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วณัโรค(Tuberculosis) 
• วณัโรคมีสาเหตมุาจากเชือ้แบคทีเรีย ไมโคแบคทีเรียม ทเูบอร์คโูลซิส 
(Mycobacterium tuberculosis) หรือท่ีเรียกยอ่ๆวา่ TB 
 
 

• ค้นพบโดย นายแพทย์ Robert Koch ในปี 1882 
• WHO กําหนดให้ วนัท่ี 24 มีนาคม ของทกุปี  
       เป็นวนั วณัโรคสากล   
  



• ในปี 2555 ประมาณสถานการณ์วณัโรคของประเทศไทย มีอตัรา
อบุติัการณ์ ประมาณ 86,000 ราย ตอ่ปีและ มีผู้ เสียชีวิตจากโรคนีถ้งึ  
9,800 รายตอ่ปี ซึง่ไทยติดอนัดบัเป็นหนึง่ใน 22 ประเทศท่ีมีปัญหาวณั
โรคมากท่ีสดุ 

 

วณัโรค(Tuberculosis) 



เราตดิเช้ือวณัโรคได้อย่างไร? 

• วณัโรคเป็นโรคท่ีติดตอ่โดยการ
แพร่กระจายจากผู้ ป่วยขณะไอ 
จาม หรือแม้กระทัง่การพดูคยุ  

• โดยเชือ้จะลอยอยูใ่นอากาศได้
เป็นเวลานาน โดยเฉพาะในท่ีท่ี
อากาศไมถ่่ายเทหรือไมค่อ่ยมีแสง
สอ่งถงึ เช่น ตลาดสด 
ห้างสรรพสนิค้า โรงภาพยนต์ ใน
เคร่ืองบิน ในรถประจําทาง  



• เม่ือเราหายใจเอาเชือ้วณัโรคเข้า
ไปก็จะทําให้มีโอกาสติดเชือ้ได้ 
ถ้าเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแขง็แรง 
ร่างกายจะสามารถควบคมุเชือ้
วณัโรคไว้ได้ด้วยระบบภมิูคุ้มกนั
ของร่างกาย 

• ถ้าเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายออ่นแอ เช่น 
เดก็ คนชรา ผู้ ท่ีมีภมิูคุ้มกนั
บกพร่องก็จะมีโอกาสป่วยเป็น
วณัโรคได้สงูเม่ือได้รับเชือ้เข้าไป 
 

เราตดิเช้ือวณัโรคได้อย่างไร? 



แบง่เป็น 2 ระยะ คือ ระยะโรคสงบและระยะป่วยเป็นโรค 
1. ตดิเชือ้วณัโรคในระยะสงบ 

– มีเชือ้วณัโรคอยูใ่นตวั แตไ่มเ่กิดโรคและไมมี่อาการป่วยใดๆ การติด
เชือ้ในระยะสงบสามารถเกิดขึน้ได้เม่ือระบบภมิูคุ้มกนัของผู้ ท่ีติด
เชือ้ยงัสามารถควบคมุเชือ้แบคทีเรียได้อยู ่เชือ้แบคทีเรียสามารถ
อยูใ่นร่างกายได้นานหลายปีโดยท่ีไมทํ่าให้เกิดโรคหรืออาการ
ผิดปกติใดๆ 
 

 
 

 
 

ระยะของการตดิเช้ือวณัโรค 



2. ตดิเชือ้ระยะป่วยเป็นโรค 
– การป่วยเป็นโรคขึน้มาในภายหลงัได้ เม่ือภมิูคุ้มกนัออ่นแอลง เชือ้

วณัโรคท่ีอาศยัอยูใ่นร่างกายก็จะการกระตุ้นให้เกิดโรค ซึง่อาจทําให้
เกิดโรคท่ีปอด หรือ นอกปอดก็ได้ 

 

 

ระยะของการตดิเช้ือวณัโรค 



วณัโรคมอีาการอย่างไรบ้าง? 

1. ไอ โดยระยะแรกมกัไอแห้งๆ นานมากกวา่ 3 อาทิตย์ ตอ่มาอาจมีไอมี
เสมหะและเจ็บชายโครงร่วมด้วย  

2. ไข้ มกัมีไข้ตอนเยน็ มีเหง่ือออกตอนกลางคืน 
3. ออ่นเพลีย ไมมี่แรง 
4. เบ่ืออาหาร นํา้หนกัลด 



วณัโรคมอีาการอย่างไรบ้าง? 

5. ไอ ออกมามีเลือดปน อาจมีปริมาณลก็น้อย หรือมากก็ได้ 



การวนิิจฉัยวณัโรค 

1.ชกัประวติัอาการความเจ็บป่วยและการตรวจร่างกายซึง่สามารถช่วยใน
การวินิจฉยัได้ในระดบัหนึง่ 
2.ตรวจหาเชือ้วณัโรคจากเสมหะ โดยตรวจดดู้วยกล้องจลุทรรศน์ หรือจาก
การนําเสมหะไปเพาะหาเชือ้โดยวิธีย้อมสีร่วมกบัผลเอกซเรย์ปอด 
 

 



ผลกระทบของการตดิเช้ือเอชไอวต่ีอวณัโรค 

• การติดเชือ้เอชไอวีมีความเสี่ยงในการเกิดวณัโรคมีอาการหลงัจากรับ
เชือ้สงูถงึ 113 เทา่ และเสี่ยงสงูขึน้มากถงึ 170 เทา่ถ้าเป็นเอดส์  

• การติดเชือ้เอชไอวีเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้ผู้ ติดเชือ้วณัโรคในระยะสงบ 
กลายเป็นวณัโรคระยะป่วยเป็นโรค โดยความเสี่ยงท่ีจะป่วยเป็นวณัโรค
จะเพ่ิมขึน้ 15-30 เทา่ 

• การเจ็บป่วยจากวณัโรคในผู้ ป่วยติดเชือ้เอชไอวี สามารถเกิดได้ท่ี CD4 
ทกุระดบั ไมจํ่าเป็นวา่จะต้องมี CD4 ต่ํากวา่ 200 cells/mm3 
เหมือนกบัการติดเชือ้ฉวยโอกาสสว่นใหญ่  



 



 วัณโรคปอด 

วัณโรคต่อมนํา้เหลือง 

วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 

วัณโรคแพร่กระจาย 



ผลกระทบของการตดิเช้ือวณัโรคต่อเอชไอว ี
• ในผู้ ติดเชือ้เอชไอวีท่ีป่วยเป็นวณัโรค พบวา่ วณัโรคจะมีผลเร่งให้การ

ดําเนินโรคของ เอชไอวี ลกุลามสูร่ะยะเอดส์เร็วขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากเชือ้วณั
โรคจะกระตุ้นภมิูคุ้มกนัของร่างกายเพ่ือ ตอ่สู้กบั เชือ้โรค แตผ่ลเสียกลบั
ทําให้เกิดการกระตุ้นการแบง่ตวัของเชือ้เอชไอวี 



การคดักรองวณัโรคในผู้ตดิเช้ือ/ ผู้ป่วยเอดส์ 

โดยเร่ิมจากการซกัถามอาการ และประวติัเสี่ยง ดงันี ้
1. มีอาการไข้ ไอ เบ่ืออาหาร นํา้หนกัลด  
      เหง่ือออกในเวลากลางคืนติดตอ่กนัเกิน 2 สปัดาห์ 
2. เคยมีประวติัรักษาวณัโรคมาก่อน หรือไม ่
3. เคยอาศยัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยวณัโรคมาก่อน หรือไม ่
4. เคยมีประวติัใช้สิง่เสพติดมาก่อน  
5. เคยมีประวติัต้องขงัมาก่อน หรือไม ่



ลกัษณะอาการแตกต่างจากวณัโรคทัว่ไปหรือไม่? 

• ลกัษณะทางคลนิิกของผู้ ป่วยวณัโรคท่ีตดิเชือ้เอชไอวี ร่วมด้วย 
– อาการไอ ไอเป็นเลือด หอบเหน่ือย เจ็บหน้าอก เหมือนกบัคนทัว่ไป 
– มีไข้ยาวนานกวา่ มีนํา้หนกัตวัลดลงมากกวา่ 
– มีการแพร่กรกะจายของวณัโรคปอดไปยงัอวยัวะอ่ืนๆ มากกวา่ เช่น 

เย่ือหุ้มสมอง กระดกู หรือ ตอ่มนํา้เหลือง 



 
การรักษาวณัโรคในผู้ป่วยตดิเช้ือเอชไอว ี

 
• จดุประสงค์ของการรักษา คือต้องการให้หาย ปอ้งกนัการตาย การ

กลบัมาเป็นใหม ่การดือ้ยา และลดการแพร่กระจายเชือ้ 
• การรักษาวณัโรคในผู้ ป่วยติดเชือ้เอชไอวีให้ยาเหมือนกบัผู้ ป่วย ไมติ่ด

เชือ้เอชไอวี คือสตูรยาระยะสัน้ตามวิธีมาตรฐาน (Standard 
course) 



การรักษาวณัโรค 
• วณัโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้แตต้่องกินยาอยา่งตอ่เน่ืองเป็นใช้

เวลารักษาอยา่งน้อย 6 เดือน อาจจะใช้เวลานานกวา่ 6 เดือนในบางกรณี    
• ใช้ยาหลายชนิดร่วมกนัก็เพ่ือปอ้งกนัการดือ้ยา ซึง่จะทําให้การรักษา

ล้มเหลว  



ยารักษาวณัโรคแบง่ออกเป็น 2 ระยะ 
1. ระยะเข้มข้น 
 ในช่วงเวลา 2 เดือนแรกการรักษาจะประกอบไปด้วยตวัยาหลกั 4 
ชนิด ซึง่ตวัยาอาจจะอยูใ่นรูปแบบของยาแยกเมด็หรือรวมอยูใ่นเม็ด
เดียวกนัท่ีเรียกวา่ยารวมเมด็ ระยะเข้มข้นนีถื้อวา่มีความสําคญัมากเพราะ
จะช่วยลดปริมาณของเชือ้ในปอดได้มากท่ีสดุและช่วยลดการแพร่กระจาย
ของเชือ้ด้วย 
 

 
 

การรักษาวณัโรค 



2. ระยะตอ่เน่ือง 
 ในช่วงเวลา 4 เดือนตอ่มา การรักษาใช้ยาหลกั 2 ชนิด เพ่ือกําจดั
เชือ้วณัโรคท่ีเหลืออยู ่ซึง่ตวัยาอาจจะอยูใ่นรูปแบบของยาแยกเมด็หรือเป็น
ยารวมเมด็ก็ได้เช่นกนั 

 

การรักษาวณัโรค 



• หากกินยาครบตามสตูรนีก็้จะสามารถรักษาวณัโรคได้ ซึง่การทานยา
อยา่งตอ่เน่ืองเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมากเพราะหากทานยาไมค่รบ เชือ้วณั
โรคก็จะมีการพฒันาตวัทําให้เกิดการดือ้ยา 
 
 

การรักษาวณัโรค 



การให้ยาต้านในผู้ป่วยตดิเช้ือเอชไอวทีีเ่ป็นวณัโรค 



ปัญหาและข้อคาํนึงของการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยทีม่ี
วณัโรคร่วมด้วย 

1. จํานวนเมด็ยาท่ีใช้มีจํานวนคอ่นข้างมาก 
2. ผลข้างเคียงจากทัง้ยาวณัโรคและยาต้านไวรัส ท่ีคล้ายกนั 
3. การทําปฏิกิริยาระหวา่งยาต้านไวรัส และยาวณัโรค 
4. ภาวะภมิูฟืน้ตวั (immune reconstitution syndrome 

(IRIS)พบอบุติัการณ์10- 36% 
 



1. สิง่สําคญัท่ีสดุในการรักษาวณัโรคนัน้คือตวัผู้ ป่วยเอง ต้องเคร่งครัดกบั
ตวัเอง กินยาให้ครบทกุเมด็และทกุมือ้ และไมห่ยดุยาเองเป็นอนัขาด 
เพราะอาจทําให้เชือ้วณัโรคดือ้ยาได้ 

2. มาพบแพทย์ตามนดัทกุครัง้เพ่ือติดตามผลของการรักษาและอาการ
ข้างเคียงจากการใช้ยาท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

3. เน่ืองจาก 2 สปัดาห์แรกของการรักษา ยงัสามารถแพร่เชือ้อยูไ่ด้ ช่วงนี ้
จงึไมค่ลกุคลีใกล้ชิดกบัผู้ อ่ืน 

4. ผู้ ป่วยควรเลกิสบูบหุร่ีและเลกิด่ืมสรุาหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทกุ
ชนิด เพราะจะย่ิงทําให้อาการของวณัโรคแยล่ง 
 
 

 

การดูแลผู้ป่วยวณัโรค 



5. ปิดปากและจมกู เวลา ไอหรือจาม เพ่ือปอ้งกนัการแพร่กระจายเชือ้ 
6. บ้วนเสมหะ ลงในกระป๋องหรือภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
7. ญาติหรือผู้ดแูลใกล้ชิดท่ีอยูบ้่านเดียวกบัผู้ ป่วย ควรได้รับการตรวจ 

เอก็ซเรย์ปอด  
8. จดัสถานท่ีพกัให้อากาศถ่ายเทสะดวก และ แสงแดดสอ่งถงึ 

 

การดูแลผู้ป่วยวณัโรค 
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ควรปฏบิัตติวัอย่างไรเพ่ือไม่ให้เป็นวณัโรค 

• ออกกําลงักาย พกัผอ่นให้เพียงพอ กินอาหารท่ีมีประโยชน์ 
• หลีกเลี่ยงสถานท่ี แออดั ไมมี่อากาศถ่ายเท 
• ถ้ามีอาการสงสยัวณัโรค ควรรีบไปพบแพทย์ 
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