้อเอชไอวี ควรไดรับการประเมิน และถาเขาเกณฑการไดรับยาตานไวรัสในระหวางการ

รักษาวัณโรค  ก็ควรมกีารจัดสถานที่ที่เหมาะสม ถาจะตองใหการรักษาวณัโรครวมไปกับการรักษาดวยยาตานไวรัส

ซึ่งมีความสลับซับซอน     โดยการรักษาวัณโรคนั้นเริ่มไปไดเลย และใหยา

co – trimoxazole เพ่ือปองกันการติดเช้ือฉวยโอกาสอ่ืนดวย

มาตรฐานที่  14

การประเมนิภาวะการดื้อยา  ควรกระทําในผูปวยที่เคยไดรับการรักษามากอน หรือมปีระวัติสัมผัสวัณโรคดื้อยา หรืออยูใน

ชุมชนที่มคีวามชกุของวัณโรคดื้อยา ผูปวยที่มผีลการรักษาลมเหลวหรือเปนการปวยเรื้อรังและนาจะดื้อยา ควรตรวจเสมหะเพาะเลี้ยง

เชื้อและทดสอบความไวตอยา isoniazid    rifampicin และ  ethambutol โดยเรว็

มาตรฐานที่  15

ผูปวยวัณโรคท่ีด้ือยาหลายขนาน โดยเฉพาะท่ีด้ือยา  isoniazid และ rifampicin  (MDR –  TB) ควรไดรับการ

รักษาดวยระบบยารักษาวัณโรค แนวท่ีสองอยูดวย โดยประกอบดวยยาท่ีทราบหรือนาจะยังไดผลอยูอยางนอย 4 ขนาน

เปนเวลา  18 – 24  เดือน  และตองดูแลอยางเขมงวด  เพ่ือใหผูปวยไดรับยาครบถวน  ถามีปญหาควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ

มาตรฐานงานสาธารณสุข

มาตรฐานที่  16

ผูใหบริการสาธารณสุข  ควรใหคําแนะนําและติดตามผูสัมผัสใกลชิดโดยเฉพาะเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป และผูติดเช้ือ

เอชไอวี เพื่อตรวจหาการติดเชื้อและการปวยวัณโรค

มาตรฐานที่  17

ผูใหบริการสาธารณสุข  ตองรายงานผูปวยท้ังผูปวยใหมและเกาท่ีตรวจพบ และผลการรักษาของผูปวยทุกราย

ไปยังสํานักงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือการวางแผนและกําหนดนโยบายตอไป



ท่ีมา

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

รวบรวมและเผยแพร :      ฝายแผนงาน   กองวิชาการ  สํานักการแพทย



ภาพการประชุม
เม่ือวันอังคาร ท่ี 22 เมษายน 2551  เวลา 14.00 น.

ณ หองประชุมช้ัน 2  สํานักการแพทย






