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คำนำ
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ผูป ว ยผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี ทีม่ กี ารติดเชือ้ วัณโรครวมดวย จะมีโอกาสเปน
วัณโรคลุกลามไดมากกวาคนปกติทั่วไป ซึ่งวัณโรคเปนสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับหนึง่ ในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี องคการอนามัยโลกจึงใหความสำคัญตอปญหา
วัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวี กำหนดการรักษาวัณโรคระยะแฝงใหเปนหนึ่งใน
นโยบาย การลดปญหาวัณโรครวมเอชไอวี (TB/HIV) การรักษาวัณโรคระยะแฝง
ดวยการให INH เพื่อปองกันการเกิดวัณโรคจะชวยลดการแพรกระจายของ
วัณโรค และทำใหภูมิตานทานของผูปวยเสื่อมถอยชาลง กองทุนโลกจึงให
การสนับสนุนสำนักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จัดทำ
โครงการศึกษารูปแบบการใหยาปองกันวัณโรค (IPT) ในผูติดเชื้อเอชไอวี
สำหรับประเทสไทย โดยแตงตั้งคณะทำงานสงเสริมการรักษาวัณโรคระแฝง
ดวยยาไอโซไนอาซิด (IPT) เพือ่ นำรองการจัดบริการให IPT ในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี
ในโรงพยาบาล 6 แหง ประกอบดวย แพทย พยาบาล เภสัชกร คือ โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห โรงพยาบาลสันปาตอง โรงพยาบาลเชียงดาว
โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลขุขันธ และโรงพยาบาลบานคาย หลังจาก
จัดบริการแลว นำองคความรู ประสบการณที่ไดจากการทำงานมาจัดทำเปน
แนวทางการวินจิ ฉัย และรักษาวัณโรคระยะแฝงในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี เพือ่ ขยายผล
การจัดบริการไปยังโรงพยาบาลที่สนใจ
คูมือการวินิจฉัยและรักษาวัณโรคแฝงในผูติดเชื้อเอชไอวี ฉบับนี้
สำเร็จลุลวงดวยดี โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคณะทำงาน และ
ผูเกี่ยวของ ขอขอบคุณทุกทานที่รวมกันจัดทำแนวทางฉบับนี้
คณะผูจัดทำ
ธันวาคม 2560
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คูมือ

แนวทางการว�นิจฉัยและรักษาวัณโรคระยะแฝง

ในผูติดเชื้อเอชไอวี (ผูใหญ)

ความสำคัญ
วัณโรคเปนโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสทีพ่ บบอยทีส่ ดุ ในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี และเปนสาเหตุการตาย

ที่สำคัญ ประเทศไทยติดอันดับ 19 ใน 22 ของโลกที่มีอัตราปวยวัณโรคสูงสุด อัตราปวยจะสูงกวา
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว 30 เทา WHO กำหนดวาผูต ดิ เชือ้ วัณโรคเสียชีวติ ไมควรเกิน 7% แตประเทศไทย
กลับพบวา มีอัตราการตายระหวางรักษา 7% (ทุก 15 คน เสียชีวิต 1 คน) ในกลุม TB/HIV
อัตราตาย 13 - 14% (ทุก 7 คน เสียชีวิต 1 คน) ขอมูลป 2557 ทั่วโลกมีผูปวยวัณโรค ประมาณ 9.6
ลานคน ในจำนวนนี้พบ 1.2 ลานคนหรือประมาณรอยละ 12 ติดเชื้อเอชไอวี รวมดวย และ
ขณะเดียวกันผูติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกประมาณ 37 ลานคน จะเปนวัณโรคระยะแฝงประมาณ
1 ใน 3 ซึ่งผูติดเชื้อเอชไอวีจะมีโอกาสสูงถึง 26 เทาที่จะปวยเปนวัณโรค เมื่อเปรียบเทียบกับ
คนที่ไมติดเชื้อเอชไอวี สำหรับประเทศไทยพบวา 1 ใน 3 ของการติดเชื้อฉวยโอกาสของผูติดเชื้อ
เอชไอวีเกิดจากวัณโรคเชนกัน
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หากวัณโรคการถูกวินิจฉัยและเริ่มการรักษาที่ลาชาโดยเฉพาะในผูติดเชื้อเอชไอวี จะยิ่งเพิ่ม
โอกาสการเสียชีวิตของผูติดเชื้อเอชไอวีเนื่องจากวัณโรคดื้อยา โดยมีสาเหตุจากผูปวยมาพบแพทยชา
เสียชีวติ ดวยโรคแทรกซอน นอนปวยทีบ่ า นนานทำใหระยะเวลาการแพรเชือ้ นาน เชือ้ แพรกระจายไดงา ย
ผูป ว ยขาดความรูใ นการปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ตอง ขาดการติดตามการรักษาอยางตอเนือ่ งตามกำหนดเวลาการรักษา
รวมถึง ปญหาในการปองกันและควบคุมโรค สงผลใหเกิดการแพรกระจายเชือ้ วัณโรคในชุมชน ซึง่ การปองกัน
การแพรกระจายเชือ้ วัณโรคในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพจะมีสว นชวยปองกันการเกิดผูป ว ยวัณโรครายใหมได
รวมทั้ง ชวยใหผูติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรคไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเหมาะสม สวนการคนหาผูสัมผัส
รวมบานจะชวยยับยั้งการแพรกระจายเชื้อวัณโรคปองการระบาดในวงกวางและผูปวยจะไดรับการรักษา
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ การคนหาและใหการรักษาวัณโรคระยะแฝง (IPT) จะชวยลดการปวยเปน
วัณโรคและลดอัตราการเสียชีวิต การทำงานแบบตั้งรับเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ ตองมีการทำงาน
เชิงรุกในชุมชนจึงจะยับยั้งการแพรระบาดได

ผูปวยวัณโรคที่ไมไดรับการรักษา 1 คน
สามารถแพรเชือ้ ไปใหผูอื่นได 10-15 คน ในเวลา 1 ป
(ผูปวยที่มีเชื้อวัณโรคสายพันธดื้อยาก็จะแพรเชื้อสายพันธดื้อยาไปใหผูอื่นติดดวย)

ICF

IPT

TB/HIV man
ART

IC

copyright@TB/HIV Research Project (RIT-JATA)
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พยาธิสภาพเมื่อเรารับเชื้อวัณโรคเขาสูรางกาย
วัณโรคเปนโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ Mycobacterium tuberculosis ซึง่ ติดตอไดงา ย โดยสวนใหญ
เกิดจากการสูดละอองเสมหะที่มีเชื้อวัณโรคเขาทางเดินหายใจ มีปจจัย 2 ประการ ที่เกี่ยวของกับ
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อวัณโรค ไดแก ความหนาแนนของละอองเสมหะที่มีเชื้อวัณโรคในอากาศ
และระยะเวลาทีส่ มั ผัสกับละอองเสมหะทีม่ เี ชือ้ วัณโรค ผูป ว ยวัณโรคในระยะแพรเชือ้ จะสรางละออง
เสมหะที่มีเชื้อวัณโรคออกมาถึง 3,000 ละอองเสมหะ ในการไอแตละครั้ง วัณโรคสามารถกระจาย
ทางการหายใจ เชน การไอ จาม รองเพลง พูดคุย เมื่อเชื้อวัณโรคเขาสูรางกายบุคคลจะมีปฏิกิริยา
ตอตานเชื้อโดยกลไกของรางกายเอง รอยละ 70 จะไมปวยเปนวัณโรค มีเพียงรอยละ 30 ที่มี
โอกาสรับเชื้อวัณโรค ซึ่งจะเปนวัณโรคระยะแฝงยังไมเกิดอาการทันที ในจำนวนนี้รอยละ 30 จะมี
เพียงรอยละ 5 - 10 จะปวยเปนวัณโรคภายใน 1 - 2 ปแรก ที่เหลือรอยละ 90 จะมีเชื้อวัณโรค
ระยะแฝง (Latent TB Infection) ซึ่งคนเหลานี้จะมีโอกาสเปนระยะวัณโรคภายในระยะเวลา
10 ป

Pathogenesis
Exposure to infectious particle

No infection (70%)

Infection (30%)

Early progression

Containment

(5-10%) within 1 yr

(90%)

Late progression
(10%)
many yrs to lifetime

Continued
containment (90%)
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วัณโรคติดเชือ้ ทางอากาศจากคนหนึง่ ไปสูอ กี คนหนึง่ คนปวยวัณโรค และไมไดรบั การรักษา

จะแพรเชื้อวัณโรคสูคนอื่นได การแพรเชื้อวัณโรค จะเกิดขึ้นเมื่อคนปวย ไอ และจาม และคนที่อยูใกลชิด
หายใจรับเชื้อวัณโรคเขาสูรางกาย แตไมใชทุกคนที่สัมผัสเชื้อโรคจะติดโรค และคนสวนใหญที่ติดโรคจะ
ไมมอี าการปวย ภูมติ า นทานการติดเชือ้ ของรางกายของคนสวนใหญ สามารถปองกันไมใหเชือ้ โรคแพรเชือ้
แตหากเมื่อไดรับการกระตุน สำหรับคนที่เปนวัณโรคระยะแฝงเมื่อเชื้อเขาสูรางกายมันจะอยูอยางสงบ
หากไดรับการกระตุนภายหลัง ก็อาจจะเปนวัณโรคได สภาพนี้เรียกวาวัณโรคที่แฝงตัวอยู บุคคลที่เปน
วัณโรคแฝงตัว มีลักษณะดังตอไปนี้ คือ

• อาการปกติ
สบายดี
• ไมสามารถแพรเชื้อ
วัณโรคใหคนอื่นได

• มีผลการตรวจวาติดเชื้อหรือใหผลบวก
ตอการทดสอบวั ณ โรคระยะแฝง
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การเปนวัณโรคระยะแฝงอาจจะเริ่มแสดงอาการวัณโรคที่ถูกกระตุนจากภาวะเสี่ยงมีมากที่สุด
ภายใน 2 ปแรก 9 ใน 10 คนที่ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง จะไมแสดงอาการวัณโรค บางรายอาจมีเชื้อแฝงตัว
อยูในรางกายตลอดชีวิตโดยไมแสดงอาการ

คนที่มีโอกาสเสี่ยงตอการรับเชื้อวัณโรค

และอาจมีเชื้อวัณโรคระยะแฝงรางกาย คือ

1

ผูที่อยูในพื้นที่ที่มีวัณโรคชุกชุม
ผูที่สัมผัสคลุกคลีรวมบานกับผูมีเชื้อวัณโรค

3

2

ปริมาณเชื้อที่ไดรับ ความเขมขนในการสัมผัสเชื้อ

ระยะเวลาในการสัมผัสเชื้อ

5

4

ปจจัยเสี่ยงภายในของแตละคน

ปจจัยเสี่ยงที่ทำใหติดเชื้อวัณโรค

113 เทา

HIV

1. ติดเชื้อเอชไอวี มีโอกาสเปนวัณโรค 113 เทา
2. หลังจากการติดเชื้อวัณโรค 2 ป มีโอกาสเปนวัณโรค 15 เทา
3. เปนเบาหวาน หรือ เปนมะเร็งไดรับยากดภูมิตานทาน

15 เทา

3-16
เทา

มีโอกาสเปนวัณโรค 3-16 เทา
4. ใชยาเสพติด เปนโรคไตน้ำหนักตัว
นอยกวาปกติ 10 % มีโอกาส
เปนวัณโรค 3.4 เทา

3.4 เทา
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จากการศึกษาแบบ randomized controlled trials ในหลายการวิจยั และการศึกษาแบบ metaanalysis พบวาการให IPT ในผูติดเชื้อที่ TST ใหผลบวก ชวยลดการเกิดวัณโรคที่มีอาการ แตไมสามารถ
ลดการเสียชีวิตในผูติดเชื้ออยางชัดเจน เชน การศึกษาเปรียบเทียบของคลินิคเอชไอวีสถาบันบำราศนราดูร
ไมใหการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผูปวยเอชไอวีรายใหม และคลินิคเอชไอวีโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ ใหการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหม พบวา การใหยาปองกันการเกิด
วัณโรคมีผลอยางมากใน 6 เดือนแรก สำหรับผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาควรมีการ
ปองกันการเกิดวัณโรค ในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีหลังจากเขารับการรักษาครัง้ แรก และการศึกษาของสำนักโรคเอดส
วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมกับศูนยความรวมมือไทยสหรัฐ ดานสาธารณสุข โดยรักษาผูต ดิ เชือ้
เอชไอวี ดวยการใชยา isoniazid เพื่อรักษาวัณโรคระยะแฝง ในป 2552 โดยดำเนินการในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ ไดแก เชียงรายประชานุเคราะห สันปาตอง สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช นครศรีธรรมราช
และวชิระภูเก็ต ใหการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผูติดเชื้อเอชไอวี ดวยยา isoniazid พบวาการใหยาดังกลาว
ในผูติดเชื้อเอชไอวีที่ทดสอบ TST แลวใหผลบวก สามารถลดความเสี่ยงตอการเกิดวัณโรคได
องคการอนามัยโลก จึงบรรจุเรื่องการใหยา IPT ในผูปวยเอชไอวีและไมติดเชื้อวัณโรคเปน
ทางเลือกในการรักษา เพื่อลดความเสี่ยงตอการเปนวัณโรค ดังนั้นสำนักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ จึงจัดทำโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการใหยาปองกันวัณโรค (IPT) ในผูป ว ยเอชไอวี
ในสถานบริการที่มีความพรอมในการทำ TST และ Interferon Gamma (IFN Gamma) release
assay (IGRA) และสามารถติดตามผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีไดอยางใกลชดิ และผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีมคี วามมุง มัน่ ในการ
รับประทานยาอยางสม่ำเสมอ และยอมรับผลขางเคียงของยาที่อาจเกิดขึ้น
วัณโรครวมเอชไอวียังคงเปนปญหาสำคัญของประเทศไทย
ทีต่ อ งการการประสานงานระหวางแผนงานวัณโรค และแผนงานโรคเอดส
เพื่อลดภาระโรคใหนอยลง และมุงสูการยุติปญหาเอดสและวัณโรค
ในอนาคตดวย การคนหาใหเร็ว และรักษาในรายที่เปนวัณโรค สำหรับ
รายทีเ่ ปนวัณโรคระยะแฝงควรใหการรักษาเชนกัน เพือ่ ปองกันการปวย
เปนวัณโรคในอนาคต จึงเสนอขั้นตอนการจัดบริการรักษาวัณโรคระยะ
แฝงดังนี้
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คูม อื การวินจิ ฉัยและการรักษาวัณโรคระยะแฝง
ในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี

แนวทางการคัดกรองเพื่อรักษาวัณโรคระยะแฝงในผูติดเชื้อเอชไอวี (ผูใหญ)
ผูติดเชื้อเอชไอวี
- ประวัติการปวยเปนวัณโรค
- ประวัติการไดรับ IPT
- ประวัติการทำ TST แลวมีผลบวก
ไมมี

ไมให IPT

มี

คัดกรองอาการสำคัญวัณโรค
ไมมี

มี
ผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม

ผูติดเชื้อเอชไอวีรายเกา

ประวัติสัมผัสวัณโรค

ประวัติสัมผัสวัณโรค

สงตรวจวินิจฉัยวัณโรค

เปนวัณโรค

รักษาวัณโรค

ไมเปนวัณโรค

มี
ให IPT
(ยา INH) 9 เดือน

ไมมี

ไมมี

มี
ให IPT
(ยา INH) 9 เดือน

- ไดยาตานไวรัสมากกวา 3 เดือน หรือ
- ไมไดรบั ยาตานไวรัส

TST
- กรณีผล TST บวก < 5 มม. และ
- มีผลการเอกซเรยทรวงอกปกติภายใน 2 สัปดาห**และ
- มีผลตรวจรางกายไมพบตอมน้ำเหลืองโต
ให IPT (ยา INH) 9 เดือน
-

1 เดือน ติดตามผลขางเคียงของการรักษา
หากมีอาการของตับอักเสบใหตรวจตรวจ AST, ALT
พิจารณาหยุดยา INH หากมีผลขางเคียง
กรณีผล TST เปนลบ พิจารณาทำซ้ำทุก 1 ป
ผูตองขังในเรือนจำใหทำ TST รวมกับการคัดกรอง

- กรณีผล TST ลบ < 5 มม.

ไมให IPT
ติดตามอาการ

* คัดกรองอาการสำคัญวัณโรค
ขอพิจารณา
ไอไมทราบสาเหตุ เหงื่อออกผิดปกติตอนกลางคืน
1. กอนเริม่ ให INH ควรมีผลเอกซเรยทรวงอกปกติภายใน 2 สัปดาห
ไขภายใน 1 เดือน น้ำหนักลด (ตั้งแต 2 อาการขึ้นไป) 2. ระหวางการให INH จะตรวจเอกซเรยและหองปฏิบตั กิ ารเมือ่ มีอาการผิดปกติ
ไอเปนเลือดหรือไอนานกวา 2 สัปดาห
3. หลังการให INH ครบ 9 เดือน ไมจำเปนตองเอกซเรยและตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารเพิม่
4. การดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีใหปฏิบัติตามแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี




คูคูม ม อื อื การวิ
การวินนจิ จิ ฉัฉัยยและการรั
และการรักกษา
ษาวัณโรคระยะแฝง
ในผู
ในผูต ต ดิ ดิ เชืเชือ้ อ้ เอชไอวี
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การวินิจฉัยและรักษาวัณโรคระยะแฝงในผูติดเชื้อเอชไอวี (ผูใหญ)
1. กลุมเปาหมาย ไดแก
ARV

ผูติดเชื้อเอชไอวีรายเกา และรายใหม รวมทั้งกลุมรับยาตานเอชไอวี
และยังไมไดรับยาตานเอชไอวี
2. ซักประวัติ
ก. ประวัติการปวยเปนวัณโรค
ข. ประวัติการไดรับ IPT
ค. ประวัติการทำ TST แลวมีผลบวก
ถามี ขอใดขอหนึ่ง หรือทั้ง 3 ขอ ไมพิจารณาให IPT และไมตองทำ TST
ถาไมมี ทั้ง 3 ขอ ดำเนินการคัดกรองอาการสงสัยวัณโรค* ตอ
โดยคัดกรอง 4 อาการ สำคัญทีบ่ ง ชีว้ า เปนวัณโรค ถาพบขอใดขอหนึง่ ไมพจิ ารณาให
1. ไอผิดปกติ ที่อธิบายสาเหตุไมได
2. ไข ภายใน 1 เดือนที่ผานมา
3. น้ำหนักตัวลดลงอยางนอย 5 % ของน้ำหนักเดิม ใน 1 เดือน
4. มีเหงื่อออกผิดปกติกลางคืน ติดตอกัน 3 สัปดาหใน 1 เดือน
ถาม อาการขอใดขอหนึง่ หรือมากกวา 1 ขอ สงตรวจวินจิ ฉัยวัณโรค ถาพบการติดเชือ้ ใหรกั ษาวัณโรค
ถาไมมี อาการขอใดขอหนึ่งเลย ซักประวัติการสัมผัสใกลชิดกับคนที่เปนวัณโรคหรือไม
หากเปนผูปวยที่มีการสัมผัสกับผูปวยวัณโรค/พิจารณาใหยารักษาวัณโรคระยะแฝง (ให INH 9 เดือน)
หากเปนผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป ว ยเอดสรายใหม ไมมปี ระวัตกิ ารสัมผัสกับผูป ว ยวัณโรค สงทดสอบ
Tuberculin skin test (TST) (กรณีผูปวยยังไมไดเริ่มยาตานไวรัส พิจารณาใหเริ่มยาตานไวรัสกอน)
หากเปนผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป ว ยเอดสรายเกา มีการสัมผัสกับผูป ว ยวัณโรค พิจารณาใหการรักษา
วัณโรคระยะแฝง (ให INH 9 เดือน)
หากเปนผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสรายเกา ไดยาตานไวรัส หรือไมไดรับยาตานไวรัส ไมมีประวัติ
การสัมผัสกับผูปวยวัณโรคอยูรวมบาน หรือเปน TB Latynx สงทดสอบ Tuberculin skin test (TST)
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3. การอานผล TST
ก. กรณี TST บวก > 5 มม. และ
ข. มีผลเอกซเรยทรวงอกปกติภายใน 3 เดือน
ค. มีผลการตรวจรางกายไมพบตอมน้ำเหลืองโต
พิจารณาให IPT (ให INH 9 เดือน)
ง. กรณีผล TST ลบ < 5 มม. ไมให IPT พิจารณาให TST ทุก 1 ป
4. การติดตามหลังให IPT
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

1 เดือน ติดตามผลขางเคียงของการรักษา
หากมีอาการของตับอักเสบใหตรวจ AST , ALT
พิจารณาหยุดยา INH หากมีผลขางเคียง
กรณีผล TST เปนลบพิจารณาทำซ้ำทุกป
กรณีผูตองขังในเรือนจำ ใหทำ TST รวมกับการคัดกรอง

ขอพิจารณาการรักษาวัณโรคระยะแฝง
1. กอนเริ่มให INH ควรมีผลเอกซเรยทรวงอกปกติภายใน 3 เดือน
2. ระหวางการให INH จะตรวจเอกซเรยและหองปฏิบัติการเมื่อมีอาการผิดปกติ
3. หลังการให INH ครบ 9 เดือน ไมจำเปนตองเอกซเรยและตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่ม
4. การดูแลรัก ษาผูติดเชื้อเอชไอวี ให ปฏิ บั ติต ามแนวทางการตรวจรัก ษาและป องกั น
การติดเชื้อเอชไอวี
ขอควรรูเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคระยะแฝง
1. ผูที่ผานการคัดกรอง 4 คำถาม ถึงแมไมมีอาการใดๆ ผูติดเชื้อเอชไอวีทุกรายที่จะ
รับบริการ IPT ตองทำ chest X-Ray เพื่อปองกันรายที่เปน Active TB
2. การทดสอบ TST สำหรับผูติดเชื้อ HIV อานผลรอยนูนแดงที่ 5 มม.
ถานอยกวา < 5 มม. ใหติดตามอาการ
3. กรณี TST positive ใหยา INH 300 มก. เปนเวลา 9 เดือน
4. การตรวจติดตามคาตับ SGOT ถาไมมีปญหาไมจำเปนตองติดตาม
คาตับทุกเดือน พิจารณาติดตามตามความเหมาะสม เมื่อมีอาการผิดปกติ
5. การทำ chest X-Ray ซ้ำหลังรับยาเพื่อปองกัน Active TB ควรทำเร็ว
ที่สุดถามีอาการตองสงสัย
6. ถามีประวัติการรักษาวัณโรคระยะแฝงแลว ก็ไมตองรักษาซ้ำ
7. ถาเคยทำ TST ใหผลบวกไมตองทดสอบซ้ำ
การจัดบริการ IPT ตองทำควบคูไปกับการคนหาเชิงรุก การคนหาจะทำใหพบ case เร็วขึ้น

คูคูม ม อื อื การวิ
การวินนจิ จิ ฉัฉัยยและการรั
และการรักกษา
ษาวัวัณ
ณโรคระยะแฝง
โรคระยะแฝง
ในผู
ในผูต ต ดิ ดิ เชืเชือ้ อ้ เอชไอวี
เอชไอวี
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การเตรียมความพรอมของสถานพยาบาล
1. การเตรียมความพรอมดานบุคลากร วัสดุฯ น้ำยา TST
2. กรณี รพ.บางแหง ยังไมเคยให INH เสนอใหเริ่มที่ ARV
Clinic ตามบริบทของ รพ.
3. องคความรูที่ควรมี ทักษะที่จำเปน, เครื่องมือชวยในการ
ติดตามผูปวย, การใหการปรึกษาเพื่อรับ IPT

การใหการปร�กษาผูติดเชื้อเอชไอว�
เร�่องการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง
การใหการปรึกษาผูติดเชื้อเอชไอวีเรื่องการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูติดเชื้อเอชไอวีเขาใจและสมัครใจเขาสูการรักษา
การติดเชือ้ วัณโรคระยะแฝง
2. เพื่อใหผูติดเชื้อเอชไอวีกินยาอยางครบถวนตอเนื่องและ
สม่ำเสมอครบตามแผนการรักษา
เปนการใหการปรึกษาโดยใชกระบวนการและทักษะการให
การปรึกษาพื้นฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยทางจิตสังคม บริบทของผูปวย
และครอบครัว รวมทั้งตองใหขอมูลเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคระยะแฝง
การดูแลสุขภาพ และการปองกัน การสรางแรงจูงใจเพื่อการกินยา
อยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงความพรอม ความสมัครใจ
ของผูปวยและใหความมั่นใจในการรักษาความลับเกี่ยวกับขอมูลการ
เขารับบริการ

ขั้นตอนการใหการปรึกษา ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
1. การใหการปรึกษาเพื่อการสมัครใจในการ
ตรวจคัดกรอง TST และเขารับการรักษา
2. การใหการปรึกษาเพื่อใหยารักษาวัณโรคระยะแฝง
อยางตอเนื่อง
3. การใหการปรึกษาเพื่อการยุติการรักษา
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คูคูม ม อื อื การวิ
การวินนจิ จิ ฉัฉัยยและการรั
และการรักกษา
ษาวัวัณ
ณโรคระยะแฝง
โรคระยะแฝง
ในผู
ในผูต ต ดิ ดิ เชืเชือ้ อ้ เอชไอวี
เอชไอวี

1. การใหการปรึกษาเพือ่ การสมัครใจในการตรวจคัดกรอง TST และเขารับการรักษา
การใหการปรึกษาเพื่อใหผูติดเชื้อเอชไอวีเห็นประโยชนและความสำคัญของการเขารวมการตรวจ
คัดกรอง และเขารับการรักษา โดยผูใ หการปรึกษาควรสรางสัมพันธภาพ เพือ่ ใหผรู บั บริการไววางใจใหขอ มูล
ที่ถูกตองครบถวน ไดแก ความหมายวัณโรคระยะแฝง ขอดี-ขอจำกัดของการตรวจ TST การตัดสินใจ
การตรวจและการนัดมาฟงผลการตรวจ เพือ่ ทำใหผปู ว ยเห็นความสำคัญและสมัครใจรับการตรวจและกินยา
รักษาวัณโรคระยะแฝงอยางตอเนื่อง มีดังนี้
ผูที่ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง หมายถึง ผูที่ไดรับเชื้อวัณโรคมาระยะหนึ่งแตยังไมมีอาการใดๆ
เชื้อวัณโรคก็จะแฝงตัวอยูในตอมน้ำเหลืองบริเวณขั้วปอดไปตลอดชีวิต
ถาผูติดเชื้อเปนวัณโรคระยะแฝง แตไมไดรับยา INH จะทำใหมีโอกาสปวยเปนวัณโรคได

เสนอบริการโดยใหผปู ว ยเห็นประโยชนของการตรวจคัดกรองวินจิ ฉัยแยกโรค ใน 3 ประเด็น คือ
- หากปวยเปนวัณโรค จะไดรับการรักษาดวยยารักษาวัณโรค
- หากติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง จะไดรับการรักษาวัณโรคระยะแฝง
- หากไมปวยเปนวัณโรค และไมไดติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง จะไดรับบริการปองกันการรับเชื้อ
วัณโรค
2. การใหการปรึกษาเพือ่ ใหยารักษาวัณโรคระยะแฝงอยางตอเนือ่ ง
2.1 การเตรียมความพรอมกอนรักษา
ผู  ใ ห ก ารปรึ ก ษาจั ด เตรี ย มประวั ต ิ ผ ู  ต ิ ด เชื ้ อ วั ณ โรคระยะแฝงเพื ่ อ เตรี ย มการคั ด กรองโรคร ว ม
โดยพิจารณาขอมูล ดานตางๆ เชน ประวัติสุขภาพ การรักษาเอชไอวี การรักษาวัณโรคในอดีต การมีบุคคล
ในครอบครัวเคยเปนวัณโรค การสัมผัสวัณโรค และสภาพแวดลอมของการพักอาศัย เปนตน
ตัวอยางการใหการรักษา
จากผลการตรวจวัณโรคระยะแฝงไดพบการติดเชื้อ ซึ่งแผนการรักษา
ใชระยะเวลานาน 9 เดือน และตองมารับยาทุก 3 เดือน
คุณคิดอยางไรบางคะ/ครับ

ผูใหการปรึกษาควรสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางมาพบแพทยตามนัดหมาย
มีความสะดวก หรือติดขัดอยางไร สิทธิการรักษาเปนสิทธิอะไร การดำเนินชีวิต
ประจำวันเปนอยางไร

คูม อื การวินจิ ฉัยและการรักษาวัณโรคระยะแฝง
ในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี
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2.2 การใหการปรึกษาเมือ่ เริม่ การรักษา
2.2.1 ผูใหการปรึกษา ใหขอมูลและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อเริ่มรักษาดวย INH โดยอธิบาย
ตัวอยางใหการปรึกษา
หัวขอใหการปรึกษา
1. วิธกี ารกินยา และระยะเวลาทีใ่ ชในการรักษา “ระยะเวลาในการกินยา INH 3 เม็ด กินทุกวัน กอนนอน
วัณโรคระยะแฝง ที่ตองกินยาตอเนื่องตาม นาน 9 เดือน อยางสม่ำเสมอ ก็สามารถกำจัดวัณโรค
ทีแ่ ฝงอยูใ นรางกายได”
กำหนด
2. ประสิ ท ธิ ผ ลของยารั ก ษาวั ณ โรคแฝงจะ “เชือ้ วัณโรคทีแ่ ฝงอยูใ นรางกาย ถาไมกนิ ยา หรือกินยา
ชวยปองกันการปวยเปนวัณโรค
ไมตอ เนือ่ ง/ไมครบถวน จะมีโอกาสปวยเปนวัณโรคหรือ
เกิดการดือ้ ยาได”

3. อาการขางเคียงของยา วิธกี ารแกไขปญหาจาก “ปกติยา INH เปนยาทีป่ ลอดภัย มีผลขางเคียงนอยทีส่ ดุ
ผลขางเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ และสามารถมาพบ ในกลุม ยาตานวัณโรค ผลขางเคียงทีอ่ าจพบได คือ อาการ
แพทยกอ นนัดหมายได
ชา หรือเกิดผื่น ซึ่งมักจะมีอาการเพียง เล็กนอย และ
สามารถแกไขได สวนนอยอาจพบ
การเปนพิษตอตับ (เชน มีอาการคลื่นไส อาเจียน
เบือ่ อาหาร ตาตัวเหลือง ปสสาวะสีเขมขึน้ )
ในผูที่ดื่มแอลกอฮอลเปนประจำหรือมีปญหาเกี่ยวกับ
โรคตับมากอนจึงควรระมัดระวัง”
“ยานี้กินคูกับยาตานไวรัส ที่กินอยูได ไมมีปฏิกิริยา
ตอยาตานไวรัส”
“ในหญิงทีก่ ำลังตัง้ ครรภ หรือสงสัยวาจะตัง้ ครรภ สามารถ
กินยานีไ้ ด ไมมผี ลกระทบตอบุตรในครรภ”

ผูใหการปรึกษาควรประเมินความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับ และเนนใหผูปวยไดทบทวน
ความเขาใจตอวิธีกินยา การดูแลสุขภาพ และเปดโอกาสใหซักถาม
2.2.2 ในกรณีผูติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาตานไวรัสพรอมกับไดรับยารักษาวัณโรคระยะแฝง หากมีอาการ
ไมพงึ ประสงค ควรแนะนำใหผปู ว ยทราบวา สามารถแจงตอเจาหนาทีใ่ นหนวยบริการสุขภาพ หรือ
มาพบแพทย กอนนัดหมายไดทนั ที
“หากมีอาการอยางใดอยางหนึ่งใหหยุดยา และมาพบแพทยโดยไมตองรอถึงวันนัด
เชน คลื่นไส อาเจียน เวียนศีรษะ มีผน่ื ตาตัวเหลือง ชา เปนตน”
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คูม อื การวินจิ ฉัยและการรักษาวัณโรคระยะแฝง
ในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี

2.2.3 สำรวจปญหาดานการตัดสินใจการกินยารักษาวัณโรคระยะแฝง อารมณ จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ
ของผูปวยและญาติ/ครอบครัว เพือ่ รวมวางแผนสนับสนุนใหการชวยเหลือตามสภาพปญหา ไดแก
แนวทางแกไข
ปญหา

1. กรณีผปู ว ยทีย่ งั ลังเลหรือไมสนใจในการกินยา ควรคนหาสาเหตุ ความคิด ความเชือ่ ความตองการทีม่ ี
ตอการดูแลรักษาและการกินยารักษาวัณโรคระยะแฝง
ผูใ หการปรึกษาใชกระบวนการปรึกษา เชน การใหขอมูล
ที่ครบถวนตรงกับสาเหตุความเชื่อ และใหผูปวยรวม
ตัดสินใจดวยตนเองโดยใชหลักการพิจารณาทางเลือก
เพื่อปรับทัศนคติที่มีตอความสำคัญของการกินยา INH
ในการป อ งกั น และลดโอกาสการป ว ยเป น วั ณ โรค
การกินยาที่ตอเนื่องหากกินยาไมครบจะเกิดผลเสียตอ
สุขภาพซึง่ หากปวยเปนวัณโรคจะรักษายากกวา
ตัวอยางการใหบริการปรึกษา
“ทีผ่ า นมากินยาตานไวรัส ครบไหมคะ ไมครบเพราะอะไร”
“คุณลืมกินยาบางไหม”
“มีใครชวยเตือน หรือ ดูแลการกินยาของคุณบาง”
“การกินยาเพือ่ รักษาวัณโรคระยะแฝงนี้ สามารถกินพรอมกับยาตานไวรัสได จะไดไมลมื กินยา”
“วิธเี ตือนตัวเองไมใหลมื กินยา คุณทำอยางไร?”

2. กรณีผตู ดิ เชือ้ เอชไอวีตดั สินใจกินยา INH

ผู  ใ ห ก ารปรึ ก ษาให ข  อ มู ล อย า งรอบด า นเพื ่ อ สร า ง
ความรวมมือรวมใจในการกินยารักษาวัณโรคระยะ
แฝง (Adherence) ซึ่งตองใชเวลานานกวา 9 เดือน
โดยมุงเนนใหผูปวยตองมารับยาตอเนื่องตามนัดหมาย
รวมถึงสรางแรงจูงใจในการรักษาอยางครบถวนจนหาย

ตัวอยางการใหบริการปรึกษา
“การรักษาทีต่ อ งใชเวลานาน แตจะรักษาไดครบ ขึน้ อยูก บั ความตองการรักษาหายของคุณ ความตัง้ ใจในการ
ดูแลสุขภาพ การกินยาทีค่ รบถวนและการปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะสม ซึง่ คุณไดเลือกตัดสินใจดวยตนเอง ทางทีม
สุขภาพ จะคอยชวยดูแลและใหคำแนะนำ หากคุณรวมมือรวมใจในการรักษาครัง้ นี้ เชือ่ วาสามารถหายได”
3. กรณีผปู ว ยเบือ่ หนายจากการรักษาดวยยาตาน ผูใหการปรึกษาควรคนหาศักยภาพ แรงจูงใจและการ
ไวรัส และรูส กึ ทอแทในการกินยารักษาวัณโรค ใหกำลังใจในการกินยา INH อยางสม่ำเสมอ 9 เดือน
ระยะแฝงเพิม่
ตัวอยางการใหบริการปรึกษา
“การที่คุณสามารถกินยาตานไวรัส ไดสม่ำเสมอ จนสามารถกดปริมาณไวรัสไดดี แสดงวาเปนผูที่มีวินัย
ในการกินยา การกินยารักษาวัณโรคระยะแฝงอีกขนาน ชวยทำใหปองกันการเจ็บปวยดวยวัณโรค และ
สุขภาพจะดีขน้ึ ”

คูม อื การวินจิ ฉัยและการรักษาวัณโรคระยะแฝง
ในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี
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ปญหา

แนวทางแกไข

4. กรณีผูปวยที่มีปญหาซับซอนและมีแนวโนม
ขาดยา ไดแก ผูมีปญหาครอบครัว ปญหาทาง
ดานสังคม เศรษฐกิจ ปญหาสุขภาพจิต ผูต อ งขัง
และติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล/ สารเสพติด

ผูใ หการปรึกษาควรนัดมารับการปรึกษาเพือ่ ติดตามการ
แกไขปญหาและความกาวหนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ของผูป ว ย หรือสงปรึกษาผูเ ชีย่ วชาญตามสภาพปญหา
และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ตอไป

จากนั้นผูใหการปรึกษา ควรนัดหมายกำหนดการมารับยารักษาวัณโรคระยะแฝงในครั้ง
ตอไป และเปดโอกาสใหซกั ถาม รวมทัง้ ใหการปรึกษาตอเนือ่ ง
2.3 การใหการปรึกษาเพือ่ การกินยา INH อยางตอเนือ่ ง
ตลอดระยะเวลา 9 เดือน ของการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง จะมีการนัดหมาย ผูปวย
มาพบแพทย ประมาณ 3 - 4 ครั้ง ในการใหการปรึกษาตอเนื่อง ผูใหการปรึกษาควรประเมินเรื่องตางๆ
ในทุกครัง้ ทีม่ ารับบริการ เพือ่ ใหผปู ว ยเห็นความสำคัญในการรวมมือในการกินยาและรักษาจนหาย และเขารับ
การปรึกษาอยางตอเนื่อง ดังนี้
หัวขอการประเมิน
ตัวอยางใหการปรึกษา
1. ประเมินภาวะสุขภาพและการปฏิบัติตัว “มีอาการเจ็บปวยอะไรบาง สุขภาพเปนอยางไร?
ในระยะเวลาที่ผานมา รวมถึงการดำเนิน “มีอาการขางเคียงอะไรบางไหม? และคุณทำอยางไร?”
ชีวิตความเปนอยูที่มีผลตอความรวมมือ “การดำเนินชีวติ /ความเปนอยู /การทำงานเปนอยางไร?”
รวมใจในการกินยา
2. ประเมิ น ความครบถ ว นในการกิ น ยา “กินยาครบไหม”
(Adherence) และปญหาอุปสรรคในการ “เคยลืมกินยาบางหรือเปลา”
กินยา ไดแก อาการขางเคียง การลืมกินยา “เคยหยุดกินยาบางไหม”
การขาดยาหยุดกินยาเอง
“อาการขางเคียงมีผลตอการกินยาของคุณบางไหม”
“ตอนนีม้ ยี าเหลืออยูไ หม?/ เหลืออยูก เ่ี ม็ด?”
“มีอะไรทำใหคณ
ุ กินยาไมครบบาง?”
แนวทางการใหบริการปรึกษา
เมื่อทราบสาเหตุของการกินยาไมครบ ผูใหการปรึกษาควรพิจารณาทางเลือกในการแกไขปญหาที่สอดคลองกับ
สาเหตุและสภาพปญหา หรือความตองการของผูปวย

3. ประเมินโอกาสในการสัมผัสรับเชื้อวัณโรค “ชวงนี้ คุณไดไปอยูใ นชุมชนทีม่ คี นแออัดหรือไม”
และการปองกันในระหวางการรักษาวัณโร “ในครอบครัวมีใครปวยหรือมีอาการผิดปกติอะไรบาง
คระยะแฝง เพือ่ วางแผนการดูแลรักษา
เชน มีอาการไอ หรือ มีคนในบานมีอาการไอหรือปวย
เปนวัณโรคหรือไม”
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ตัวอยางใหการปรึกษา

แนวทางการใหบริการปรึกษา
กรณีที่มีคนในบานปวยวัณโรค ผูใหการปรึกษาควรแนะนำใหพามาตรวจรักษาและแนะนำเรื่องการปองกัน
การปฏิบตั ติ วั เมือ่ อยูร ว มบานกับผูป ว ยวัณโรค

4. ประเมินแรงจูงใจในการกินยาและสราง “การที่คุณตั้งใจกินยาอยางสม่ำเสมอ จะมีผลตอการ
แรงจูงใจในการกินยาตอเนือ่ ง เพือ่ ใหกำลังใจ รักษาวัณโรค ระยะแฝงใหหายขาด เชื่อวาคุณทำได
เมื่อผูปวยกินยาอยางครบถวน
ขอเปนกำลังใจใหคณ
ุ รักษาหาย”
“การกินยาไดครบทัง้ ยาตานฯและยารักษาระยะวัณโรค
ระยะแฝงจะทำให ม ี ส ุ ข ภาพดี แ ละไม ป  ว ยเป น โรค
แทรกซอนอื่นๆ”

3. การใหการปรึกษาเพือ่ การยุตกิ ารรักษา
ผูใ หการปรึกษาควรชืน่ ชม และใหกำลังใจผูป ว ยทีร่ บั การรักษาไดครบถวน และดูแลสุขภาพเปนอยางดี
ซึ่งกอนยุติบริการรักษาวัณโรคระยะแฝง ควรใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสการปวยเปนวัณโรค และ
การปองกันและดูแลสุขภาพตลอดการรักษาดวยยาตานไวรัส
“แมวาจะไดรับการรักษาวัณโรคระยะแฝงจนหายดีแลว ในอนาคตอาจปวยเปนวัณโรคได หากไม
ปองกัน”
“วิธีการปองกันการรับเชื้อวัณโรค ไดแก ไมอยูใกลชิดผูปวยวัณโรค หลีกเลี่ยงชุมชนที่แออัด ที่ซึ่ง
วัณโรค แพรกระจายไดงา ย และหากมีอาการไอ หรือสงสัยวาเปนวัณโรค ใหมาพบแพทยทนั ที”
“หากไดรบั การรักษาดวยยาตานไวรัส กินยาครบถวนตอเนือ่ งจนสามารถกดระดับไวรัสในกระแส
เลือดไดนอ ยกวา 50 copies/มล. จะทำใหมรี ะดับภูมคิ มุ กันเพิม่ ขึน้ ลดโอกาสปวยเปนวัณโรคไดเชนกัน”
เมื่อยุติบริการรักษาวัณโรคระยะแฝงควรมีการติดตามเยี่ยมบาน โดยทีมสหวิชาชีพสามารถใช
ทักษะการใหการปรึกษาเพื่อสรางความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติตัวเพื่อการปองกันวัณโรคและ
การสงเสริมสุขภาพตลอดระยะเวลาดวยยาตานไวรัส

การบันทึกขอมูลบร�การปร�กษาเพือ
่ เพิม
่ ประ�ิทธิผลของการดูแลรักษา
ขอมูลที่ไดจากการใหการปรึกษาในผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขารับบริการรักษาวัณโรคระยะแฝง
ควรมีการบันทึกประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษา พฤติกรรม ประเด็นปญหาที่ซับซอน สภาพ
ครอบครัวสังคม เศรษฐกิจ และปญหาดานสังคมจิตใจ ทัศนคติ/ความตองการที่มีตอการเขารับการรักษา
รวมถึงสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ของผูปวย ควรคำนึงถึงการเก็บรักษาความลับของผูปวย ซึ่งขอมูล
ที ่ บ ั น ทึ ก สามารถนำไปใช ป ระโยชน ใ นการประเมิ น การปรั บ เปลี ่ ย นพฤติ ก รรมการดู แ ลรั ก ษา
ความรวมมือรวมใจในการกินยา และเพื่อใหการปรึกษาตอเนื่องตลอดระยะเวลาในการรักษา
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ภาคผนวก

ความรูเร�่องทูเบอรคูลินที่ผิวหนัง
(tuberculin skin test: TST)

tuberculin มีลกั ษณะเปนชนิดน้ำ เตรียมจากน้ำทีก่ รองจากการเพาะเลีย้ งเชือ้ วัณโรคแลว ฆาเชือ้
ใหตาย สวนน้ำทีก่ รองไดน้ี จะถูกทำใหบริสทุ ธิต์ ามวิธที างเคมีจนไดโปรตีนทีบ่ ริสทุ ธิ์ ซึง่ นำมาเทียบคายูนติ
กับ PPD มาตรฐานขององคการอนามัยโลกน้ำยา PPD ทีใ่ ชอยูใ นประเทศไทยสวนใหญผลิตโดยสภากาชาดไทย
(PPD-TRC ของ Chiron, Italy) น้ำยาฉีด 0.1 มล. มีขนาดเทากับ 10 TU ความแรงเทียบเทากับน้ำยา
PPD-S ขนาด 5 TU ขององคการอนามัยโลกทีถ่ อื เปนน้ำยามาตรฐาน
สวนประกอบ ในขนาด 0.1 มล. ประกอบดวย 10 IU ของ PPD 0.5% phenol และ 0.005%
tween 80 น้ำยาผสมคือ isotonic phosphate buffer saline
หลักการพื้นฐานของการทดสอบ Tuberculin skin test การทดสอบวัณโรคบนผิวหนัง (TST)
ใชนำ้ ยา puriﬁed protein derivative (PPD) ฉีดเขาใตผวิ หนัง (intradermal test) หรือเรียกวาวิธแี มนทู
(Mantoux test) หรือแบบ multiple puncture devices หลังจากนัน้ 48 - 72 ชัว่ โมง จะมีการตรวจดูบริเวณ
นัน้ วามีปฏิกริ ยิ า (ตุม ) เกิดขึน้ หรือไม
หากรางกายเราเคยไดรบั เชือ้ รางกายจะมีภมู ิ เมือ่ ฉีด PPD เซลล เม็ดเลือดขาวทีเ่ รียกวา T - cells
จะสรางสารทีเ่ รียกวา lymphokines สารนีจ้ ะทำใหบริเวณทีฉ่ ดี มีการอักเสบ บวมหลังฉีด 5 - 6 ชัว่ โมงและ
บวมมากทีส่ ดุ ในระยะเวลา 48 - 72 ชัว่ โมง และจะยุบในไมกว่ี นั สำหรับผูส งู อายุหรือผูท ต่ี ดิ เชือ้ วัณโรคในระยะแรก
อาการบวมมักจะเกิดเต็มทีเ่ วลา 72 ชัว่ โมง สำหรับผูท แ่ี พผน่ื จะหายใน 24 ชัว่ โมง
ขอหาม หามใชในผูท ม่ี ปี ระวัตวิ า เคยแพสารทีป่ ระกอบอยูก บั PPD
สิง่ ทีอ่ าจกระทบกระเทือนตอการตีความตอการทดสอบวัณโรคบนผิวหนัง
• เปนโรคมะเร็งชนิดใดชนิดหนึง่ รวมถึงโรคมะเร็งตอมน้ำเหลือง
• ใชยาทีม่ ผี ลตอระบบภูมคิ มุ กันโรค เชน ยากลุม สเตียรอยด ยาไซโคลสปอริน และเคมีบำบัด (เพือ่ รักษา
โรคมะเร็ง)
• วัคซีนมีชวี ติ บางชนิด เชน วัคซีนปองกันโรคคางทูม หัด หัดเยอรมัน วัคซีนปองกันอีสกุ อีใส วัคซีน
ไทฟอยดชนิดกิน (TY21a) หรือ วัคซีนโปลิโอชนิดกินสามารถทำใหผลการทดสอบเปนลบลวงไดเนือ่ งจาก
เชื้อมีชีวิตจากวัคซีนจะกดการตอบสนองของรางการตอการทดสอบ ดังนัน้ หากตองทดสอบในผูท จ่ี ะไดวคั ซีน
เหลานีค้ วรทำการทดสอบในวันเดียวกับทีไ่ ดวคั ซีน หรือเลือ่ นไปทำการทดสอบหลังจากฉีดวัคซีน ประมาณ
4 - 6 สัปดาห
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วิธที ดสอบ
• ใชนำ้ ยามาตรฐาน 0.1 มล. ฉีด intradermal ทีท่ อ งแขนหางจากขอศอก 2 นิว้ ใหเปนตุม นูน
• อานผลหลังฉีด 48 - 72 ชัว่ โมง วัดรอยนูนแดงในแนวขวางเปน มิลลิเมตร
การฉีดเขาใตผวิ หนัง Intra Dermal
1. ผลหลังฉีด 48 - 72 ชั่วโมง โดยวัดขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยของตุมนูนแข็ง (wheal)
ถา ≥5 มม. ขึน้ ไป ถือวาไดผลบวก
2. ในกรณีทต่ี มุ นูนแข็งมีขอบเขตแตไมชดั เจน ใหหาขอบเขตโดยการใชปากกาลูกลืน่ ลากมาจากดานนอก
จนสุดขอบทัง้ สีด่ า น
3. ไมวดั ขนาดของบริเวณทีเ่ ปนตุม บวมแดง (ﬂare)
โดยปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ จะสูงสุดทีเ่ วลา 72 ชัว่ โมง แตถา หลังจาก 72 ชัว่ โมง ไปแลวรอยนูนยังปรากฏ
อยูแ ละขนาดใหญกวาเดิม ใหถอื ผลการทดสอบทีห่ ลัง 72 ชัว่ โมง เปนผลการทดสอบ
ขอควรระวัง
1. ผูท ก่ี ำลังปวยดวยวัณโรคอยางเดนชัดและรุนแรง การทดสอบ PPD อาจเกิดปฏิกริ ยิ าบวกอยาง
รุนแรงจนทำใหเกิดการอักเสบมากและแตกเปนแผลในบริเวณทดสอบไดดงั นัน้ หามทดสอบในผูท ไ่ี ดรบั การ
วินจิ ฉัยวาปวยเปนวัณโรค (active TB)
2. ผูท ก่ี ำลังไดรบั ยาทีก่ ดภูมติ า นทานอยู หรือกำลังเปนวัณโรคชนิด miliary หรือผูท ม่ี ภี าวะภูมติ า นทาน
ชนิดอาศัยเซลลเสื่อมหรือพรองทั้งชนิดปฐมภูมิ และชนิดทุติยภูมิ ผลการทดสอบ PPD อาจใหผลลบได
ทัง้ ๆ ทีก่ ำลังมีการติดเชือ้ วัณโรคอยู
3. เทคนิควิธีผสมยา ดูดยา และการฉีดมีความสำคัญอาจสงผลใหแปลผลผิดพลาดไดดวยปจจัย
ตอไปนี้
• การผสมหรือเจือจางยาไมถกู ตอง
• มีการปนเปอ นของยา
• ใชยานอยไป
• ฉีดเขาไปในชัน้ ไขมัน
• ใชเวลานานไปหลังจากการเตรียมยา
• ฉีดยาใกลการทดสอบอยางอืน่
• ผูอ า นหรือผูแ ปลผลไมมปี ระสบการณ อานผลคลาดเคลือ่ น
การเก็บรักษา
• เก็บไวในตูเย็น อุณหภูมิ 4°C เก็บไดนาน 6 เดือน นับจากวันเตรียมน้ำยา หรือเพียงแคอายุ
ของน้ำยาที่ระบุไวขางขวด
• ปองกันไมใหถูกแสง
• ขวดที่เปดใชแลว ไมควรเก็บไวใชอีก ควรทิ้งไปเพื่อปองกันการปนเปอนของเชื้อโรคที่จะทำใหเกิด
การติดเชื้อ และอาจกอใหเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ผลของการฉีดทดสอบ
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กรณีนำ้ ยาทูเบอรคลู นิ ขาดแคลน
น้ำยาทุเบอรคลุ นิ PPD RT 23 ตามเอกสารกำกับยาใหใชไดไมเกิน 24 - 48 ชัว่ โมงหลังจากเปดขวด
การศึกษาทีป่ ระเทศสเปนทดลองใชนำ้ ยาทูเบอรคลู นิ ทีเ่ ปดใชแลวเก็บไวนาน 1 สัปดาห และ 1 เดือน
เปรียบเทียบกับทีเ่ ปดขวดใหม พบวาปฏิกริ ยิ ารอยนูนจากการทดสอบน้ำยาทูเบอรคลู นิ ทีเ่ กิดขึน้ ไมแตกตางกัน
ในแตละกลุม และไมพบเชือ้ แบคทีเรียในน้ำยาทดสอบขาดแคลน แนะนำเมือ่ เปดขวดใชแลว การเก็บเขาไป
ในตูเ ย็น ควรใสถงุ พลาสติกทีม่ ซี บิ สามารถปดเปดถุงไดสนิท และใหใชจนน้ำยาหมดขวดได
การเลือกกระบอกฉีดยา (syringe) แนะนำใหใช insulin syringe ขนาด 50 IU หรือ 100 IU แทนที่
จะใช tuberculin syringe เนือ่ งจากเวลาดูดน้ำยาทูเบอรคลู นิ จะใชเพียง 0.1 ซีซี เทานัน้ จะทำการทดสอบได
จำนวนครั้งมากขึ้น กรณีที่น้ำยาทูเบอรคูลินหมดอายุไปแลว ถายังไมสามารถจัดหาใหมมาทดแทนกันได
สามารถใชน้ำยาทูเบอรคูลินที่หมดอายุแลวไดชั่วคราวดีกวาไมทำการทดสอบ
น้ำยาทูเบอรคลู นิ โรงพยาบาลจัดซือ้ น้ำยาโดยตรงทีส่ ถานเสาวภา สภากาชาดไทย เบอรโทร 02-2520161-4
ในกรณีมปี ญ
 หา สามารถติดตอฝายเภสัชกรรม สำนักวัณโรค เบอรโทร 02-2111841 ตอ 122
การบริหารจัดการ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามการสนับสนุนของแหลงบประมาณ

การตรวจคัดกรองวัณโรคระยะแฝง
Tuberculin skin test (TB skin Test)

1. HCW -How to do Give 0.1 ml of 5 Tuberculin Units PPD intradermally
- Tests should be read between 48 and 72 hours
- TST positive > 5 mm in HIV+

TST positive > 5 มม.

1. การแปรผล
ผล TST
ผล TST < 5 มม. (Induration)
ผล TST ≥ 5 มม. (Induration)

การแปรผล

แนวทางการรักษา

ไมตอ งให INH
พิจารณาใหยา INH 9 เดือน (ถาผูป ว ยไมมอี าการ หรือ
อาการแสดงของวัณโรค และภาพรังสีทรวงอกปกติ)
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2. กรณีผลการทำ TST เปนบวกผูป ว ยจะตองกินยาอยางไร ตองกินสม่ำเสมอ เปนเวลา 9 เดือน
อธิบายฤทธิ์ ไมพงึ ประสงคของยาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ การปฏิบตั ติ วั หากมีอาการผิดปกติผปู ว ยจะไดรบั การตรวจ
วินจิ ฉัยอะไรบาง การดำเนินการเพือ่ ชวยเหลือผูป ว ยมีลำดับขัน้ ตอนอยางไร และทีส่ ำคัญผูป ว ยจะอยูภ ายใต
การดูแลของแพทย และพยาบาลอยางใกลชดิ ระหวางรับยา
3. การใหขอ มูลทีผ่ ปู ว ยสงสัย เพือ่ ใหผปู ว ยมัน่ ใจในแนวทางการรักษาและคลายความวิตกกังวล
การจัดระบบบริการ
พยาบาลคัดกรอง
ตามแบบฟอรม ICF

ใหการปรึกษาเดีย่ ว
หรือกลุม โดยสหวิชาชีพ

พบแพทย สงทำ TST

และนัดหมายการ
มาฟงผลอีก 3 วัน

ถาพบ positive
พบพยาบาลใหการปรึกษา
กอนพบแพทย

พบแพทย ถาพรอม
เริม่ ใหยา TPT

นัด 1 เดือน และนัดครัง้ ตอไป
นัดตามวันนัด ARV
การบริหารจัดการน้ำยา TST
 น้ำยา TST 1 vial มีขนาดบรรจุ 10 dose เมื่อเปดใชแลว ควรใชใหหมดภายใน 24 ชม.
การเก็บรักษาควรเก็บในตูเย็น ในอุณหภูมิ 2 - 8 องศา
 การบริหารยาเวชภัณฑ INH ตองมีการเพิม่ ปริมาณการสำรองยาในปงบตอไป ยานีจ้ า ยตามสิทธิ
การรักษา แตไมสามารถเบิกไดในชุดสิทธิประโยชน
 ติดตาม ควรสม่ำเสมอการกินยา และอาการไมพงึ ประสงคจากยา
Rx INH : Other prophylactic chemotherapy
 นัด 2 สัปดาห เพือ่ ติดตามการกินยา
 ประเมินการกินยาโดยพยาบาลผูใ หการปรึกษา
 การนัดครัง้ ตอไป อีก 1 เดือน ถาไมพบอาการผิดปกติจะมีการนัดพรอม ARV
การกินยาสม่ำเสมอ เภสัชกรมีสว นชวยเหลือ เพือ่ ใหการกินยาของผูป ว ยราบรืน่ จนครบกระบวนการรักษา
ตองเนน Adherences เภสัชกรจะมีบทบาทในการกำกับติดตามการกินยาใหผูปวยกินยาอยางครบถวน
และตอเนื่อง
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คำถามที่พบบอย
1.

ถาม : ในผูใ หญ เคยไดรบ
ั IPT แลว รับซ้ำไดอก
ี หร�อไม
ตอบ : ไมตอ
 งรับ แตตอ
 งติดตามเปนระยะ)

2.

ถาม : ผู�
 ม
ั ผัสรวมบาน MDR ให IPT ไดหร�อไม
ตอบ : ไมให เพราะเชือ
้ ดือ
้ ยา INH ดังนัน
้ ตองเฝาระวัง ติดตามอาการปวยในผูใ หญ

3.

ถาม : ถามีผป
ู ว ย MDR TB ในเร�อนจำ จะให IPT หร�อไม
ตอบ : สามารถพิจารณาใหได เพือ
่ ประโยชนสำหรับ คนทีไ่ มไดรบ
ั เชือ
้ MDR

4.

ถาม : เด็กต่ำกวา 5 ป ในศูนยเด็กเล็ก พบ M+ ให IPT กินยา INH ครบ 6 เดือน ตองดำเนินการอะไร
ตอบาง
ตอบ : ถากินยาแลวยังไมมแ
ี นวทางวาตองทำอะไรตอ สำหรับรายทีไ่ มกน
ิ ยา ตองตาม 2 ป

5.

ถาม : คนทีก
่ น
ิ ยา INH แลวแพยา จะกินตอหร�อไม
ตอบ : ใหหยุดยา

6.

ถาม : หากโรงพยาบาลสนใจการให IPT จะไดรบ
ั การสนับสนุน TST หร�อไม
ตอบ : สำนักวัณโรค เบอรโทรติดตอ 02 211841 ตอ 122

7.

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

8.
9.

:
:
:
:

ยา INH สามารถเบิกจากทีใ่ ด
ใชตาม�ิทธิการรักษา ถาไม�ท
ิ ธิการรักษาใหตด
ิ ตอสำนักวัณโรค เบอรโทรติดตอ 02 211841 ตอ 122
ถาผูป
 ว ยมีประวัตก
ิ ารกินยาตานไวรัสไมสม่ำเสมอ ควรให IPT หร�อไม
ไมควรให เนือ
่ งจากผูป
 ว ยไมพรอม

ถาม : หลังจากไดรบ
ั INH แลวเพือ
่ รักษาวัณโรคระยะแฝง จะมีโอกาสเปนวัณโรคอีกไหม
ตอบ : มีโอกาสเปนวัณโรคไดอก
ี เมือ
่ ไปรับเชือ
้ วัณโรคมาใหม)

10. ถาม : ถาทำ TST แลวบวก ผูป
 ว ยยังไมอยากเร�ม
่ ยา INH จะแนะนำอยางไร
 ว ยยังไมพรอม ก็ไมจำเปน ตองเร�ม
่ ยา INH ใหมาพบแพทยเมือ
่ มีอาการ 4 ขอ ถาผูป
 ว ยตองการ
ตอบ : ถาผูป
จะกินยา INH ภายหลัง ก็ตอ
 งแนใจวา ผูป
 ว ยไมเปนวัณโรคกอนเร�ม
่ ยา)
11. ถาม : ถาขณะกินยา INH มีภาวะตัง้ ครรภ สามารถกินยาตอไดไหม
ตอบ : ได
12. ถาม : ขณะกินยา INH มีโอกาสเปนวัณโรคไดไหม
ตอบ : เปนได 1. ขณะกินยา INH เปนวัณโรคอยูแ
 ลวแตตรวจหาไมเจอ
2. อาจไดรบ
ั เชือ
้ วัณโรคมาใหม
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รายชือ
่ คณะทำงานแนวทางการว�นจ
ิ ฉัยและรักษาวัณโรคแฝงในผูต
 ด
ิ เชือ
้ เอชไอว� (ผูใ หญ)
ทีป
่ ร�กษา

1.
2.
3.
4.

นายแพทยภาณุมาศ ญาณเวทยสกุล
นายแพทยสมาน ฟูตระกูล
แพทยหญิงผลิน กมลวัทน
แพทยหญิงวลัยรัตน ไชยฟู

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ผูอ ำนวยการสำนักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ผูอ ำนวยการสำนักวัณโรค
รองผูอ ำนวยการสำนักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

คณะจัดทำแนวทางการว�นจ
ิ ฉัยและรักษาวัณโรคแฝงในผูต
 ด
ิ เชือ
้ เอชไอว� (ผูใ หญ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

แพทยหญิงพัชรี ขันติพงษ
แพทยหญิงเอกจิตรา สุขกุล
แพทยหญิงวรรัตน อิม่ สงวน
นายแพทยมนูศลิ ป คงคา
นายแพทยภาณุวฒ
ั น มุกดาสนิท
แพทยหญิงธัญญพัทธ สุนทรานุรกั ษ
แพทยหญิงฐิตพิ ร เลิศจิตรการุณ
แพทยหญิงณิศรา ประสารศิวมัย
นางสุภาวดี พงษประภาส
นางสุภา ผาสุข
นางเยาวลักษณ สิรวิ โรทัย
นางธนิษฐนนั ท อายุมน่ั
นางกาญจนา ปอคูสวุ รรณ
นางสาวปญจมาพร สาตจีนพงษ
นางอภิญญา เปย มวัฒนาทรัพย
นางสาวทนันพัทธ นาคนิกร
นางนฤภัค พีชญะธนกร
นางเยาวลักษณ ไชยนนท
นางสาวทรรศนพร ไหมสมบุญ
นางชุตมิ า จารุวฒ
ั น
นางเครือทิพย จันทรธานีวฒ
ั น
นายสุรพล เกาะเรียนอุดม
นางสาวลีซา กันธมาลา
นางพัชรภรณ ภวภูตานนท

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
โรงพยาบาลสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
โรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
โรงพยาบาลขุขนั ธ จังหวัดศรีษะเกษ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
โรงพยาบาลขุขนั ธ จังหวัดศรีษะเกษ
โรงพยาบาลสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
โรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สำนักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สำนักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สำนักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สำนักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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นางฉวีวรรณ คลายนาค
นายบุญเชิด กลัดพวง
นางสาวทัศนีย มนุญพาณิชย
นางจรรยา ดานยุทธพลชัย
นางบุษบา ตันติศกั ดิ์
นางสาวพิมใจ ศาทสิทธ
นางสาวจินตนา ธรรมสุวรรณ
นายวิสวุธ คงแกว

สำนักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สำนักวัณโรค
สำนักวัณโรค
ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข
สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
มูลนิธศิ ภุ นิมติ แหงประเทศไทย
สำนักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

21

คูม อื การวินจิ ฉัยและการรักษาวัณโรคระยะแฝง
ในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี

