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สำนักงานปองกันควบคุมโรค

ช

บทที่ 1
สถานการณและมาตรการ
ผสมผสานงานวัณโรคและเอดส

“

วัณโรคเปนปญหาส คัญทางสา ารณสุข ประเท ไทยเปนประเท ที่มีความชุก
ของการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมผูปวยวัณโรคสูงถงรอยละ 13 และ เปน 1 ใน 14
ประเท ทีม่ ปี ญหา รวมทัง้ วัณโรค วัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน และวัณโรคและโรคเอดส
แมจะมีความกาวหนาในการดูแลรักษาวัณโรคและเอดสอยางมาก จนสามารถลดอัตรา
การปวยและเสียชีวิตจากวัณโรคและเอดส ได แตความทาทายส คัญที่ยังพบ คือ
จ นวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยังคงเขาสูระบบลาชา และเปนสาเหตุที่น ไปสูการเสียชีวิต
โดยโรคทีเ่ ปนสาเหตุการเสียชีวติ ทีส่ คัญ คือ วัณโรคในดานผูป ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้
เอชไอวีรว มพบวา อัตราความส เร็จในการรักษาต่ กวาผูป ว ยวัณโรคทัว่ ไป และน ไป
สูการเสียชีวิตสูงกวาผูปวยวัณโรคทั่วไป
เพือ่ แก ไขปญหาวัณโรคและเอดส องคการอนามัยโลกจงเสนอแนะใหประเท มีนโยบาย
และมาตรการที่ส คัญในการลดปญหาวัณโรคและเอดส ประกอบดวย 3 มาตรการ
ดังตอไปนี้
1 จัดตั้งกลไกประสานความรวมมือระหวางแผนงานวัณโรคและเอดส
2 ลดปญหาของวัณโรคในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี
3 ลดปญหาการติดเชื้อเอชไอวีในผูปวยวัณโรค
นอกจากนี้ นโยบายและมาตรการหลักที่ส คัญของประเท คือ การสงเสริมการ
เขาสูร ะบบเพือ่ วินจิ ฉัยใหเร็ว และรักษาใหเร็ว และมีการด เนินงานอยางตอเนือ่ ง ตัง้ แต
การเขาถง ขาสูร ะบบ การตรวจวินจิ ฉัย การดูแลรักษา การคงอยู ในระบบ
เพือ่ ลดการปวยและการเสียชีวติ จากการ
ปวยเปนวัณโรคและเอดส
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”

1 1 สถานการณวัณโรคและเอดส
1 1 1 สถานการณวัณโรคและเอชไอวีระดับโลก
ในป 2558 องคการอนามัยโลกไดจัดทำรายชื่อประเท ที่มีภาระโรคสูง
โดยแบงเปนเรื่องปญหาวัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนาน และวัณโรคและเอดส
่งพบวา มี 14 ประเท ที่อยูในเกณ ภาระโรคสูงทั้งสามเรื่อง และประเท ไทย
เปนหน่งใน 14 ประเท ดังกลาว ดังนั้นวัณโรครวมเอดสยังคงเปนปญหาสำคัญ
ของประเท ไทยที่ตองการการประสานงานระหวางแผนงานวัณโรคและแผนงาน
โรคเอดส เพือ่ ลดภาระโรคใหนอ ยลง และมุง สูก ารยุตปิ ญ หาวัณโรคและเอดสในอนาคต
ในรายงานวัณโรคขององคการอนามัยโลกป 2559 ประมาณการวา
ในป 2558 ทั่วโลกมีผูปวยวัณโรครายใหมประมาณ 10.4 ลานคน โดยในจำนวนนี้
พบ 1.2 ลานคน หรือรอยละ 11 มีการติดเชื้อเอชไอวีรวมดวยและผูปวยวัณโรค
ทั้งหมดเสียชีวิตประมาณปละ 1.4 ลานคน ่งเกือบ 1 ใน 3 ประมาณ 4 แสนคน
ที่เสียชีวิตนั้นเปนผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี สำหรับผูติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกมี
ประมาณ 37 ลานคน จะเปนวัณโรคระยะแฝง latent t erc lo i in ection
T ประมาณ 1 ใน 3 โดยการติดเชือ้ และปวยดวยวัณโรคจะเปนสาเหตุการเสียชีวติ
ลำดับแรกในผูติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก
1 1 2 สถานการณวัณโรคและเอดส ในประเท ไทย
จากรายงานวัณโรคขององคการอนามัยโลกป 2559 รายงานผูปวยที่ข้น
ทะเบียนป 2558 พบวามีผูปวยวัณโรครายใหมที่สมัครใจตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
จำนวน 60 892 ราย รอยละ 98 โดยในจำนวนที่สมัครใจตรวจนี้ มีการติดเชื้อ
เอชไอวีจำนวน 7 819 ราย รอยละ 13 และจากจำนวนดังกลาวไดเริ่มการรักษา
ดวยยาตานเอชไอวีจำนวน 5 389 ราย หรือคิดเปนรอยละ 69
องคการอนามัยโลกคาดประมาณวาประเท ไทยมีผูปวยวัณโรคที่มีการ
ติดเชื้อเอชไอวีป 2558 จำนวน 15 000 ราย แตจำนวนที่วินิจฉัยไดในระบบรายงาน
มีเพียง 7 819 ราย คิดเปนรอยละ 52 ง่ อ บิ ายไดจากความครอบคลุมของการวินจิ ฉัย
บทที่ 1 สถานการณและมาตรการผสมผสานงานวัณโรคและเอดส
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วัณโรคและการรายงานผูปวยเขามาในระบบของประเทศไทยที่พบและรายงาน
ผูปวยวัณโรครายใหมเพียงประมาณ 66,179 ราย คิดเปนรอยละ 57 ของที่คาด
ประมาณเทานั้น
สำหรับผูติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยที่ติดเชื้อฉวยโอกาสนั้น พบวา
เกือบหนึ่งในสามมีสาเหตุจากวัณโรค ดังนั้นการวินิจฉัยวัณโรคและเริ่มการรักษา
ที่ลาชา โดยเฉพาะในผูติดเชื้อเอชไอวีจะยิ่งเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตของผูติดเชื้อ
เอชไอวีและปญหาวัณโรคดื้อยาเพิ่มมากขึ้น
การเสียชีวติ ของผูป ว ยเอดสทป่ี ว ยดวยวัณโรค พ.ศ. 2557 ทีเ่ ริม่ การรักษา
ดวยยาตานเอชไอวี มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป เมื่อเทียบกับกลุม
ที่ยังไมเริ่มยาตานเอชไอวีเสียชีวิตมากกวารอยละ 50
สาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตสวนใหญมาจากภาวะภูมิคุมกันบกพรอง
อยางรุนแรงเมือ่ แรกวินจิ ฉัยและการเริม่ ยาตานเอชไอวีทล่ี า ชา รวมถึงการวินจิ ฉัยโรค
ทีต่ อ งเพิม่ ศักยภาพทางหองปฏิบตั กิ ารในการตรวจวินจิ ฉัยวัณโรค นอกเหนือจากการ
ถายภาพรังสีทรวงอก เชน การตรวจวินจิ ฉัยดวยเทคนิคทางอณูชวี วิทยา (molecular
assay) ดวยเครือ่ ง XpertMTB/RIF เพือ่ ชวยการวินจิ ฉัยทีแ่ มนยำและรวดเร็วมากขึน้
นอกจากนี้ระบบขอมูลเพื่อใชติดตามกำกับการปฏิบัติงานอาจตองเชื่อมโยงขอมูล
ที่เกี่ยวกับวัณโรคและโรคเอดสใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเชนเดียวกัน

1.2 นโยบายการผสมผสานงานวัณโรคและเอดส
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุม
ผูป ว ยวัณโรคสูงถึงรอยละ 13 จึงควรกำหนดแนวนโยบายเพือ่ การดำเนินงานทีเ่ ปน
มาตรฐานของประเทศ โดยองคการอนามัยโลกไดเสนอแนะหลักการการดำเนินงาน
ดานวัณโรคและเอดส (TB/HIV) ซึง่ ประเทศไทยไดนำมาอางอิงและปรับรายละเอียด
ใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศ ประกอบดวย 3 มาตรการ ดังตอไปนี้
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1) การจัดตัง้ กลไกประสานความรวมมือระหวางแผนงานวัณโรคและเอดส
2) การลดปญหาของวัณโรคในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี
3) การลดปญหาการติดเชื้อเอชไอวีในผูปวยวัณโรค
วัตถุประสงคท่ี 1 การจัดตัง้ และสงเสริมความเขมแข็งกลไกการบูรณาการ
ใหบริการงานวัณโรคและเอดส ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1) จัดตั้งและสงเสริมความเขมแข็งกลไกการประสานความรวมมือ
ระหวางแผนงานวัณโรคและเอดสทุกระดับ
จัดตั้งคณะกรรมการหรือกลไกประสานความรวมมือของงานวัณโรค
และโรคเอดสทั้งในระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และในสถานบริการ
สาธารณสุข ใหมกี ารดำเนินงานรวมกันและเทาเทียมกันทัง้ สองแผนงานโรค เพือ่ นำ
ไปสูก ารแกไขปญหาวัณโรคและเอดสทม่ี ผี ลกระทบซึง่ กันและกันอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหรือกลไกที่จัดตั้งขึ้น ควรมีบทบาทรับผิดชอบในการ
กำหนดนโยบาย ตัวชีว้ ดั และเปาหมายการดำเนินงาน รวมวางแผนการปฏิบตั งิ าน
ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว
ในแตละระดับ
2) การเฝาระวังความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในผูปวยวัณโรคและ
ความชุกของวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวี
การจัดใหมีระบบเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีในผูปวยวัณโรค และระบบ
เฝาระวังการปวยเปนวัณโรคในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี โดยกำหนดใหอยูใ นระบบการบริการ
ปกติของงานตรวจรักษาผูปวยวัณโรค และงานบริการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี
ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
3) บูรณาการแผนงาน และการใหบริการงานวัณโรคและเอดส
แผนงานวัณโรค และแผนงานเอดสมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง
บูรณาการเขาดวยกัน โดยจัดทำรวมกัน และตองกำหนดกิจกรรมใหชดั เจน ซึง่ แผน
บูรณาการควรมีองคประกอบ ไดแก
บทที่ 1 สถานการณและมาตรการผสมผสานงานวัณโรคและเอดส
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• การกำหนดบทบาทหนาที่ของแผนงานวัณโรค และแผนงานเอดส
ในการดำเนินงาน การขยายงาน การกำกับ ติดตาม และประเมินผลของกิจกรรม
การผสมผสานงานในทุกระดับ
• การกำหนดรูปแบบการใหบริการแบบบูรณาการทั้งในสถานบริการ
สาธารณสุข และในชุมชน
• การสนับสนุน การจัดหาทรัพยากร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
ทัง้ งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลโดยมีความเชื่อมโยงบูรณาการซึ่งกันและกัน
• การฝกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่องในการ
ใหบริการแบบบูรณาการ และมีการประเมินศักยภาพทีจ่ ะใหบริการในลักษณะองครวม
และความตอเนื่องในดานตางๆ
• แนวทางการทำงานกับเครือขาย ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
• การผลิ ต สื่ อ ที ่ม ี เนื้ อ หาวิชาการของทั้ งวั ณ โรคและเอดส ไ ปด ว ย
พรอมๆ กัน เพือ่ ใหผมู สี ว นเกีย่ วของทัง้ หลาย และประชาชนเกิดความเขาใจทัง้ งาน
ควบคุมวัณโรคและงานควบคุมโรคเอดส
• การโนมนาวแผนงานวัณโรคและโรคเอดส และการใชแรงผลักดันทาง
สังคม การสรางกระแสเพื่อใหเกิดผลเชิงนโยบาย เกิดพลังชุมชน ทำใหผูปวยมี
ความรู ความเขาใจ สามารถแสวงหา และเขาถึงบริการดวยตัวเองได
• การมีสวนรวมของชุมชน เชน กิจกรรมการคัดกรองผูมีอาการสงสัย
วัณโรค และกำกับการกินยา (directly observed treatment: DOT) รักษาวัณโรค
และยาตานเอชไอวี นอกจากนีก้ ารใชยาปองกันวัณโรคในกลุม ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี การให้
ความรูเรื่องการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแกผูปวยวัณโรค เปนตน
• การสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมกิจกรรมผสมผสาน
วัณโรคและโรคเอดส
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4) ดำเนินการควบคุมกำกับ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมการผสมผสาน
วัณโรคและเอดส
กำหนดตัวชีว้ ดั และเปาหมายการดำเนินงานแนวทางการนิเทศงาน กำหนด
ตัวแปรสำคัญในระบบบันทึก และรายงานเพื่อใชในการติดตาม และประเมินผล
วัตถุประสงคที่ 2 การลดปญหาของวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวี
วัณโรคเปนโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบบอยที่สุดในผูติดเชื้อเอชไอวี
มีโอกาสปวยเปนวัณโรคมากกวากลุมประชากรปกติที่ไมติดเชื้อเอชไอวีและ
เปนสาเหตุของการเสียชีวิตสูง
มาตรการสำหรับลดปญหาวัณโรคในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี มีกิจกรรม
ดังตอไปนี้
1) การจัดระบบเรงรัดคนหาผูปวยวัณโรค (intensified TB case finding)
และใหการรักษาวัณโรคอยางมีคุณภาพ (high quality TB treatment)
การเรงรัดคนหาวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส พรอมทั้งให
การรักษาวัณโรคตั้งแตระยะแรก จะทำใหอัตราการเสียชีวิตของผูติดเชื้อเอชไอวี
และผูป ว ยเอดสลดลง มีอายุยนื ยาวขึน้ เพิม่ คุณภาพชีวติ และลดการแพรเชือ้ วัณโรค
ในสถานที่ที่ผูปวยอาศัยอยูและในชุมชน
แนวทางการดำเนินงาน ไดแก การจัดระบบบริการใหมีการคนหา แบบ
screening pathway ในสถานบริการสาธารณสุขดวยการคัดกรองอาการ ถายภาพรังสี
ทรวงอกหรือมีกลไกการคัดกรองอาการในชุมชน ดวยกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี หรือ
อาสาสมัครในชุมชน ถาพบผูท ม่ี อี าการสงสัยวัณโรค ใหสง ตรวจเพือ่ วินจิ ฉัยวัณโรค
แลวใหการรักษาวัณโรคตั้งแตระยะเริ่มแรก
2) การพิจารณาใหยา isoniazid: (INH) เพือ่ รักษาการติดเชือ้ วัณโรคระยะแฝง
(treatment of latent TB infection: TLTI) ในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีและใหยาตานเอชไอวี
ตั้งแตแรก
ในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี ถาไดรบั เชือ้ วัณโรค และติดเชือ้ วัณโรคระยะแฝง (LTBI)
มีโอกาสปวยเปนวัณโรคไดประมาณรอยละ 10 ตอป ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากกวา
ประชากรทั่วไปมาก ดังนั้น ถาผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับการคัดกรองแลววาไมปวย
บทที่ 1 สถานการณและมาตรการผสมผสานงานวัณโรคและเอดส
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เปนวัณโรค รวมทั้งไมมีอาการใดๆ ที่อาจจะสงสัยวาปวยเปนวัณโรค ควรไดรับ
การทดสอบทูเบอรคลุ นิ ถาพบวาใหผลบวกมีการติดเชือ้ วัณโรครวมดวย ควรพิจารณา
ใหยา isoniazid รวมกับใหยาตานเอชไอวีตั้งแตแรก สามารถปองกันการปวยเปน
วัณโรคได
3) การจัดใหมรี ะบบการปองกัน และควบคุมการแพรกระจายเชือ้ วัณโรค
(TB infection control) ในสถานบริการสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขทุกแหงจะตองมีมาตรการปองกันการแพร
กระจายเชื้อวัณโรคอยางจริงจัง ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการปองกัน
และลดการแพรกระจายเชื้อวัณโรคจากผูปวยวัณโรคไปยังผูติดเชื้อเอชไอวี
ผูปวยอื่นๆ รวมถึงปกปองบุคคลากรที่ทำงานในสถานบริการสาธารณสุขดวย
วัตถุประสงคที่ 3 ลดปญหาการติดเชื้อเอชไอวีในผูปวยวัณโรค
ผูปวยวัณโรคทุกรายควรไดรับการวินิจฉัยวาติดเชื้อเอชไอวีหรือไม
ถาไมตดิ เชือ้ เอชไอวี ควรไดรบั ความรูเ พือ่ การปองกันเอชไอวีทถ่ี กู ตอง แตถา ติดเชือ้
เอชไอวีรวมดวย ควรไดรับการรักษาทั้งสองโรคไปพรอมๆ กันเพื่อลดการเสียชีวิต
มาตรการสำหรับลดปญหาวัณโรคในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี มีกิจกรรม
ดังตอไปนี้
1) การใหบริการปรึกษา และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ผูป ว ยวัณโรคทุกราย หลังจากไดรบั การวินจิ ฉัย และเริม่ รักษาวัณโรคแลว
ภายในสัปดาหแรกควรไดรับบริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ในรูปแบบทีบ่ คุ ลากรเสนอบริการ (provider-initiate HIV testing and counseling:
PITC) เพือ่ ตรวจเลือดหาการติดเชือ้ เอชไอวีดว ยความสมัครใจ (voluntary) ซึง่ ผูป ว ย
ตองลงนามในใบยินยอมตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสถานบริการ
สาธารณสุขตองจัดบริการในระบบปกติ
2) การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแกผูปวยวัณโรค
คลินกิ วัณโรคควรจัดใหมบี ริการสนับสนุน และใหความรูก ารปองกันการ
ติดเชือ้ เอชไอวีแก ผูป ว ยวัณโรค ไมวา ผูป ว ยจะติดเชือ้ เอชไอวีหรือไมกต็ าม เชน การใช
8
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ถุงยางอนามัย การไมเสพยาเสพติด การปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง
หรือการรับเลือด เปนตน
3) การใหยา cotrimoxazole therapy (CPT)
ผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีทุกราย ควรไดรับยา cotrimoxazole
เพื่อปองกันและรักษาการติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ ไมวาผูปวยจะมีคา CD4 เทาใด
ก็ตาม เพื่อชวยลดอัตราการเสียชีวิต
4) ใหการดูแลและรักษาผูปวยอยางตอเนื่องทั้งดานสังคมและจิตใจ
คลินกิ วัณโรคทีใ่ หบริการรักษาวัณโรค ตองประสานกับคลินกิ เอชไอวีหรือ
คลินกิ ยาตานเอชไอวี เพือ่ สงตอผูป ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี ใหไดรบั การดูแลรักษา
อยางตอเนื่องทั้งดานคลินิกและดานสังคมจิตใจ
5) การใหยาตานเอชไอวี
ผูป ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีทกุ ราย หลังจากเริม่ ใหยารักษาวัณโรคแลว
ควรใหยาตานเอชไอวีโดยเร็วตามความรุนแรงของโรคและระดับ CD4 ซึ่งจะชวย
ลดอัตราการเสียชีวิต (อานเพิ่มเติมในบทที่ 4 และ 5)

1.3 มาตรการ R-R-T-T-R
ป จ จุ บ ั น แม จ ะมี ค วามก า วหน า ในการดู แ ลรั ก ษาวั ณ โรคและเอดส
อยางมาก จนสามารถลดอัตราการปวยและเสียชีวติ จากวัณโรคและเอดสได แตความ
ทาทายสำคัญที่ยังพบ คือ จำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยังคงเขาสูระบบลาชา และ
เปนสาเหตุทน่ี ำไปสูก ารเสียชีวติ โดยโรคทีเ่ ปนสาเหตุการเสียชีวติ ทีส่ ำคัญ คือ วัณโรค
ในดานผูปวยวัณโรคที่มีการติดเชื้อเอชไอวีรวมพบวา อัตราความสำเร็จในการ
รักษาต่ำกวาผูป ว ยวัณโรคทัว่ ไป และนำไปสูก ารเสียชีวติ สูงกวาผูป ว ยวัณโรคทัว่ ไป
เพื่อลดการปวยและการเสียชีวิตในผูปวยที่ปวยเปนวัณโรคและติดเชื้อ
เอชไอวีรว มกัน มาตรการสำคัญเพือ่ แกไขปญหาโดยผสมผสานระหวางงานวัณโรคและ
เอดส คือ ใชกรอบการดำเนินงานทีม่ งุ เนนการสงเสริมการเขาสูร ะบบ เพือ่ วินจิ ฉัยใหเร็ว
และรักษาใหเร็ว และมีการดำเนินงานอยางตอเนื่องตั้งแตการเขาถึง-เขาสูระบบบทที่ 1 สถานการณและมาตรการผสมผสานงานวัณโรคและเอดส
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การตรวจวินิจฉัย-การดูแลรักษา-การคงอยูในระบบ (reach-recruit-test-treatretain : RRTTR) โดยในสวนของกิจกรรมที่เปนการผสมผสานงานวัณโรคและเอดส
ภายใตกรอบมาตรการฯ ดังกลาว ประกอบดวย
แผนภูมิที่ 1.1 มาตราการ R-R-T-T-R
Reach & recruit
(คนหา คัดกรอง)

Test
(ตรวจวินิจฉัย)

การคัดกรอง
วัณโรคในผูติด
เชื้อเอชไอวี

การสงตรวจ
วินิจฉัยวัณโรค

การใหบริการ
ปรึกษาเพื่อ
ตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวี
ในผูปวยวัณโรค

Treat
(ดูแลรักษา)

การรักษาวัณโรค
และการให
ยาตานเอชไวอี
การสงตรวจ
ในผูปวยวัณโรค
เอชไอวี
และผูติดเชื้อ
(แบบรูผ ลวันเดียว)
เอชไอวี
การให TLTI
ในผูติดเชื้อ
เอชไอวี

Retain
(คงอยูในระบบ)
Intensive
DOT
เยี่ยมบาน
การชวยเหลือทาง
เศรษฐกิจ-สังคม

กลไกความรวมมือผสมผสานวัณโรคและเอดสทุกระดับ
1) มาตรการสงเสริมการเขาถึง เปนกิจกรรมเกีย่ วกับการคนหาและคัดกรอง
วัณโรคและเอดส ประกอบดวย การคัดกรองวัณโรคในผูรับบริการที่คลินิกเอชไอวี
คลินิกบริการปรึกษาที่ใหบริการเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส การตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวีในผูปวยวัณโรคที่มารับบริการที่คลินิกวัณโรค หรือคลินิกแผนกอื่นๆ
ของโรงพยาบาล
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2) มาตรการดานการตรวจวินจิ ฉัยวัณโรคและเอดส ประกอบดวยกิจกรรม
การประสานสงตรวจวินจิ ยั วัณโรค การติดเชือ้ เอชไอวี และการพัฒนาระบบบริการ
3) มาตรการดานการดูแลรักษา ซึ่งประกอบดวยการดูแลรักษาวัณโรค
และเอดสในผูปวยที่พบวาเปนวัณโรคและเอดส และการใหยาปองกันวัณโรค
ในผูติดเชื้อเอชไอวี
4) มาตรการดานสงเสริมการคงอยูใ นระบบบริการ ประกอบดวยกิจกรรม
การสงเสริมการกินยารักษาวัณโรคอยางตอเนือ่ งโดยใชระบบ DOT การติดตามเยีย่ มบาน
และการชวยเหลือสนับสนุนทางสังคม เศรษฐกิจใหกับผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปน
วัณโรค และครอบครัว
เอกสารอางอิง
1. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2015. 20th ed.
2015.
2. คณะทำงานพัฒนาระบบกำกับติดตามประเมินผล, ศูนยอำนวยการบริหาร
จัดการปญหาเอดสแหงชาติ. 26 พฤศจิกายน, 2555.
3. สำนักวัณโรค. คูม อื การดำเนินงานโครงการยุตปิ ญ หาวัณโรคและเอดสดว ยชุด
บริการ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain: RRTTR). กรุงเทพฯ: อักษรกราฟฟค
แอนดดีไซน; 2558.
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บทที่ 2
กลไกการประสานความรวมมือ
งานวัณโรคและเอดส

“

กรมควบคุมโรค ไดพั นากลไกความรวมมือเพื่อบูรณาการ หรือเชื่อมประสานงาน
วัณโรคและเอดส โดยแบงเปน 3 ระดับ ไดแก
1 ระดับประเท กรมควบคุมโรค ไดจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการระบบบริการ
ดานเอชไอวีและวัณโรคระดับประเท
2 ระดับเขต ใชกลไกความรวมมือในการท งานทีม่ อี ยู ง่ มีทง้ั ในสวนของกลไก การนิเท
ติดตามระดับเขตของกระทรวงสา ารณสุข และคณะท งานวิชาการดานเอดสและ
วัณโรค ่งส นักงานหลักประกันสุข าพแหงชาติจัดตั้งข้น และไดขยายบทบาท
ใหครอบคลุมงานทั้งงานวัณโรคและเอดส
3 ระดับจังหวัด กลไกที่ ใช ในการบูรณาการเชื่อมประสานงานวัณโรคและเอดส คือ
ูนยประสานงานวัณโรคและเอดสจังหวัด กอวจ ่งจัดตั้งโดย ูนยอ นวยการ
บริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ

ในระดับโรงพยาบาล มีกลไกทีส่ ามารถใช ในการบูรณาการและเชือ่ มประสานงานวัณโรค
และเอดส เพือ่ ใหสามารถจัดระบบบริการดูแลรักษาวัณโรคและเอดส ไดอยางมีประสิท ิ าพ
เชน คณะกรรมการเกี่ยวกับวัณโรคและเอดสของโรงพยาบาล หรือคณะกรรมการที่
เกีย่ วของกับการพั นาคุณ าพบริการดูแลรักษาของโรงพยาบาล นอกจากนีย้ งั มีชอ งทาง
หรือวิ ีการที่ ใช ในการเชื่อมประสานงาน ไดแก การประชุมทีมผูป ิบัติงาน หรือผู ให
บริการสุข าพทั้งวัณโรคและเอดส การประชุม กรณี กษา การใชขอมูลเพื่อติดตาม
พั นางานวัณโรคและเอดส

”
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2 1 กลไกการประสานความรวมดานวัณโรคและเอดสระดับสวนกลาง

แมประเท ไทยจะมีความสำเร็จในการปองกันและแกไขปญหาวัณโรค
และเอดส แตก็ยังมีความทาทายที่ตองปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะการวางแผน
การดำเนินงานรวมกันระหวางวัณโรคและเอดส ง่ ยังมีไมมากนักในทุกระดับ ดังนัน้
เพือ่ ใหการบูรณาการงานวัณโรคและเอดสเกิดประสิท ภิ าพ ในป 2558 กรมควบคุมโรค
จงไดกำหนดโครงสรางการดำเนินงานเพื่อบูรณาการงานวัณโรคและเอดสดังนี้
ที่ 2.1 โครงสรางและกลไกขับเคลื่อนการบูรณาการงานวัณโรคและเอดส
โครงสรางและกลไกขับเคลื่อนการบูรณาการงานวัณโรคและเอดส
สวนกลาง

ภาคประชาสังคม
หนวยงานทางวิชาการ
หนวยงานดานนโยบาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการบูรณาการงาน
วัณโรคและเอดสระดับประเทศ
สำนัก
สำนักวัณโรค
เอดสฯ

1. กำหนดทิศทางและแนวทางการบูรณาการระบบบริการดาน
เอชไอวีและวัณโรค เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายการยุตปิ ญ
 หาเอดส
และวัณโรคประเทศ
2. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการระบบ
บริการดานเอชไอวีและวัณโรค
3. เรงรัด และติดตามการดำเนินงานบูรณาการระบบบริการ
ดานเอชไอวีและวัณโรคทั้งในระดับประเทศและพื้นที่

เขต

ระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน
กลไกติดตามการดำเนินงานและรับฟงปญหาพื้นที่

ผูตรวจราชการ
เขตบริการสุขภาพ (สธ.)
สุขภาพ (สธ.)

ประสาน
ความรวมมือ

สำนักงานปองกัน
ควบคุมโรค

ประสาน
ความรวมมือ

กลไกสนับสนุนเชิงวิชาการในพื้นที่
คณะทำงานวิชาการดานเอดสและ
วัณโรคระดับเขต (สปสช.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต

โรงพยาบาล/
ชุมชน

จังหวัด

1. สนับสนุนเชิงวิชาการจังหวัดโดย
คิด วิเคราะหชองวางการดำเนินงาน
สนับสนุน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2. ติดตามการดำเนินงาน TB/HIV
ของจังหวัด และโรงพยาบาล

ศูนยประสานงานเอดสและวัณโรคจังหวัด /
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ชุมชน

1. พัฒนานโยบาย และแผนยุทธศาสตร
2. พัฒนาระบบขอมูลเชิงยุทธศาสตรและการติดตามประเมินผล
3. กำกับ ติดตามและประเมินการดำเนินงานดานเอดส/วัณโรค
4. สรางสภาวะแวดลอม นโยบาย มาตรการในพื้นที่ใหเอื้อตอการ
ดำเนินงานและลดชองวางปญหาอุปสรรค

โรงพยาบาล

บทที่ 2 กลไกการประสานความรวมมืองานวัณโรคและเอดส
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กรมควบคุมโรค ไดจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการผสมผสานดานวัณโรค
และเอดสระดับประเท ตามคำสัง่ กรมควบคุมโรคที่ 800 2559 ลงวันที่ 22 มิถนุ ายน
พ. . 2559 โดยมีบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนการบูรณาการงานวัณโรคและเอดส
ดังนี้
1. กำหนดทิ ทางและแนวทางดำเนินงานผสมผสานดานวัณโรค
และเอดส เพื่อใหบรรลุเปาหมายการยุติปญหาเอดสและวัณโรคของประเท ไทย
2. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานผสมผสานดาน
วัณโรคและเอดส ในทุกระดับ
3. กำกับติดตามการดำเนินงานผสมผสานดานวัณโรคและเอดส

2 2 กลไกการบูรณาการวัณโรคและเอดสระดับเขตและจังหวัด
2 2 1 ระดับเขต
ในระดับเขต หนวยงานหลักของกระทรวงสา ารณสุขทีท่ ำหนาทีป่ ระสาน
การขับเคลื่อนงานวัณโรคและเอดส คือ สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12 สคร.
สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง สปคม. โดยทำงานรวมกับหนวยงานระดับเขต
ที่เกี่ยวของที่สำคัญ คือ สำนักงานเขตบริการสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
เขต และรายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรคหรือชองวางของการบูรณาการ
งานวัณโรคและเอดสในระดับพื้นที่ รวมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาใหกับ
สวนกลางทราบ
สำหรับกลไกที่เปนความรวมมือระดับเขตที่มีอยูขณะนี้ ไดแก
1. ระบบการตรวจราชการและนิเท เขตของกระทรวงสา ารณสุข
่งเปนกลไกในการติดตามกระบวนงานและรับฟงปญหาอุปสรรคที่เกิดข้น
รวมทั้งการแกไขปญหาในระดับพื้นที่ของกระทรวงสา ารณสุข
2. คณะทำงานวิชาการดานเอดสและวัณโรค ง่ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติจัดตั้งข้น ่งขยายบทบาทใหครอบคลุมทั้งงานวัณโรคและเอดส
นอกจากนี้ สคร. ยังมีบทบาทหนาที่สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
ในการดำเนินงานเอดสและวัณโรคใหกับระดับจังหวัดโดย
16
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รวมคิดวิเคราะหปญ หา ชองวางการดำเนินงานของจังหวัด - นู ยประสาน
งานเอดสและวัณโรคจังหวัด
สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัด - ูนยประสาน
งานเอดสและวัณโรคจังหวัดเพื่อยุติปญหาปญหาเอดสและวัณโรคในพื้นที่
- จัดทำแผนเอดสและวัณโรคระดับจังหวัด
- จัดระบบขอมูลยุท าสตรและระบบการติดตามงาน ตลอดจน
การใชประโยชนจากขอมูลในการวางแผนงาน
2 2 2 ระดับจังหวัด
ูนยอำนวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ บ.จอ. ไดจัดตั้ง
ูนยประสานงานเอดสจังหวัด ข้นใน 38 จังหวัด ภายใตโครงการกองทุนโลก
โดย พ. . 2558 ไดขยายบทบาทภารกิจใหครอบคลุมทั้งงานวัณโรคและเอดสและ
เปลี่ยนชื่อเปน ูนยประสานงานวัณโรคและเอดสจังหวัด กอวจ. หรือที่เรียกวา
provincial coor inatin mechani m
มีบทบาทหนาที่ดังนี้
1. พั นานโยบาย แผนยุท าสตร แผนทีท่ างเดิน แผนการดำเนินงาน
เอดสและวัณโรคระดับจังหวัด
2. สงเสริม สนับสนุน ดำเนินการพั นาระบบขอมูลยุท าสตรและ
ระบบการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด
3. กำกับติดตามและประเมินการดำเนินงานดานเอดสและวัณโรคในระดับ
จังหวัด
กิจกรรมของ กอวจ. ในสวนของ สสจ.ประกอบดวย
1 จัดโครงสรางการดำเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนงานเอดสและ
วัณโรค
2 ประสานการดำเนินงานและจัดการลดอุปสรรค ความทาทายในการ
ทำงานเอดสและวัณโรคในพื้นที่
2.1 ประสานการดำเนินงาน โดย mappin หนวยงานและการดำเนินงาน
เพื่อประสานและวางกลไกการทำงาน
บทที่ 2 กลไกการประสานความรวมมืองานวัณโรคและเอดส

17

2.2) วิเคราะหชองวางคนหาปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
ความทาทายในการดำเนินงานและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนระบบ
- ดานระบบบริการ ผลการดำเนินงานจัดบริการเชิงรุก บริการ
HTC - STI - MMT (methadone maintenance) therapy TB/HIV & TB
- ดานสภาพแวดลอมในชุมชน การละเมิดสิท มิ นุษยชน การตีตรา
การเลือกปฏิบตั ิ นโยบาย มาตรการ
- ดานระบบขอมูล และการติดตามงาน
 จัดทีมรับผิดชอบระบบขอมูลเพื่อการติดตามงาน
 การจัดระบบการติดตามงาน
 การวิเคราะหใชขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อใชประโยชน
การแกปญหารวมกัน
มอบหมายคณะทำงานยอยเพื่อหาแนวทางตอเนื่อง
จัดกลไกยอยเพื่อดำเนินการ
ติดตามความกาวหนาแตละประเด็นปญหา รายงาน
ความกาวหนาตอเนื่อง
3 วางทิ ทางการดำเนินงานเอดสและวัณโรคจังหวัด โดย
3.1) จัดทำแผนจังหวัดดานเอดสและวัณโรค โดยใชกระบวนการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนและการใชขอมูลเปน าน ขอมูลสถานการณผลการ
ดำเนินงานวัณโรคและเอดส ลักษณะของแผนที่ตองการ
- การตั้งเปาหมายการดำเนินงาน วัตถุประสงคการทำงาน
รวมกัน
- กำหนดเปาหมายการติดตามในแตละระดับ โดยเฉพาะระดับ
ผลผลิต เชน จำนวนกลุมเปาหมายที่เขาถงบริการเชิงรุก
ไดตรวจ co n elin an te tin
T พ ติกรรม
ที่ปลอดภัยจากเชื้อเอชไอวีจากกระบบเฝาระวังตาง
18
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- กำหนดกิจกรรมที่ป ดชองวาง
- ประสานและบูรณาการแผนงานงบประมาณรวมกัน
3.2 จัดทำแผนพั นาระบบขอมูลยุท าสตรและระบบการติดตาม
งานระดับจังหวัดดานเอดสและวัณโรค

2 3 กลไกและการบูรณาการวัณโรคและเอดสระดับโรงพยาบาล
การใหบริการดูแลรักษาวัณโรคและเอดสของสถานบริการสุขภาพ
อาจจะมีการจัดรูปแบบแตกตางกันออกไป จำแนกไดเปน 3 รูปแบบ ดังนี้
ที่ 2.2 รูปแบบการจัดระบบบริการดูแลรักษาผูปวย T

HIV

TB

1
ประสานสงตอ

TB

HIV

ประสานสงตอ

2

3

TB HIV

TB/HIV

ผสมผสานหรือบูรณาการบางสวน
เชน ใหยาตานเอชไอวีที่คลินิกวัณโรค

บทที่ 2 กลไกการประสานความรวมมืองานวัณโรคและเอดส
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ร ที่ 1 คลินกิ วัณโรคและเอดสแยกจากกัน โดยผูป ว ยทีป่ ว ยทัง้ วัณโรค
และเอดสตองไปรับบริการทั้ง 2 คลินิก
ร ที่ 2 แมจะแบงเปน 2 คลินกิ แตหากพบผูป ว ยทัง้ 2 คลินกิ สามารถ
ใหการดูแลรักษาอีกโรคใน านะทีเ่ ปนโรครวมได ทัง้ รูปแบบ 1 และ 2 ทีมงานมีทง้ั ที่
เปนทีมงานเดียวกันหรือคนละทีม
ร ที่ 3 เปนคลินิกเดียวกัน มีทีมงานทีมเดียวกัน แตรูปแบบนี้ตอง
ระมัดระวังเรื่องการควบคุมการแพรกระจายเชื้อวัณโรค
จากรูปแบบขางตน การจัดบริการดูแลรักษาวัณโรครวมกับเอชไอวีจงมี
ความเกี่ยวของกัน แตโรงพยาบาลสวนใหญใหบริการในรูปแบบที่ 1 และ 2 ดังนั้น
เพื ่ อ ให ก ารบู ร ณาการหรื อ การเชื ่ อ มประสานงานวั ณ โรคและเอดส ใ นระดั บ
โรงพยาบาลเปนไปอยางมีประสิท ภิ าพ จำเปนอยางยิง่ ทีต่ อ งมองภาพรวมของแผนก
ทีใ่ หบริการทีเ่ กีย่ วของกับงานวัณโรคและเอดสของโรงพยาบาลทัง้ หมด ทัง้ นีเ้ พือ่ ให
บรรลุเปาหมายรวมกัน
กลไกที่จะชวยบูรณาการงานวัณโรคและเอดสในระดับสถานบริการสุขภาพ
หรือโรงพยาบาลที่สำคัญ คือ
รร าร ท งา ที่ ี่ ง
ร
ง รง า า ่งมีหนาที่ใหคำปรกษาแนะนำ สนับสนุน หรือแกไข
ปญหา โดยทั่วไปโรงพยาบาลจะมีคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอดส
1 คณะ และงานวัณโรคอีก 1 คณะ ขณะที่บางแหงรวมอยูในคณะเดียว สิ่งนี้เปน
ประเด็นทีท่ า ทายของโรงพยาบาล จงมีขอ เสนอใหมี รร าร ร ท งา
า า ร าร ง รง า า เชน patient care team T เพราะ
คณะกรรมการหรือคณะทำงานนี้ มีบทบาทหนาทีใ่ นการพั นาและกำหนดแนวทาง
ขัน้ ตอนการบริการของโรงพยาบาลอยูแ ลว สามารถใชเปนกลไกเพือ่ ใหเกิดการเชือ่ ม
ประสานการทำงานรวมกันได
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นอกจากกลไกคณะกรรมการหรือคณะทำงานของโรงพยาบาลที่มี
บทบาทในการบูรณาการงานวัณโรคและเอดสในเชิงนโยบายและการบริหาร
จัดการแลว ยังมีชองทางแนวทางที่จะชวยเชื่อมประสานหรือสนับสนุนใหเกิดการ
ทำงานอยางบูรณาการรวมกันระหวางงานวัณโรคและเอดส ไดแก
1. าร ร ที ร
เนือ่ งจากแตละโรงพยาบาลจะกำหนด
ใหมีผูประสานงานวัณโรค 1 คนและผูประสานงานเอดส 1 คนเพื่อทำหนาที่
ประสานงาน และมีทมี สหวิชาชีพมารวมใหบริการ ดังนัน้ การประชุมทีมเพือ่ แลกเปลีย่ น
ความรูและแนวทางการดำเนินงานตลอดจนการแกไขปญหา การประชุมจะชวย
ใหมีความเขาใจและทำงานประสานรวมกันไดอยางมีประสิท ิภาพ หรือการจัด
ca e con erence รวมกัน เพื่อ
1.1 สนับสนุนชวยเหลือผูปวยที่ปวยทั้งวัณโรคและเอดส ่งมีปญหา
ผลกระทบ ับ อนจากการปวยทั้งสองโรค
1.2 การวิเคราะหเชิงระบบเพื่อคนหาสาเหตุการเสียชีวิตในผูปวย
ทีม่ โี รครวมทัง้ เอดสและวัณโรคเพือ่ พั นาหรือปรับจัดระบบบริการและลดชองวาง
แกไขปญหาสาเหตุที่นำไปสูการเสียชีวิต
2. าร ท ทาง าร ร า งต กรณีพบวาเปนผูปวยวัณโรค
ทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี รวมทัง้ การประสานงานกับเครือขายบริการสุขภาพ เชน คณะกรรมการ
ประสานงานสา ารณสุขระดับอำเภอ คปสอ. เพื่อติดตามผลการดูแลรักษาผูปวย
วัณโรคดวยระบบ T หรือการติดตามเยี่ยมบาน ทั้งนี้ ถาเปนกรณีที่มีการติดเชื้อ
เอชไอวีรวมดวย ควรระมัดระวังเรื่องการรักษาความลับ
3. าร
่ ต ตา
า า โดยทีมงานวัณโรคและ
เอดสสามารถใชขอมูลที่โรงพยาบาลจัดเก็บตามตัวชี้วัดการบูรณาการวัณโรคและ
เอดส และวิเคราะหสาเหตุอุปสรรคที่ยังเปนชองวาง

บทที่ 2 กลไกการประสานความรวมมืองานวัณโรคและเอดส
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บทที่ 3
การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัย
วัณโรคและเอดส

“

1 การคนหาวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวี แบบ
ผู ใหญ ใชเกณ  4 ขอ ไดแก
1 ไอผิดปกติ
2 ไข
3 น้ หนักลด
4 เหงื่อออกผิดปกติกลางคืน
หมายเหตุ โดยใชเกณ  2 ขอข้นไป แตถาไอเกิน 2 สัปดาหหรือไอเปนเลือด
ใชเพียงขอเดียวได
เด็ก ใชเกณ  4 ขอ ไดแก
1 ไอผิดปกติ โดยเฉพาะนานกวา 2 สัปดาห
2 ไขนานกวา 1 สัปดาห ที่ไมมีสาเหตุอื่น
3 น้ หนักตัวลดลงหรือน้ หนักไมข้นตามเกณ 
4 มีประวัติสัมผัสวัณโรค
หมายเหตุ ใชเกณ ตั้งแต 1 ขอข้นไป ใหท การตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาวัณโรค
2 การคนหาการติดเชื้อเอชไอวีในผูปวยวัณโรค
ผู ใหญทเ่ี ปนวัณโรคทุกราย แนะน ใหการปรกษาและตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี
เด็กแนะน ใหตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เมื่อ
อายุตั้งแต 1 ปข้นไป หรือ
มีประวัติเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี หรือ
เปนวัณโรคชนิดรุนแรง
3 การวินจิ ฉัยวัณโรคในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี แนะน ตรวจดวยวิ อี ณูชวี วิทยาเพือ่ ให ไดผลเร็ว
และสามารถแยกระหวาง
กับ
ได
สงเพาะเชื้อเพื่อทดสอบความไวของเชื้อตอยา
ทุกราย
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”

3 1 การคัดกรองเพื่อคนหาวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวี

ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี เปนกลุม ผูป ว ยทีม่ คี วามเสีย่ งตอการปวยเปนวัณโรคไดสงู
และปวยไดเร็วเมื่อติดเชื้อทั้งสองพรอม กัน ถือเปนกลุมเสี่ยงสูงมากตอการเกิด
อุบัติการณวัณโรคที่สูงข้น จงควรคนหาวัณโรคตั้งแตระยะเริ่มแรก เปนการคนหา
เชิงรุกดวยชองทางการคัดกรอง creenin path ay หรือเรียกวาเปนการ
คนหาแบบเขมขน นอกจากนี้การวินิจฉัยวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวีจะแตกตางจาก
ผูปวยวัณโรคทั่วไป เนื่องจากพบวัณโรคนอกปอดไดมากกวา ตรวจเสมหะดวย
mear ไมคอยพบเชื้อ และพบสัดสวนของ nont erc lo myco acteria
T มากข้นโดยพบประมาณรอยละ 10
เกณ ที่ใชคัดกรองวัณโรคในผูใหญและเด็กติดเชื้อเอชไอวี แสดงใน
ตารางที่ 3.1 เพื่อใชเปนแนวทางแกผูปฏิบัติงานในพื้นที่ ไมวาจะคัดกรองอาการ
ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหรือในชุมชน
ตารางที่ 3.1 การคัดกรองวัณโรคในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีผใู หญและเด็กทัง้ รายใหมและเกา
ต
ี
ต
ี
1 ไอผิดปกติ ที่อ ิบายสาเหตุไมได 1 ไอผิดปกติ โดยเฉพาะนานกวา 2
สัปดาห
2 ไข ภายใน 1 เดือนที่ผานมา
2 ไขนานกวา 1 สัปดาหทไ่ี มมสี าเหตุอน่ื
3 น้ำหนักตัวลดลงอยางนอย รอยละ 5 3 น้ำหนักตัวลดลงหรือน้ำหนักไมข้น
ของน้ำหนักเดิม ใน 1 เดือน
ตามเกณ 
4 มีเหงื่อออกผิดปกติกลางคืนติดตอ 4 มีประวัติสัมผัสวัณโรค
กัน 3 สัปดาหใน 1 เดือน
ผูใ หญตดิ เชือ้ เอชไอวีทม่ี อี าการ ดังกลาว เด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการดังกลาว
ตัง้ แต 2 ขอข้นไป ใหทำการตรวจเพิม่ เติม ตัง้ แต 1 ขอข้นไป ใหทำการตรวจเพิม่ เติม
เพื่อหาวัณโรค
เพื่อหาวัณโรค
บทที่ 3 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส
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ต
ี
ต
ี
*หากพบ ไอเปนเลือด หรือไอนานกวา
2 สัปดาหเพียงขอเดียว ใหพจิ ารณาตรวจ
เพิ่มเติมเพื่อหาวัณโรค
* น้ำหนักตัวไมขน้ ตามเกณ  หมายถง น้ำหนักลด หรือน้ำหนักนอยมาก น้ำหนัก
ของเด็กทีอ่ ายุขณะนัน้ นอยกวา -3 z- core หรือน้ำหนักนอยกวาเกณ  น้ำหนักของเด็ก
ทีอ่ ายุขณะนัน้ นอยกวา -2 z- core หรือยืนยันไดวา น้ำหนักลด มากกวารอยละ 5
เทียบกับการตรวจ ติดตามครั้งกอน หรือดูจากเสนกราฟการเจริญเติบโตไมเพิ่ม
แนวปฏิบัติในการคัดกรอง มีดังนี้
ต
รี า ท รา หลังจากตรวจพบการติดเชือ้ เอชไอวี
ควรไดรบั การคัดกรองวัณโรคโดยถายภาพรังสีทรวงอกทุกรายกอน ถาพบภาพรังสี
ทรวงอกผิดปกติ ใหเก็บเสมหะตรวจเพื่อวินิจฉัยวัณโรคดวย แตถาผลถายภาพรังสี
ทรวงอกปกติรวมกับมีอาการสงสัยวัณโรคตามแบบคัดกรอง ดังตารางที่ 3.1 ใหสง
ตรวจตอเพื่อวินิจฉัยวัณโรค
ต
รี า า ทีม่ าติดตามทีส่ ถานบริการสา ารณสุขทุกครัง้
every vi it ทีน่ ดั มา 1 - 3 เดือน แนะนำใหคดั กรองวัณโรคดวยอาการ 4 ขอกอน
ถามีอาการสงสัย แนะนำใหสงถายภาพรังสีทรวงอก และสงเสมหะตรวจเพื่อวินิจฉัย
วัณโรคปอด ถาสงสัยวัณโรคนอกปอด แพทยพิจารณาสงตรวจวินิจฉัยตอตาม
ความเหมาะสม
การตรวจทางหองปฏิบัติการ เสนอแนะใหตรวจเสมหะที่รวดเร็วดวย
วิ อี ณูชวี วิทยา เชน pert T R ไดเลย ง่ มีความไวและความจำเพาะสูง ใชเวลา
ตรวจในเครื่อง 100 นาที และสงตรวจ mear และ T c lt re เพื่อวินิจฉัย
กรณีสงสัย T และเพื่อทดสอบความไวตอยา
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ร เมือ่ ตรวจพบการติดเชือ้ เอชไอวีครัง้ แรก เสนอแนะใหคดั กรอง
วัณโรคดวยคำถาม 4 คำถาม ถามีขอ ใดขอหน่งใหสง ตรวจวินจิ ฉัยวัณโรค ตามแนวทาง
การวินิจฉัยวัณโรคในเด็ก การตรวจทางหองปฏิบัติการแนะนำใหตรวจดวยวิ ี
อณูชีววิทยา molec lar a ay
ที่ 3.1 แนวทางการคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวีผูใหญ
และเด็ก ทั้งรายใหมและเกา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

รายใหม

รายเกา
คัดกรองอาการ 4 ขอ

CXR
ปกติ

มีอาการสงสัย
ผิดปกติ

ามีอาการสงสัยวัณโรค
ใหเกบเสมหะสงตรวจดวย

TB

รัก าวัณโรค
สง T

ไมมีอาการ

ตรวจเสมหะ
B
TB

นัด
คัดกรองอาการ
ทุกครั้ง

TB
แพทยพิจารณาตัดสินใจ
ตรวจหาวัณโรคนอกปอด
าสงสัยรอผล TB
สงสัยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ตรวจเพิ่มเติม สง
หรือ
TB/ I ้ำ
รวมกับ TB
T ดูแผนภูมิ 3.2
บทที่ 3 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส
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3 2 การคนหาวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานในผูป ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี
3 2 1 กรณีที่ผูติดเชื้อเอชไอวีปวยเปนวัณโรครายใหม หมายถง ไมเคย
รักษาวัณโรคมากอนหรือกินยาวัณโรคมาไมเกิน 1 เดือน ป ิบัติดังนี้
กรณีที่ตรวจวินิจฉัยวัณโรคดวยการตรวจดวยวิ ีอณูชีววิทยา
เชน pert T R ผลเปน T แลว โดยจะไดผลการทดสอบ
การดื้อตอยา ri ampicin R ดวย
ถาไมดื้อยา R ใหการรักษาดวยสูตรยาแนวที่หน่ง
ถาดื้อตอยา R อาจจะมีโอกาสเปน R ได ใหตรวจทดสอบ
ยาขนานอื่นดวย ดวยการตรวจ ine pro e a ay
และ
T c lt re phenotypic r
cepti ility te tin
phenotypic T ถาผล พบวาดื้อตอยา i oniazi
และ R วินิจฉัย m lti r re i tant t erc lo i R-T
และใหการรักษาดวย R re imen แตถา ผลไมใช R ใหรกั ษา
ดวยสูตรยาเดิมตอไปกอน กรณีกำลังรักษา หรือเริม่ รักษาดวย
สูตรยาแนวที่หน่งกอน แลวปรับยาเมื่อมีผล phenotypic T
ถาผลเปน R in etermine หรือ invali หรือ error ใหตรวจ
pert T R ้ำ ถาผลยังเหมือนเดิม ใหรักษาดวยสูตรยาแนว
ที่หน่ง ปรับยาเมื่อมีผล phenotypic T ดังแผนภูมิที่ 3.2
กรณี mear ne ative ควรพิจารณาสง pert T R ้ำอีกครั้ง
เพราะ ไมสามารถตรวจเสมหะที่มีผล mear ne ative
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ที่ 3.2 แนวทางการคนหาและวินิจฉัยและรักษาวัณโรคดื้อยา ในผูติดเชื้อ
เอชไอวีที่เปนวัณโรครายใหม
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ีเ ว
วินิจ ัยวัณโรคดวย

เชน

TB
I

TB

TB
(
TB

TB

รัก าดวย 1

I

TB/ I

T
T)

TB

TB/ I

ผลตรวจ ้ำเหมือนเดิม
รัก าดวย 1

รัก าดวย

ปรับสูตรตามผล

า ต
ถาผูป ว ยไดรบั การวินจิ ฉัยดวยวิ ี molec lar แลว ใชผลตรวจเดิมไดเลย
**ตัวอยางเสมหะทีส่ ง ตรวจ ตองมี mear-po itive เทานัน้ ถาไมมี
ne ative ใหตรวจ pert T R ำ้
สงตรวจ econ -line T

T

หรือ mear-
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3 2 2 กรณีที่ผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีมีประวัติสัมผัส
หรือเคยรักษาวัณโรคมากอน ่งเสี่ยงสูงที่จะเปนวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ผูปวยวัณโรคที่เคยรักษา ไดแก
ผูปวยที่ลมเหลวตอการรักษาดวยสูตรยารักษา ้ำ a ter ail re o
retreatment re imen
ผูปวยที่ลมเหลวตอการรักษาดวยสูตรยารักษาผูปวยรายใหม a ter
ail re o ir t treatment
ผูปวยที่กลับเปน ้ำ relap e ผูปวยเคยรักษาหายแลวในอดีต และ
กลับมาเปนวัณโรค ้ำอีก
ผูปวยกลับมารักษา ้ำหลังขาดยา a ter lo to ollo - p
ผูป ว ยอืน่ other ทีเ่ คยรักษามาแลว แตประวัตไิ มชดั เจนวาเคยไดรบั
การรักษาในอดีต จนหายหรือไม
มีแนวปฏิบัติดังนี้
1 ตัวอยางที่ 1 เสมหะทีเ่ ปน pot p t m สงตรวจวินจิ ฉัยวัณโรคดือ้ ยา
โดยสงตรวจดวยวิ ี molec lar พิจารณาตามผล mear ดังนี้
ผล mear บวก ใหสงตรวจ
่งสามารถทดสอบความไวตอยา
และ R ถาผล พบวาดื้อตอยา และ R วินิจฉัย R-T และ
ใหการรักษาดวย R re imen แตถาผลไมใช R ใหรักษาดวย
สูตรยาเดิมตอไปกอน กรณีกำลังรักษา หรือ เริ่มรักษาดวยสูตรยา
แนวที่หน่งกอน
ผล mear ลบ ใหสง pert T R ถาผลเปน T etecte
R re i tant สามารถใหการรักษาดวย R re imen หรือยืนยัน
อีกครั้งดวย
ถาผลเปน T etecte R not re i tant หรือ
T not etecte ใหรักษาดวยสูตรยาเดิมตอไปกอน กรณีกำลัง
รักษา หรือเริ่มรักษาดวยสูตรยาแนวที่หน่งกอน ถาผลเปนอยางอื่น
ใหสงตรวจ pert T R ้ำ
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2 ตั ว อย า งที ่ 2 เสมหะที ่ เ ป น early mornin หรื อ collecte
pecimen จะสงเพาะเลี้ยงเชื้อและทดสอบความไวตอยา phenotypic T
่งเมื่อทราบผลแลวสามารถปรับยารักษาตามผล phenotypic T
ที่ 3.3 แนวทางการคนหาและวินิจฉัยและรักษาวัณโรคดื้อยาในผูติดเชื้อ
เอชไอวีที่เปนวัณโรคที่มีประวัติสัมผัส R-T หรือเคยรักษาวัณโรคมากอน
ี ี

วติ ผ

ี

ีผ เ
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ว

ว
อ

/

เดือ ี

ือ

้ว
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ผล

ผล

TB/ I
TB

TB

หรือ

TB

TB
หรือ I

TB

หรือ

TB/ I

TB

ผลตรวจ ้ำเหมือนเดิมรัก า
ดวย

I
หมายเหตุ

3

(
ตรวจตัวอยางเสมหะที่มีผล
ตรวจตัวอยางเสมหะทีม่ ผี ล

T
เทานั้น
หรือผล

.

)

แตไมสามาร หาทีส่ ง ตรวจ

ได

3
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3.3 ขอแนะนำและขอสังเกตในการตรวจวินิจฉัยวัณโรค
ในผูติดเชื้อเอชไอวี
3.3.1 การตรวจเสมหะ
• เสมหะที่เก็บควรมีคุณภาพและปริมาณ 2-5 มิลลิลิตร (มล.)
• เก็บอยางนอย 2 ตัวอยาง และเปนตัวอยางเสมหะตอนเชา
(collected sputum) 1 ตัวอยาง
• ผลของการตรวจ AFB smear เปนบวก ไมสามารถแยกเชื้อ
วัณโรคกับเชือ้ NTM ไดและในกลุม ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีจะพบ NTM
ไดมากกวาผูปวยที่ไมติดเชื้อเอชไอวี จึงควรตรวจ TB culture
หรือตรวจทางอณูชวี วิทยาเพือ่ ไดผลเร็วและสามารถแยกระหวาง
MTB และ NTM ได
3.3.2 การเพาะเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อตอยา (TB culture &
drug susceptibility testing: DST)
• เสนอแนะใหตรวจทุกราย
• การเพาะเชือ้ เพือ่ ยืนยันเชือ้ วัณโรค เปนวิธที เ่ี ปนมาตรฐาน (gold
standard) มีความไวและจำเพาะตอเชื้อวัณโรค
• การเพาะเชือ้ ใชวนิ จิ ฉัยแยกโรคระหวางเชือ้ วัณโรค MTB กับ NTM
เชน M.avium complex ซึง่ พบในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีทม่ี ภี มู คิ มุ กัน
ต่ำมาก
• ทดสอบความไวตอยาทัง้ ในผูป ว ยวัณโรครายใหม (new case)
หรือเคยรักษามาแลว (previously treated case)
3.3.3 การถายภาพรังสีทรวงอก
• ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ตั้งครรภใหถายภาพรังสีทรวงอก เมื่ออายุ
ครรภ >14 สัปดาห โดยใชเสื้อปองกันรังสีบริเวณหนาทอง
รวมดวย
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• ลักษณะความผิดปกติในปอด ไมจำเพาะเหมือนวัณโรคทั่วๆ
ไป (non-specific) และพบลักษณะของแผลโพรง (cavity)
ไดนอยกวาผูปวยวัณโรคทั่วไป
3.3.4 การตรวจอื่นๆ
• กรณีที่ผลถายภาพรังสีทรวงอกปกติ ถามีอาการสงสัยวัณโรค
ใหตรวจเสมหะเพือ่ วินจิ ฉัยวัณโรค และตรวจอวัยวะอืน่ ๆ เพือ่ คนหา
วัณโรคนอกปอด เชน ตอมน้ำเหลือง เปนตน
• ในรายทีม่ ภี าวะ pancytopenia ใหทำ bone marrow aspiration
• ในรายทีม่ อี าการของเยือ่ หุม สมองอักเสบ ใหสง ตรวจน้ำหลอเลีย้ ง
ไขสันหลัง (cerebrospinal fluid: CSF) เปนตน
• ถามีไขไมทราบสาเหตุ เจาะเลือดสง TB culture
3.3.5 การตรวจ tuberculin skin test (TST) และ interferon
gamma releasing assay (IGRA)
1) การตรวจ TST และ IGRA บงชี้เพียงวา เคยมีการติดเชื้อ
วัณโรค มิไดบงบอกวาเปนโรค ตองระมัดระวังในการแปลผล โดยทั่วไปไมแนะนำ
ใหตรวจดวยการทดสอบ TST หรือ IGRA ในผูปวยที่สงสัยวาปวยเปนวัณโรค
2) การตรวจ TST ในผูติดเชื้อเอชไอวี ใชเกณทอานผลบวก เมื่อมี
ขนาดของรอยนูนตั้งแต 5 มิลลิเมตร (มม.)
3) การตรวจ IGRA เปนการตรวจเลือดในหลอดทดลอง โดยการ
กระตุน เม็ดเลือดขาว lymphocyte ดวยแอนติเจนทีจ่ ำเพาะตอเชือ้ M. tuberculosis
ไดแก early secreted antigenic target 6 (ESAT6) และ culture filtrate protein
10 (CFP-10) และวัดปริมาณ interferon-gamma (IFNs) ที่ปลอยออกมาจาก
เม็ดเลือดขาว วัดโดยเทคนิค enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
ไดแก QuantiFERON - TB Gold หรือ วัดโดยนับจำนวนเซลลที่ปลอย IFNs ไดโดย
เทคนิค Enzyme-linked immunoSpot assay (ELISPOT) ไดแก T-spot ซึ่งมี
ความไวต่ำในผูติดเชื้อ แปลผลไดยาก
บทที่ 3 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส
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สำหรับเด็กมีแนวทางการวินิจฉัยวัณโรคทั้งรายใหมและรายเกาดังนี้
การวินิจฉัยวัณโรคในเด็กใชเกณฑตามแนวทางเวชปฏิบัติการรักษา
วัณโรคในเด็ก ซึ่งมีเกณฑ 3 ขอดังนี้
การวินิจฉัยวัณโรคในเด็กติดเชื้อเอชไอวี ดังนี้
เกณฑท่ี 1 อาการทางคลินกิ ทีเ่ ขาไดกบั วัณโรคทีพ่ บบอย ไดแก ไขเรือ้ รัง
นานกวา 1 สัปดาห เบือ่ อาหาร ไมเลน น้ำหนักลด ซีด ไอเรือ้ รัง (โดยเฉพาะนานกวา
2 สัปดาห) ตรวจรางกายมักไมเห็นหอบชัดเจนเหมือนปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
การฟงเสียงปอดมักจะปกติ
เกณฑท่ี 2 ถามประวัตสิ มั ผัสวัณโรค และ/หรือผล TST หรือการตรวจเลือด
IGRA ใหผลบวก
เกณฑที่ 3 ภาพถายรังสีทรวงอกเขาไดกับวัณโรค
ตารางที่ 3.2 แนวทางการวินิจฉัยวัณโรคในเด็กติดเชื้อเอชไอวี
เกณฑที่
1, 2 และ 3
1 และ 2
1 และ 3
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ใหสงตรวจ AFB smear และเพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะ หรือน้ำ
ในกระเพาะ ใหการวินิจฉัยทางคลินิกเปนวัณโรค
ควรประเมินโรควัณโรคนอกปอด หรือ ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
1. ให การรักษาการติดเชื ้อ ปอดอักเสบจากแบคที เ รี ย ทั ่ ว ไป
และ/หรือ ปอดอักเสบติดเชือ้ จากแบคทีเรียมัยโคพลาสมา พรอมกับ
สงตรวจ AFB smear และเพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะ หรือน้ำ
ในกระเพาะ (หรือน้ำในเยื่อหุมปอด)
2. ใหติดตามอาการ และภาพถายรังสีทรวงอกหลังการรักษา
1-2 สัปดาห หากไมดีขึ้นใหทำการรักษาวัณโรคดวยสูตรยาที่
เหมาะสม
หมายเหตุ: ยกเวนภาพถายรังสีทรวงอกชนิด miliary infiltration
ใหเริ่มการรักษาวัณโรคโดยไมตองรอ แตตองติดตามผลการตรวจ
ยืนยันการวินิจฉัย และการตอบสนองตอการรักษา
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ขอสังเกตเพิ่มเติมในการวินิจฉัยวัณโรคในเด็ก
1. กรณีทม่ี อี าการเขาไดกบั วัณโรคแพรกระจาย พิจารณาสงตรวจอัลตราซาวด
ชองทอง ซึ่งอาจพบตอมน้ำเหลืองในชองทองโตขึ้น หรือมีตับมามโต รวมกับมี
calcification หรือ microabscess รวมดวย
2. การเก็บเสมหะ เด็กจะขากไดยาก และตรวจ AFB smear มักจะเปนลบ
ถาเปนเด็กเล็ก ใชวิธีดูดน้ำจากกระเพาะอาหาร (gastric aspirate) ในตอนเชา
3. เด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของระบบทางเดินอาหาร เชน ถายเหลว
เรื้อรัง พิจารณาสงตรวจ AFB จากอุจจระ

3.4 การตรวจเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาทางอณูชวี วิทยา (molecular assay)
การตรวจหาเชื ้ อ วั ณ โรคและวั ณ โรคดื ้ อ ยาวิ ธ ี ก ารทางอณู ช ี ว วิ ท ยา
ดวยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) ทำใหสามารถวินิจฉัยวัณโรค
ไดอยางรวดเร็ว หรือซึ่งครอบคลุมถึงการพิสูจนเชื้อวัณโรค (identification of MTB)
สามารถแยกเชื้อ MTB กับ NTM ได สามารถตรวจหาเชื้อวัณโรคไดทั้งในเสมหะ
น้ำจากกระเพาะอาหาร และสิ่งสงตรวจอื่นๆ การพิจารณาตรวจวินิจฉัยวัณโรค
ดื้อยาดวยวิธีการทางอณูชีววิทยาเปนทางเลือกสำหรับผูปวยเฉพาะที่จำเปนตองมี
ความรวดเร็วในการวินิจฉัยวัณโรค และวัณโรคดื้อยาเรงดวน
ปจจุบันวิธีที่นิยมใชในประเทศไทย เชน
• XpertMTB/RIF เปน real time PCR ซึ่งสามารถตรวจไดงาย ใชเวลา
ในเครื่อง ประมาณ 100 นาที สามารถวินิจฉัยวาเปนวัณโรค และตรวจการดื้อ
ตอยา rifampicin (กำลังพัฒนาใหสามารถตรวจการดื้อยา isoniazid ไดดวย)
แมวาจะยังไมเปนวิธีการที่เปนมาตรฐาน แตองคการอนามัยโลกไดรับรองแลว
• LPA ใชเทคนิค PCR เชนกัน จัดเปนวิธีที่มาตรฐานแตมีหลายขั้นตอน
การตรวจในหองปฏิบัติการ ใชเวลาตรวจประมาณ 2 วัน สามารถวินิจฉัยวาเปน
วัณโรค และตรวจการดือ้ ตอยา rifampicin และ isoniazid สามารถวินจิ ฉัย MDR-TB
บทที่ 3 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส
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ไดเลย แตมีขอจำกัดคือ ถาตรวจเชื้อดื้อยาจากสิ่งสงตรวจโดยตรง เชน ตรวจใน
เสมหะ ควรเปนตัวอยางเสมหะที่มีผล smear เปนบวก
เนื่องจากขอมูลประเทศไทย ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปนวัณโรคสวนใหญ
ยังคงเปนกลุม ตรวจพบเชือ้ นอย (associated with paucibacilliary) เหมือนในแอฟริกา
ซึ่งสวนใหญ CD4 ต่ำ มักจะพบวาผลตรวจ AFB smear เปนลบ และถาผล AFB
smear เปนบวก ก็พบ สัดสวนของ NTM มากกวาในกลุมผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวี
ดังนั้นจึงแนะนำใหสงตรวจ วิธี XpertMTB/RIF เพื่อวินิจฉัยวัณโรคไดอยางรวดเร็ว
และแมนยำ จากการศึกษา meta-analysis พบวามีความไว (sensitivity) รอยละ
88 (95% CI : 84-92) และมีความจำเพาะ (specificity) รอยละ 99 (95% CI : 98-99)
ปจจุบันจึงแนะนำ ใหผูที่มีการสงสัยวัณโรค สงตรวจ วินิจฉัยดวย XpertMTB/RIF
แตเนื่องจากปจจุบันยังมีเครื่องตรวจวิธี XpertMTB/RIF อยางจำกัด โรงพยาบาล
หลายแหงยังจำเปนตองตรวจ AFB smear และ TB culture ควบคูไ ปดวย เพือ่ การ
ยืนยันการวินจิ ฉัยวัณโรคและ เพือ่ ทดสอบความไวของเชือ้ ตอยาขนานอืน่ ๆ
เนือ่ งจากผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีทป่ี ว ยเปนวัณโรครายใหม (ไมรวมผูป ว ยทีม่ ปี ระวัติ
สัมผัสวัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน) มีอบุ ตั กิ ารณของวัณโรคดือ้ ยาไมสงู โดยความแมนยำ
ของการวินจิ ฉัยวัณโรคดือ้ ยาดวยการตรวจดวยวิธี XpertMTB/RIF นัน้ ขึน้ กับความชุก
(prevalence) ที่จะเกิดวัณโรคดื้อยา ถามีความชุกรอยละ 15 คาคาดทำนายผลบวก
(positive predictive value: PPV) ของวิธี XpertMTB/RIF ที่จะทำนายถูก คือ
เกินรอยละ 90 แตถาความชุก (prevalence) ที่จะเกิดวัณโรคดื้อยาต่ำ (low risk
prevalence MDR) เหลือรอยละ 3 คาคาดทำนายผลบวก (PPV) ของวิธี
XpertMTB/RIF จะเหลือแครอยละ 30 ผูติดเชื้อเอชไอวีที่เปนวัณโรครายใหมที่มี
ผลการตรวจวิธี XpertMTB/RIF ใหพิจารณาตรวจซ้ำอีกครั้ง โดยแนะนำใหตรวจ
LPA (แตถาไมสามารถสง LPA พิจารณาตรวจซ้ำดวยวิธี XpertMTB/RIF)
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การตรวจคัดกรองเอชไอวีในผูปวยวัณโรค
1. ผูใหญเมื่อไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรค แนะนำใหการปรึกษา
เพื่อตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีทุกราย ถาผูปวยเคยเจาะเลือดตรวจแลวให
ผลลบนานมากกวา 1 เดือน ใหตรวจเลือดซ้ำโดยระยะเวลาที่แนะนำใหตรวจเลือด
ใหเร็วที่สุดเทาที่จะทำไดหลังจากเริ่มรักษาวัณโรค
2. เด็ก แนะนำใหตรวจคัดกรองเอชไอวีในครั้งแรกที่ผูปวยเด็กไดรับ
การวินิจฉัยวัณโรคทุกรายในกรณีตอไปนี้ขอใดขอหนึ่ง
1) อายุตั้งแต 10 ป ขึ้นไป* หรือ
2) มีประวัติเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี เชน คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ
เอชไอวี มีพฤติกรรมเสี่ยง เชน ใชสารเสพติด หรือ มีเพศสัมพันธ เปนตน หรือ
3) เปนวัณโรคชนิดรุนแรง เชน วัณโรคของระบบประสาทสมองและเยื่อ
หุมสมอง เปนวัณโรคชนิดแพรกระจายและ miliary tuberculosis
หมายเหตุ* เด็กอายุ 10 ปขึ้นไป จัดอยูในกลุมวัยรุนตามองคการอนามัยโลกที่ให
ความหมายของวัยรุนวาเปนชวงอายุ 10-19 ป วัยรุนมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอชไอวี

บทที่ 3 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส
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บทที่ 4
การรักษาและติดตาม
ผูปวยวัณโรคและเอดสในผู
ในผู ใหญ

บทที่ 3 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส

“

ค แนะน การดูแลรักษาผู ใหญที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปนวัณโรค ผู ใหญ
1 การรักษาวัณโรคที่ไมดื้อยา
กรณีทั่วไป ใหการรักษานาน 6 เดือน
กรณีที่มีการตอบสนองชา าพถายรังสีทรวงอกมีโพรงฝ หรือเสมหะยังยอมพบเชื้อ
เมื่อรักษาครบ 2 เดือน ใหการรักษานาน 9 เดือน
วัณโรคกระดูก ขอ และสมอง ใหการรักษานาน 12 เดือน
2 การรักษาควรอยู ายใต
3 เริ่มยาตานเอชไอวี ในผูปวยทุกรายเมื่อผูปวยพรอมและสามารถทนตอยารักษาวัณโรค
ระยะเวลาเริ่มยาตานเอชไอวีหลังเริ่มยารักษาวัณโรคที่เหมาะสม ใหพิจารณาจากจ นวน
4 และความรุนแรงของโรค
3
4 5
เริ่ม ายใน 2 สัปดาห อยางชาไมเกิน 4 สัปดาห
3
4 5
อาการวัณโรครุนแรง เริ่ม ายใน 2 สัปดาห อยางชาไมเกิน 4 สัปดาห
อาการวัณโรคไมรนุ แรง เริม่ ระหวาง 2 สัปดาห อยางชาไมเกิน 8 สัปดาห
อาการวัณโรครุนแรง ไดแก วัณโรคแพรกระจาย น้ หนักตัวนอย อัลบูมนิ ในเลือดต่ ดี
4 กรณีทม่ี ี
ใหเริม่ สูตรยาตานเอชไอวีทม่ี ี
ถาไมสามารถใช
ได ใหพิจารณา
หรือ
หรือ
ตามล ดับ
5 หามใหยากลุม
หรือ
คูก บั
6 ใหยา
เพื่อปองกันการติดเชื้อฉวยโอกาส ไมวาผูปวยจะมีคา 4
เทาใดก็ตาม แตอาจจะเริ่มหลังใหยาวัณโรค หรือยาตานเอชไอวีได ในระยะเวลา 2 สัปดาห
เพื่อปองกันการแพ
และสับสนในการปรับเปลี่ยนยา
7 แนะน ใหมีการคัดกรองโรครวมที่มีผลตอการรักษากอนเริ่มรักษาทุกราย
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและ ี
คาการท งานของตับ
คาการท งานของไต
เบาหวาน
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”

วัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวีผู ใหญ
วัณโรคเปนโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบบอยที่สุดของผูปวยเอดสและเปน
สาเหตุการตายที่สำคัญของผูปวยในประเท ไทย นอกจากนั้นวัณโรคยังสงผลให
การดำเนินโรคของการติดเชือ้ เอชไอวีเร็วข้น มีโอกาสปวยจากโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
หรือโรคอืน่ มากข้น การติดเชือ้ เอชไอวีถอื เปนปจจัยเสีย่ งทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ตอการเกิด
วัณโรค

4 1 การตรวจทางหองป บิ ตั กิ ารส หรับผูป ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้
เอชไอวีกอนเริ่มยาวัณโรคและยาตานเอชไอวี
เนื่องจากผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีมีความเสี่ยงตอการเกิดผล
ข า งเคี ย งของยาต า นเอชไอวี แ ละยารั ก ษาวั ณ โรคเพิ ่ ม มากข้ น กว า คนทั ่ ว ไป
จงควรคัดกรองทางหองปฏิบัติการ เพื่อเปนพื้น านกอนเริ่มการดูแลรักษา
ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารสำหรับผูป ว ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ารตร ทาง
ง ต าร
ร
4

HBsAg

าทีต่ ร
่ ทรา าต
ี รง ร
่ ทรา าต
ี รง ร
่ ทรา าต
ี รง ร

า ต
ตา

ทาง ง าร ร า ต
ี ่ าง ร
า าร ร่ าตา
ี ง า ร
ตา ทาง ง าร ต
ี
า
ง ี
ร
ี รต
ี
า
ต ต
่ า
่ี งต ต
ง ารร า
บทที่ 4 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส
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ารตร ทาง
ง ต าร
Liver function test
(LFT)

าทีต่ ร

า ต

ร่ า ร

ต
ที ่ี
ร ี า ี
ารท งา งต
ตง
ตร
ร่ ร าท รา ่
ร ารท งา งต
ตร ต ตา ตา ทาง าร
ตร ร า
ง ารต
ี
ร ท ท 2560
ตร
ร่ าท รา

creatinine

่ ทรา าต
ี รง ร
fasting blood sugar ่ ทรา า
ร

ร ี า

าร

ตร
ร่ าท รา
ตา ทาง ารตร ร า
ารต
ี ร ท ท
ตา ทาง าร ร า ต

ต ตา
ง
2560

า า

urinalysis
chest X-ray

่ ทรา าต
ี รง ร
่ ทรา าต
ี รง ร

ตา

ทาง าร ร า ต

ี
ี

4 2 การรักษาวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวีผู ใหญ
การรักษาในผูติดเชื้อเอชไอวี ใหการรักษานาน 6 เดือนเหมือนกรณี
การรักษาวัณโรคทัว่ ไป และใหการรักษาผูป ว ยวัณโรคนอกปอดเชนเดียวกับวัณโรคปอด
ระยะเวลาในการรักษาวัณโรคและขนาดยา ดังตารางที่ 4.2 - 4.3
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ตารางที่ 4.2 ระยะเวลาการรักษาวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวี
ารร า า 6
ารร า
ร
ารร า า 9

ร ที ่
ร ที ่ี ี ารต
1. ี รง า
2.
ง
ร 2
ร ร
รร ร
ตร า ารร
ง2
ง4 7

งา
า รง ที ร ง
่ร า

ร

ี

ารร า า 12
าท
า
ร
งา ง

า4
ร

2

า

ต
ต ี 47

าทง

ตารางที่ 4.3 ขนาดของยาหลักในการรักษาวัณโรคในผูใหญ
า
ี ร าร า
i oniazi
5-8 มก. กก. 300 มก. รับประทานวันละครั้ง
ri ampicin
10 มก. กก. 450-600 มก. รับประทานวันละครั้ง
etham tol
15-20 มก. กก. 800-1 200 มก. รับประทานวันละครั้ง
pyrazinami e 20-25 มก. กก. 1 000-2 000 มก. รับประทานวันละครั้ง
ให pyri oxine 25 มก.วันละครั้งรวมดวยกรณีให i oniazi

า ต

พิจารณาการใหสเตียรอยด กรณีทเ่ี ปนเยือ่ หุม สมองอักเสบ menin iti หรือ เยือ่ หุม หัวใจ
อักเสบ pericar iti ขนาด pre ni olone 1 มก. กก. วัน เปนเวลา 3 สัปดาห และคอย
ลดขนาดยาจนหยุดยาไดภายในระยะเวลา 3 สัปดาห
ควรใหการรักษาดวยระบบ irectly o erve therapy T
ปรับยาเมื่อทราบผลความไวของเชื้อตอยาเปนสิ่งสำคัญในการรักษาวัณโรคใหหายขาด
ปองกันการเกิดวัณโรคดื้อยา
บทที่ 4 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส
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กรณีหญิงตั้งครร ที่ติดเชื้อเอชไอวีและเปนวัณโรค
หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีและเปนวัณโรคมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะแทรก อ นของการตัง้ ครรภสงู ข้น เชน คลอดกอนกำหนด และน้ำหนักตัวนอย
สามารถใหยาตามสูตรมาตร านไดตามปกติ
ยาทีห่ า มใชในหญิงตัง้ ครรภ ไดแก treptomycin anamycin ami acin
และ ethionami e ยาที่ควรหลีกเลี่ยง คือ ยากลุม inolone cyclo erine
และ para-amino alicylic aci
แนวทางการใหยาวัณโรครวมกับยาตานเอชไอวี
1. ri ampicin เปนยาหลักในสูตรยารักษาวัณโรคระยะสั้น และสามารถ
กระตุน เอนไ ม 450 ในตับและเพิม่ การทำงานของ e l x m lti- r tran porter
- lycoprotein ทำใหระดับของยากลุม non-n cleo i e rever e tran cripta e
inhi itor RT และ protea e inhi itor
ในเลือดลดลง
2. กรณีผูปวยกำลังไดยาตานเอชไอวีสูตร RT ทั้ง e avirenz และ
nevirapine ใหสูตรยาวัณโรคตามปกติ ยกเวน rilpivirine R หามใหคูกับ
ri ampicin
3. กรณีผูปวยกำลังไดยาตานเอชไอวีสูตรที่มี ใหพิจารณาดังนี้
ปรับยา เปนสูตรที่มี RT พิจารณายา e avirenz กอน
nevirapine หรือ inte ra e inhi itor เชน ralte ravir เปนสวนประกอบแทน
และใหสตู รยาวัณโรคตามปกติ ทัง้ นีต้ รวจสอบ และควรระวังวาผูป ว ยไมเคยมีประวัติ
ดื้อยา หรือแพยาที่กำลังจะเปลี่ยน
ถาไมสามารถใช RT และ inte ra e inhi itor ได ใหพจิ ารณา
ปรับสูตรยาวัณโรคเปน 2 10-16 อาจพิจารณาเพิม่ treptomycin ในชวง
2 เดือนแรก ใหระวังการดื้อกลุมยา inolone หากสงสัย ควรสงตรวจหาเชื้อ
ดื้อยา
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ตารางที่ 4.4 แนวทางการใหยาวัณโรครวมกับยาตานเอชไอวี

ตร าร า ร
1. กรณีทไ่ี มมี ri ampicin ใหพจิ ารณาเริม่ สูตรยาตานเอชไอวีตามปกติ
ในสูตรยารักษาวัณโรค
2. กรณีทม่ี ี ri ampicin ใหพจิ ารณาดังนี้
ในสูตรยารักษาวัณโรค
avirenz
ขนาด 600 มก. วันละครัง้ พิจารณาสูตร กอน
ไมตอ งปรับลดระดับยา
evirapine
ใชในขนาด ปกติ ไมตอ ง lea -in
Ralte ravir R
ขนาด 400 มก. ทุก 12 ชม. ในคนไทยมีการ กษาวาใชยาขนาดนีไ้ ด
แตควรเฝาระวังระดับไวรัส R อยางใกลชดิ
ol te ravir T ขนาด 50 มก. วันละ 2 ครัง้

4 3 วัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน
กรณีพบ R-T ่งมีเชื้อดื้อตอยาอยางนอย 2 ตัว คือ i oniazi และ
ri ampicin ควรใหยาใหม 4 ชนิด โดย 1 ชนิด เปนยาฉีด ในระหวางที่รอผล T
การรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ใหปรกษาผูเชี่ยวชาญโดยพิจารณาเลือกใหยา
ดังนี้ อานเพิ่มเติมในแนวทางการบริหารจัดการผูปวยวัณโรคดื้อยา
ตารางที่ 4.5 ขนาดของยาหลักในการรักษาวัณโรคดื้อยาในผูใหญ
า

ี ร าร า

treptomycin
15 มก. กก. ไมเกิน 1 000 มก. ฉีดเขากลามวันละครั้ง
anamycin
15 มก. กก. ไมเกิน 1 000 มก. ฉีดเขากลามวันละครั้ง
ami acin
15 มก. กก. ไมเกิน 1 000 มก. ฉีดเขากลามวันละครั้ง
ethionami e
10 มก. กก. 750-500 มก. วัน แบงกินวันละ 2-3 ครั้ง
cyclo erine
10 มก. กก. 500-750 มก. วัน แบงกินวันละ 2-3 ครั้ง
para-amino alicylic 200 มก. กก. 8 000 - 12 000 มก. วัน แบงกินวันละ 2 ครั้ง
aci
levo loxacin
500-750 มก. วัน กินวันละครั้ง
moxi loxacin
400 มก. วัน กินวันละครั้ง
า ต แนะนำใชยา levo loxacin มากกวา o loxacin เนื่องจากประสิท ิภาพของยา
ในการรักษาวัณโรคดีกวา
บทที่ 4 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส
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4 4 การเริ่มยาตานเอชไอวีขณะที่ผูปวยก ลังไดยาวัณโรค
เริ่มยาตานเอชไอวีในผูติดเชื้อเอชไอวีทุกรายเมื่อผูปวยพรอมและสามารถ
ทนตอยาตานวัณโรค
ระยะเวลาเริ่ม ยาตา นเอชไอวีท ี่เหมาะสมพิ จ ารณาจากปริ มาณ
เม็ดเลือดขาว 4 และความรุนแรงของโรค ดังตารางที่ 4.6
กรณีวนิ จิ ฉัยวัณโรคเยือ่ หุม สมอง พิจารณารอเริม่ ยาตานเอชไอวีหลังรักษา
วัณโรคแลวนาน 2-8 สัปดาห และผูปวยตอบสนองตอการรักษาวัณโรค โดยควร
ติดตามผลขางเคียงใกลชดิ หรือปรกษาผูเ ชีย่ วชาญ เนือ่ งจากพบผลขางเคียงเพิม่ ข้น
ในกลุมที่มีระดับ 4 ต่ำและเริ่มยาตานเอชไอวีเร็ว
ตารางที่ 4.6 ระยะเวลาเริ่มยาตานเอชไอวีที่เหมาะสมหลังเริ่มยาวัณโรค
รา 4
าร ร่ าตา
ี ง ร่ า ร
3
50 cell mm
เริ่มภายใน 2 สัปดาห อยางชาไมเกิน 4 สัปดาห
3
> 50 cell mm
อาการวัณโรครุนแรง เริ่มภายใน 2 สัปดาห
อยางชาไมเกิน 4 สัปดาห
อาการวัณโรคไมรุนแรง เริ่มระหวาง 2 สัปดาห
อยางชาไมเกิน 8 สัปดาห
อาการวัณโรครุนแรง ไดแก วัณโรคแพรกระจาย น้ำหนักตัวนอย อัลบูมินในเลือดต่ำ ีด

4 5 การให
ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปนวัณโรคทุกราย ควรไดรับยา cotrimoxazole
เพื่อปองกันและรักษาการติดเชื้อฉวยโอกาสอื่น ไมวาผูปวยจะมีคา 4 เทาใด
ก็ตาม ชวยลดอัตราการเสียชีวติ แตอาจจะเริม่ หลังใหยาวัณโรคหรือยาตานเอชไอวี
ไดในระยะเวลา 2 สัปดาห เพื่อปองกันการแพ cotrimoxazole และสับสนในการ
ปรับเปลี่ยนยา
46
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4 6 การติดตามการรักษาวัณโรค

า ่ ต
ทาง ารร า ร
พิจารณาจากลักษณะทางคลินิกรวมกับตรวจยอมเสมหะเปนสำคัญ
ภาพถายรังสีทรวงอก พิจารณาทำเมือ่ ลักษณะทางคลินกิ แยลงระหวาง
การรักษา กอนพิจารณาเปลีย่ นแนวทางการรักษา และเมือ่ รักษาครบเพือ่ พิจารณา
หยุดการรักษา
ติดตามการตรวจยอมเสมหะเมือ่ สิน้ สุดระยะเขมขน inten ive pha e
ของการรักษาที่ 2 เดือน ถาผลยอมเสมหะไมพบเชื้อเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 2 ใหลด
ยาเหลือ i oniazi และ ri ampicin
การรักษาควรใชวิ ี T โดยเจาหนาที่สา ารณสุข หรืออาสาสมัคร

4 7 ผลขางเคียงของยาที่พบบอยในผูติดเชื้อเอชไอวีปวย
เปนวัณโรคและรับการรักษา
ป ิกิริยาผื่นแพยา
ยาทุกชนิดเปนสาเหตุที่ทำใหเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนัง
ผื่นผิวหนังรุนแรงหรือมีรอยโรคในเยื่อบุตาง รวมดวย ใหหยุดยา
ที่สงสัยทุกชนิด
ใหยาตาน ีสตามีน และพิจารณาใหสเตียรอยด
เมื่อผื่นหายดีจากกรณีผื่นผิวหนังที่ไมรุนแรงมากพิจารณาใหยาใหม
ทีละชนิด โดยมีแนวทางดังนีเ้ ริม่ ใหยา i oniazi หรือ ri ampicin ตอดวย etham tol
และ pyrazinami e เปนตัวสุดทายระยะหางของการใหยาแตละชนิด คือ 3-5 วัน
ถาผืน่ ข้นขณะไดยาชนิดใด ใหหยุดยาตัวดังกลาวรอใหผน่ื ยุบหมดแลว
จงเริ่มยาชนิดถัดไป

บทที่ 4 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส
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ป ิกิริยาตับอักเสบ
ยาที่เปนสาเหตุใหเกิดตับอักเสบไดแก i oniazi ri ampicin และ
pyrazinami e สวนกรณีทม่ี เี ฉพาะคา al aline pho phata e และ ilir in สูงข้น
โดยไมคอ ยมีความผิดปกติของ tran amina e enzyme มักเกิดจากยา ri ampicin
ตารางที่ 4.7 ผลขางเคียงพบบอยที่ทับ อนกันในการรักษาวัณโรคและยาตาน
เอชไอวี
าง ี ง
า ารทาง ง

า ร

าตา

pyrazinamide,

abacavir

ี

า าร

streptomycin

pustulosis

ตต

cholestatic
ต ต
rifampicin
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tubulo-interstitial

4 8 ค แนะน เกี่ยวกับตับในผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี
1 ตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบในผูติดเชื้อเอชไอวี
ทุกราย โดยตรวจ
และ anti- ทุกราย
หากพบไมติดเชื้อตับอักเสบบี และยังไมมีภูมิคุมกัน แนะนำใหฉีด
วัค ีนปองกันไวรัสตับอักเสบบี แมวาจะปวยเปนวัณโรคอยู
หากพบติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ี พิจารณารักษาวัณโรคใหครบกอน
และใหยาตานเอชไอวีจนมีปริมาณไวรัส viral loa 50 copie m จงพิจารณา
รักษาตับอักเสบ ี
2 ควรทำการตรวจเลือดดูการทำงานของตับ กอนเริม่ การรักษาในผูต ดิ เชือ้
เอชไอวีทป่ี ว ยเปนวัณโรคทุกรายทีม่ คี วามเสีย่ งของโรคตับอักเสบ เชน ผูป ว ยสูงอายุ
60 ป มีภาวะทุพโภชนาการ ดืม่ แอลกอ อลเปนประจำ มีโรคตับจากแอลกอ อล
หรือเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีหรือ เี รือ้ รัง และตับแข็ง เปนตน หลังจากนัน้ ถาผลการตรวจ
ปกติหรือผิดปกติเล็กนอยใหตรวจทุก 1-2 สัปดาหในเดือนแรก และหลังจากนั้น
ตามอาการ และความเหมาะสม เชน ทุก 2 สัปดาหในเดือนที่ 2 หลังจากรับประทานยา
และเจาะตรวจ ้ำหากมีอาการสงสัยตับอักเสบ
3 แนะนำการตรวจการทำงานของตับระหวางใหยาวัณโรค
ผูปวยที่ไมมีความเสี่ยงในการเกิดตับอักเสบ ตรวจ T T และ
total ilir in เฉพาะกรณีที่มีอาการสงสัยตับอักเสบ
ผูปวยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตับอักเสบ ตรวจ T T และ
total ilir in ทุก 1-2 สัปดาหในเดือนแรก และหลังจากนั้นพิจารณาตามอาการ
และความเหมาะสม เชน ทุก 2 สัปดาหในเดือนที่ 2 หลังจากรับประทานยาและ
เจาะตรวจ ้ำหากมีอาการสงสัยตับอักเสบ
4 แนะนำใหผปู ว ยหยุดแอลกอ อลตลอดการรักษา ระมัดระวังการใชยา
อืน่ ทีม่ ผี ลตอตับ หรือมีปฏิกริ ยิ ารวมกับยา i oniazi ri ampicin และ pyrazinami e
โดยเฉพาะยารักษาโรคลมชัก ยา l conazole และยา cotrimoxazole
บทที่ 4 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส
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4 9 การปรับยาวัณโรคในผูที่มีปญหาตับอักเสบ
ในผูที่มี T T ผิดปกติกอนเริ่มยาวัณโรค อาจเปนจากวัณโรค
ที่ตับ โดยเฉพาะในผูติดเชื้อเอชไอวีที่มี 4 200 cell mm3 ่งมักพบวัณโรค
แบบแพรกระจาย กลุมนี้ใหยารักษาวัณโรคตามมาตร านการรักษาวัณโรค หรือ
อาจจะเปนจากโรครวม เชน ไวรัสตับอักเสบบีหรือ ี การใหยาวัณโรคก็จะไปเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเกิดตับอักเสบมากข้น
สวนผูท ม่ี ี T T ผิดปกติหลังเริม่ ยาวัณโรคอาจเกิดจากยาวัณโรค บางตัว เชน
i oniazi ri ampicin และ pyrazinami e สวนใหญจะมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
ตับอักเสบอยู
4 9 1 กรณีผตู ดิ เชือ้ เอชไอวีไมมีโรคตับมากอน แตเกิดปญหาตับอักเสบ
ข้นมาหลังไดยาวัณโรค
ใหพจิ ารณาเหมือนผูป ว ยวัณโรคทัว่ ไปทีไ่ มตดิ เชือ้ เอชไอวี โดยมีหลักการ
ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 การรักษาวัณโรคในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีไมมโี รคตับมากอน แตเกิดปญหา
ตับอักเสบข้นมาหลังไดยาวัณโรค
ร าตาง
S T T 2-3 เทาของคาปกติ หรือ al aline
pho phata e 2 เทาของคาปกติ
T T > 5 เทาของคาปกติ แตไมมอี าการ
ตับอักเสบ
หรือ
T T > 3 เทาของคาปกติ รวมกับมี
อาการตับอักเสบ
Total ilir in > 3 มก. ดล. แต T T
3 เทาของคาปกติหรือมี a n ice หรือ
al aline pho phata e สูงเดน
T T 5 เทาของคาปกติ และไมมี
อาการ
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ี ารร า
ห 2 R ติดตาม liver nction te t สังเกต
อาการ
หยุด R ถาโรครุนแรงหรืออยูใ นระยะวัณโรค
แพรเชือ้ ใหใช etham tol l oro inolone
และ treptomycin จน T
T 2
เทาและ total ilir in 2 มก. ดล. แลวให
re-challen e ยาใหม
หยุด ri ampicin อัลตรา าวนชอ งทองคัดกรอง
ภาวะทางเดินน้ำดีอดุ ตัน

ใหรบั ประทานยาวัณโรคตอ และติดตามหนาที่
การทำงานของตับทุก 1 สัปดาห

ขั้นตอนการ
ยาวัณโรค
เริ่มใหยาใหมเมื่อ T และ T ลดลงจน 2 เทาของคาปกติ และ
total ilir in ลดลงจน 2.0 มก. ดล. โดยเรียงลำดับการใหยาจาก i oniazi
ri ampicin และ pyrazinami e ตามลำดับใหเริม่ จากขนาดยาปกติ ระยะหางของ
การใหยาแตละชนิดคือ 1 สัปดาห ถาไมพบความผิดปกติจงเริม่ ยาใหมตวั ตอไปได
ระหวาง re-challen e ถาคา T T หรือ total ilir in กลับสูงข้นตามเกณ 
ที่กลาวไวกอนหนาใหหยุดยาและไมกลับมาใชอีก
4 9 2 การรักษาวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีป ญหาโรคตับหรือ
มีตับแข็งมากอน
ผูปวยเอดสที่มีโรคตับเรื้อรัง หรือมีตับแข็งมากอนมีโอกาสเกิดพิษตอตับ
จากยาวัณโรค รอยละ 17-35 และเสี่ยงตอภาวะตับวาย ac te-on chronic liver
ail re ไดมาก หากเกิดตับวายจะมีโอกาสเกิดไตวาย hepato-renal yn rome
และเสียชีวิตสูงหากไมไดรับการผาตัดปลูกถายตับอยางทันทวงที ควรมีการติดตาม
และเลือกสูตรยาวัณโรคใหเหมาะสม
ตารางที่ 4.9 การรักษาวัณโรคในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีทม่ี ปี ญ หาโรคตับหรือมีตบั แข็งมากอน
ารร า
ที่ ีต
ี
ร
า า ต่
ร ตง ต ร
ร
ให และ ไปจนกวาหายดี า นและ T T 2 เทาของ
คาปกติจากนั้นใหใชสูตรยามาตร าน R ไดตามปรกติ
กรณีทม่ี ี active T และมีอาการรุนแรง อาจใหยากลุม inolone
เชน levo loxacin โดยเริ่มยาหลังจากให และ ไปแลว
2-3 สัปดาห หรือใหไปพรอมกัน
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ารร า

ที่ ี ร ต
ร รง
ต
ใชยาสูตรมาตร าน 2 R 4 R
ควรเฝาระวังอาการและตรวจ T เปนระยะ โดยเฉพาะใน 2
เดือนแรก
SGPT/SGOT เลือกสูตรยาที่อาจมีผลตอตับเพียง 1-2 ชนิด เทานั้น
3 ทา ง
ควรเลือก ri ampicin เปนตัวแรก เนือ่ งจากเปนยาทีม่ ภี าวะพิษ
า ต
ตอตับ hepatic in ry ต่ำและระยะเวลารักษาสัน้ ถัดมาควรเลือก
ใช i oniazi
ไมควรเลือกใชยา เนื่องจาก ทำใหเกิดภาวะพิษตอ
ตับต่ำ ในผูป ว ยกลุม นีไ้ ดสงู และรุนแรงกวายา ri ampicin และ
i oniazi
พิจารณาใหเปน 2 R 7 R
า
ใหเลือกสูตรยาที่มีผลตอการทำงานของตับนอยควรเลือกสูตร
3 ทา ที่ไมมี อยู และระวังการใช i oniazi และ ri ampicin
ง า ต พิจารณาสูตรยาทีม่ ยี าทีม่ ผี ลตอการทำงานของตับ 1 ชนิด เชน
ร
2 16 18
ต ง
ควรใหการรักษารวมกับอายุรแพทยโรคระบบทางเดินอาหาร

4 1 การปรับสูตรยาวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปนโรคไต
ปรับขนาดยาวัณโรคในผูที่มีการทำงานของไตผิดปกติ
ปรับขนาดยาตานเอชไอวีตามการทำงานของไตในผูที่มีการทำงาน
ของไตผิดปกติ
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ตารางที่ 4.10 การปรับสูตรยาวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปนโรคไต
่ า

า า
Creatinine
Clearance
. าที
i oniazi
ไมตอ งปรับขนาดยา 300 มก.ตอวัน
ri ampicin
ไมตอ งปรับขนาดยา น้ำหนัก 50 กก. 450 มก. ตอวัน
น้ำหนัก > 50 กก. 600 มก. ตอวัน
pyrazinami e 30-60
น้ำหนัก 50 กก. 1 500 มก. วัน
น้ำหนัก > 50 กก. 2 000 มก. วัน
25-30 มก. กก. วัน 3 วันตอสัปดาห ใหยาหลัง
30 หรือ
25-30 มก. กก. วัน 1 500 มก. วันละครัง้
ผูร บั การปลูกถายไต น้ำหนัก 50 กก. 1 500 มก. วัน
i ney tran plant น้ำหนัก > 50 กก. 2 000 มก. วัน
recipient
etham tol
15 มก. กก. วัน
30-60
15-25 มก. กก. วัน 3 วันตอสัปดาห
< 30
ไมแนะนำใหใช
< 15 หรือ
ผูร บั การปลูกถายไต 15 มก. กก. วัน
o loxacin
600-800 มก. ตอวัน
30-60
30 หรือ ialy i 600-800 มก. ตอวัน 3 วันตอสัปดาห
ผูร บั การปลูกถายไต 600-800 มก. ตอวัน
levo loxacin 30-60
750 มก. ตอวัน
30 หรือ ialy i 750 มก. ตอวัน 3 วันตอสัปดาห
ผูร บั การปลูกถายไต 750 มก. ตอวัน
moxi loxacin ไมตอ งปรับขนาดยา 400 มก. ตอวัน
treptomycin
30 หรือ ialy i ไมแนะนำใหใช
ami acin
capreomycin
บทที่ 4 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส
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่ า
ethionamide

Creatinine
Clearance
. าที

า า

ไมตอ งปรับขนาดยา
> 50
ตงร า า
10-50
า ร 50
< 10
ตงร า า
HD
prothionamide 30 ร
ตงร า า
PAS
ตงร า า
> 50
า ร 50 75
10-50
า ร 50
< 10, CAPD, CAVH
cycloserine
250 .
รง ร 500 .
30 ร
า 3 รง
clofazimine
ร า า
Linezolid
ร า า
amoxycillin/ < 30
250 500 . ท 12 ่ ง
clavulanate < 10
250 500 .
รง
250 500 .
รง
่ ง
HD
clarithromycin 30 ร
250 375 .
2 รง
imipenem/
250 500 . ท 6 ่ ง
30 ร
cilastatin

CAPD, continuous ambulatory peritoneal dialysis; CAVH, continuous arteriovenous hemofiltration; HD, hemodialysis
* แนะนำใหตรวจเลือดดู ric aci และเฝาระวังภาวะ o t attac
**แนะนำใหตรวจการมองเห็น colo r vi ion และ vi al ac ity กอนเริ่มใหยา
***เพิ่มโอกาสเกิด optic ne riti

54

แนวป ิบัติการผสมผสานงานวัณโรคและเอดสประเท ไทย ป 256

4 11 การดูแลรักษาวัณโรคและเอดส ในผูปวยเบาหวาน
ปจจุบันพบกลุมโรคไมติดตอ non-comm nica le i ea e
เพิม่ มากข้นในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี โดยเฉพาะโรคเบาหวาน พบความชุกของเบาหวาน
ประมาณ รอยละ 2-14 โดยปจจัยเสี่ยงของเบาหวานที่พบในผูติดเชื้อเอชไอวี
ไดแก การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ี การไดยาตานเอชไอวีกลุม เชน lopinavir
ritonavir atazanavir และ RT เชน tav ine zi ov ine i ano ine
การมีระดับ 4 ที่ต่ำ ระยะเวลาการติดเชื้อเอชไอวีมานาน และการสะสมของ
vi ceral at พบวาอุบตั กิ ารณของเบาหวานเพิม่ ข้น 4 เทา ในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีทไ่ี ดรบั
ยาตานเอชไอวี กลไกหลักของการเกิดเบาหวานในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีเกิดจากภาวะดือ้
ตออิน ูลิน
การติดเชือ้ เอชไอวีและเบาหวานเปนปจจัยเสีย่ งของวัณโรค โดยเบาหวาน
เพิม่ ความเสีย่ งของการเกิดวัณโรค 3 เทา และการติดเชือ้ เอชไอวีเพิม่ ความเสีย่ งของ
การเกิดวัณโรค 26 เทา การติดเชือ้ ทัง้ เอชไอวี วัณโรค และเบาหวานจงพบรวมกันได
และมีความสำคัญมากข้นโดยเฉพาะในประเท ที่มีความชุกของวัณโรคสูง
การคัดกรองเบาหวานในผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี
แนะนำใหมีการคัดกรองเบาหวานในผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี
ทุกราย การคัดกรองควรเริ่มดวยการ ักประวัติการเคยไดรับการวินิจฉัยเบาหวาน
มากอนหรือไม
ในผูที่ไมเคยทราบมากอนวาเปนเบาหวาน ใหแนะนำตรวจ a tin
loo l co e โดยตรวจเมือ่ แรกวินจิ ฉัยโรคเอดสหรือวัณโรค หากตรวจพบระดับ
น้ำตาลสูงจะไดเริม่ การรักษา เพราะการควบคุมระดับน้ำตาลทีด่ สี ง ผลดีตอ การรักษา
วัณโรค ผูปวยที่มีระดับน้ำตาลสูงกวาเกณ การวินิจฉัยเบาหวาน a tin loo
l co e >126 มก. ดล.หรือ ran om pla ma l co e 200 มก. ดล.
กรณีผูมาตรวจและไมไดอดอาหาร ใหเจาะ ran om pla ma l co e
ไดเลย หรือนัดมาใหม
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การรักษาเบาหวานในผูปวยวัณโรคและผูติดเชื้อเอชไอวี
แนวทางการรักษาเหมือนผูปวยเบาหวานโดยทั่วไปปฏิบัติตามแนวทาง
เวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ. . 2557 แตมีขอพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้
1. ระวังการใช met ormin รวมกับ tav ine 4T เพราะเพิม่ ความเสีย่ ง
การเกิด lactic aci o i
2. ri ampicin มีผลตอการควบคุมระดับน้ำตาลในผูป ว ยเบาหวานได ทำให
ระดับน้ำตาลสูงข้นจากผลโดยตรง early-pha e hyper lycaemia หรือจากการ
มีปฏิกริ ยิ าระหวางยากับยารักษาเบาหวานกลุม l onyl rea เชน li enclami e
และ lipizi e เปนตน thiazoli ine ione tepa lini e ทำใหระดับยาเบาหวาน
ในเลือดลดลง ดังนั้น ร ร า า ร
ตา
า
3. ยาฉีดอิน ูลินมีขอดีในผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากมี ท ิ
ในการเสริมสราง ana olic e ect ไมมปี ฏิกริ ยิ าระหวางยา ทัง้ กับยาตานเอชไอวี
และยารักษาวัณโรค สามารถใชไดกับผูปวยที่มีปญหาโรคตับ โรคไต
4. สูตรยาตานเอชไอวีในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีหรือผูป ว ยเอดสทเ่ี ปนเบาหวาน
อยูกอน ควรเลี่ยงยาตานเอชไอวีที่มีผลทำใหน้ำตาลในเลือดสูง เชน zi ov ine
tav ine lopinavir ritonavir หรือ atazanavir เปนตน
5. การใชยาลดไขมันในผูปวยเบาหวานที่กินยาตานเอชไอวี ควรระวัง
ปฏิกิริยาระหวางยาตานเอชไอวี โดยเฉพาะกลุม RT และ กับยาลดไขมัน
หามใช imva tatin รวมกับ ขณะที่ atorva tatin และ ro va tatin ควรใช
ดวยความระมัดระวังโดยเริ่มขนาดต่ำกอนสวน prava tatin ไมผาน meta oli m
โดย 450 แตประสิท ิภาพการลดไขมันไมดีมาก
การรักษาวัณโรคในผูปวยเบาหวานและติดเชื้อเอชไอวี
1. ใหการรักษาดวยสูตรระยะสั้น 6 เดือน คือ 2 R 4 R เหมือนผูปวย
ทั่วไป
2. กรณีทม่ี กี ารตอบสนองชา มีโพรงฝในภาพถายรังสีทรวงอก หรือเสมหะ
ยังยอมพบเชื้อเมื่อรักษาครบ 2 เดือน ใหการรักษานาน 9 เดือน
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3. หลังการรักษาวัณโรคผูปวยมักมีน้ำหนักตัวเพิ่มข้น ควรปรับขนาดยา
รักษาวัณโรคใหเหมาะสมตามน้ำหนักตัว
4. ผูป ว ยทีม่ ปี ญ หาเรือ่ งไตเสือ่ มรวมดวย ควรปรับยา pyrazinami e และ
etham tol เมือ่ ระดับ creatinine clearance 30 มล. นาที โดยปรับการบริหาร
ยาเปน 3 ครั้งตอสัปดาห คงขนาดยาตามปกติ
5. ควรใหวติ ามินบี 6 pyri oxine เสริม แนะนำใหรบั ประทานวิตามินบี 6
ในขนาด 25 มก. วัน เพื่อปองกันผลตอระบบประสาทจาก i oniazi

4 12 กลุมอาการอักเสบจาก าวะ นตัวของระบบ ูมิคุมกัน
ตารางที่ 4.11 กลุมอาการอักเสบจากภาวะฟนตัวของระบบภูมิคุมกัน
ภาวะที่มีอาการทรุดลงของวัณโรคหลังเริ่มยาตาน
า
เอชไอวีเรียกวา T para oxical R หรือ
ภาวะทีเ่ กิดจากเชือ้ วัณโรคที่ อ นอยู แสดงอาการหลัง
เริม่ ยาตานเอชไอวีไมนานเรียกวา nma in T R
มักพบในรายทีเ่ ริม่ ยาตานเอชไอวีเร็ว
า
เปนวัณโรคนอกปอด
เม็ดเลือดขาว 4 ต่ำกอนที่จะไดรับการรักษา
ดวยยาตานเอชไอวี
มีไขขน้
า าร ง
ตำแหนงทีเ่ คยเปนวัณโรคมีอาการกลับเลวลง เชน
- วัณโรคปอด มีแผลในปอดเปนมากข้น ไอมากข้น
- วัณโรคตอมน้ำเหลือง มีตอมน้ำเหลืองโตและ
เจ็บมากข้น
อาจเปนตำแหนงใหมกไ็ ด
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า ง า าร

ตง

ารร า
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า

- วัณโรคเยือ่ หุม สมองอักเสบ มีอาการของเยือ่ หุม
สมองอักเสบมากข้น หรืออาจเปนรอยโรคที่เกิด
ข้นใหมในตำแหนงอืน่ ก็ได
สวนใหญมักเริ่มปรากฏหลังจากการรักษาดวย
ยาตานเอชไอวีใน 3 เดือนแรก
สวนใหญอาการดีข้นไดเองภายในประมาณ 2-4
สัปดาห
พบอาการรุนแรงในบางราย
อัตราการเสียชีวิตจากภาวะ R พบไดนอยมาก
มีรายงานเสียชีวิตในกรณีเกิดภาวะนี้ที่สมองและ
ทีป่ อด
วัณโรคดื้อยา การติดเชื้อใหมหรือภาวะความ
เจ็บปวยใหม หรือ
ผลขางเคียงของยาตานเอชไอวีและยาวัณโรค
หรือ
ความลมเหลวของยาตานเอชไอวี หรือ
การไมรับประทานยาวัณโรคของผูปวย
ใหการรักษาวัณโรคและยาตานเอชไอวีตอเนื่อง
โดยไม ต  อ งมี ก ารปรั บ ชนิ ด และขนาดของยา
รวมกับ
ใหยาตานการอักเสบ non teroi alanti- in lammatory
r หรือ y temic cortico teroi ตามแต
ความรุนแรงของการอักเสบนัน้ เพือ่ ยับยัง้ การอักเสบ
ทีเ่ กิดจากภาวะ R
o ขนาด pre ni olone 1 มก. กก. วัน และคอย
ลดขนาดยาทุก 2 สัปดาห จนหยุดยาไดภายใน
ระยะเวลา 4-8 สัปดาห
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4 13 ขอพิจารณาในการดูแลรักษาผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีและวัณโรค
การดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรคทั้งสองโรคนี้ตองใหการรักษา
ทันที โดยอัตราการเสียชีวติ ของผูป ว ยวัณโรคและเอดสนน้ั สูงในชวง 2-3 เดือนแรก
ของการรักษาวัณโรค การใหยาตานเอชไอวีเร็วจะเพิ่มการรอดชีวิต อยางไรก็ตาม
ยาตานเอชไอวีมกั เริม่ ลาชาออกไปเนือ่ งจากปญหาผลขางเคียงยา การไมอยากเขารับ
การรักษา ความกังวลใจของการเริม่ ยาตานเอชไอวีเร็วของเจาหนาทีน่ โยบายของหนวย
บริการนั้น พบวา มักลาชาในชวงสงตอระหวางคลินิกทั้งสอง แตการเริ่มยาตาน
เอชไอวีชาสงผลตออัตราการรอดชีวิตในผูติดเชื้อเอชไอวีที่มรี ะดับ 4 ต่ำ ดังนัน้
การดูแลผูป ว ยทัง้ สองโรคนีจ้ ำเปนตองบูรณาการการดูแลรักษา ทัง้ สองโรคเขาดวยกัน
ดูแลตัวโรคตามมาตร าน ไดแก คนหาโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสอืน่ ทีอ่ าจมีรว มดวย
และรักษาโดยเร็ว รักษาวัณโรคดวยยามาตร าน
เริ่มยาตานเอชไอวีใหเร็วตามแนวทางการดูแลรักษา เชน ในผูปวยที่มีระดับ 4
ต่ำ เริม่ ใน 2 สัปดาห เฝาระวังการเกิดปญหาจากยา การเฝาระวังและรักษา R
เสริมพลัง ชวยเหลือประคับประคองผูป ว ยในชวง 3 เดือนแรก ทัง้ รางกายและจิตใจ
เชน แกไขภาวะทุพโภชนาการ ภาวะติดเตียงหรือพรองความสามารถในการ
ชวยเหลือตัวเอง มเ รา สิ้นหวัง แยกตัว ตีตราตนเอง
หาผูด แู ลหลักทีส่ ามารถเฝาติดตามอาการอยางใกลชดิ ฝกทักษะในการดูแลและ
แกไขปญหาเบื้องตนให
พิจารณารับเปนผูปวยในโรงพยาบาล ในชวง 2-3 เดือนแรก ในรายที่เสี่ยงสูง
ที่จะขาดนัด ขาดยา และไมมีผูดูแล
แก้ไขอุปสรรคในการเขาถง และคงอยูใ นระบบการรักษา ติดตามกลับมาเขาระบบ
อยางทันทวงทีและเหมาะสมกับบุคคลและชุมชน ระมัดระวังในเรื่องการตีตรา
และเลือกปฏิบัติ
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การดูแลอยางครบวงจรผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปนวัณโรคในมิติของการดูแล
และปองกัน ไดแก การเปดเผยผลเลือดและการตรวจเลือดคู การวางแผนครอบครัว
การดูแลเรื่องโภชนาการ วัค ีนปองกันโรคอื่น เชน วัค ีนไขหวัดใหญ วัค ีน
ปองกันไวรัสตับอักเสบบี ในผูใชสารเสพติดชนิดฉีดพิจารณาการใชเข็มฉีดยา
ที่สะอาด และการใหยาเม าโดนทดแทน เปนตน
เอกสารอางอิง
1. orl ealth r anization.Treatment o t erc lo i i eline.
eneva
2010.
2. orl ealth r anization. i eline or the pro rammatic mana ement
o r -re i tant t erc lo i emer ency p ate 2011. eneva
2011.
3. นิติพั น เจียรกุล. แนวทางปฏิบัติเรื่องวัณโรค. กรุงเทพ สาขาวิชาโรคระบบ
หายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุร าสตร คณะแพทย าสตร ิริราชพยาบาล
2007.
4. สำนักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพ สัมพัน . แนวทางการตรวจรักษา
และปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเท ไทย ป 2560 พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพ
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเท ไทยจำกัด 2560.
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บทที่ 5
การรักษาและติดตาม
ผูปวยวัณโรคและเอดสในเด็ก

บทที่ 4 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส

“

ค แนะน การดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปนวัณโรค เด็ก
1 เริม่ ยาตานเอชไอวีในผูป ว ยทุกรายเมือ่ ผูป ว ยพรอมและสามารถทนตอยารักษาวัณโรค ระยะเวลาเริม่ ยา
ตานเอชไอวีหลังเริ่มยาตานวัณโรคที่เหมาะสมใหพิจารณาจากจ นวน 4 และความรุนแรงของโรค
ระดับ ูมิคุมกัน
ระยะเวลาในการเริ่มยาตานเอชไอวี
ในเด็กติดเชื้อเอชไอวี 6 ป
4 15
เริ่มยาตานเอชไอวีโดยเร็ว หลังเริ่มรักษาวัณโรค ายใน 2 สัปดาห
4 >15
ถาอาการวัณโรครุนแรง ควรเริ่มการรักษาเอชไอวี เร็ว ายใน 2 สัปดาห
ถาอาการวัณโรคไมรุนแรง เริ่มยาระหวาง 2 8 สัปดาห
หากปวยเปนวัณโรคข้นมา ใหเริ่มยาตานวัณโรคไดทันที
ขณะกินยาตานเอชไอวีอยู
ในเด็กติดเชื้อเอชไอวี > 6 ป ใชเกณ แบบผู ใหญ
3
5
เริ่ม ายใน 2 สัปดาห อยางชาไมเกิน 4 สัปดาห
3
อาการวัณโรครุนแรง เริ่ม ายใน 2 สัปดาห อยางชาไมเกิน 4 สัปดาห
>5
อาการวัณโรคไมรุนแรง เริ่มระหวาง 2 สัปดาห อยางชาไมเกิน 8 สัปดาห
หมายเหตุ
*อาการวัณโรครุนแรง ไดแก วัณโรคแพรกระจาย น้ หนักตัวนอย อัลบูมินในเลือดต่ ีด
กรณีวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุมสมองพิจารณารอเริ่มยาตานเอชไอวีหลังรักษาวัณโรคแลวนาน 2 8 สัปดาห
2 สูตรยาในการรักษาวัณโรคในเด็กติดเชือ้ เอชไอวี
แนะน สูตรมาตร าน 2
4
แนะน ระยะเวลาในการรักษารวมทัง้ หมด 6 9 เดือน
หรือ
หรือ
แนะน ระยะเวลาในการรักษารวมทัง้ หมด 12 เดือน
วัณโรคในระบบประสาท
แนะน ให
1 2 มก กก วัน ควบคูไปกับการใหยารักษาวัณโรค เปนเวลา 4 6 สัปดาห
3 การรักษาควรอยูใต
4 กรณีที่มี
ใหเริ่มสูตรยาตานเอชไอวีที่มี
โดยไมตองปรับขนาดยา ถาไมสามารถใช
ได ใหพิจารณา
หรือ
หรือ
โดยตองเพิ่มขนาดยาตาน
เอชไอวีหากใช
หรือ
5 กรณีทม่ี ี
หามใหยาตานเอชไอวีสตู รทีม่ ี
หรือ
6 กรณีทม่ี คี วามจ เปนตองใช
ใหปรับสูตรยารักษาวัณโรคเปนสูตรที่ไมมี
ทัง้ นีร้ ะยะเวลาในการรักษาวัณโรคเปน 12 18 เดือน แนะน สูตร 2
ตอดวย
1 16
7 ไมแนะน ยาตานเอชไอวีเปนสูตร
3 ตัว รวมกับการรักษาวัณโรคดวยยาสูตรมาตร านทีม่ ี
8 การดูแลติดตามเด็กติดเชือ้ เอชไอวีทร่ี กั ษาวัณโรคควรติดตามวินยั ในการกินยา ผลขางเคียงของยาและกลุม อาการ
อักเสบจาก าวะ นตัวของระบบ มู คิ มุ กัน
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5 1 การรักษาวัณโรคในเด็กติดเชื้อเอชไอวี
ดังนี้

การรักษาวัณโรคในเด็กติดเชื้อเอชไอวี มีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา

1. ในกรณีที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรค กอนที่จะทราบวาติดเชื้อ
เอชไอวี ควรจะเริ่มการรักษาดวยยาตานเอชไอวีเมื่อใดจงเหมาะสม เนื่องจาก
มีความเสี่ยงในเรื่องผลขางเคียงของยาที่ใกลเคียงกัน รวมทั้งภาวะ imm ne
recon tit tion in lammatory yn rome R ่งเกิดจากภาวะภูมิคุมกันของ
รางกายดีขน้ ทำใหมอี าการของวัณโรคทีแ่ ยลงได เชน วัณโรคปอดเกิดภาวะ ac te
re piratory yn rome หรือ วัณโรคเยือ่ หุม สมอง ทีม่ ภี าวะความดันในสมองทีส่ งู ข้น
โดยคำแนะนำในการเริ่มยาตานเอชไอวีหลังการรักษาดวยยาวัณโรคในเด็กติดเชื้อ
เอชไอวี แสดงในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มยาตานเอชไอวีหลังการรักษาดวยยา
วัณโรคในเด็กติดเชื้อเอชไอวี
ร
ร
า าร ร่ าตา
ี
ต
ี 6
4 15
เริ่มยาตานเอชไอวีโดยเร็ว หลังเริ่มรักษาวัณโรค
ภายใน 2 สัปดาห
4 >15
ถาอาการวัณโรครุนแรง ควรเริ่มการรักษาเอชไอวี
เร็วภายใน 2 สัปดาห
ถาอาการวัณโรคไมรนุ แรง เริม่ ยาระหวาง 2-8 สัปดาห
หากปวยเปนวัณโรคข้นมา ใหเริ่มยาตานวัณโรคไดทันที
ขณะกินยาตานเอชไอวีอยู

บทที่ 5 การคัดกรอง คนหาและวินิจฉัยวัณโรคและเอดส
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ร
ต
< 50 cells/mm3
> 50 cells/mm3

ี>6

ร

า าร ร่ าตา

ี

เริ่มภายใน 2 สัปดาห อยางชาไมเกิน 4 สัปดาห
อาการวัณโรครุนแรง เริ่มภายใน 2 สัปดาห
อยางชาไมเกิน 4 สัปดาห
อาการวัณโรคไมรุนแรง เริ่มระหวาง 2 สัปดาห
อยางชาไมเกิน 8 สัปดาห

า ต
อาการวัณโรครุนแรง ไดแก วัณโรคแพรกระจาย น้ำหนักตัวนอย อัลบูมินใน
เลือดต่ำ ดี
กรณีวนิ จิ ฉัยวัณโรคเยือ่ หุม สมอง พิจารณารอเริม่ ยาตานเอชไอวีหลังรักษาวัณโรค
แลวนาน 2-8 สัปดาห และผูป ว ยตอบสนองตอการรักษาวัณโรคโดยควรติดตาม
ผลใกลชดิ เนือ่ งจากพบผลเพิม่ ข้นในกลุม ระดับ 4 ต่ำ และเริม่ ยาตานเอชไอวีเร็ว
2. สูตรยาในการรักษาวัณโรคในเด็กติดเชือ้ เอชไอวี แนะนำสูตรการรักษา
มาตร าน ดวย ยา R ในระยะเวลา 2 เดือนในชวงระยะเขมขน inten ive
pha e และตอดวย R ในระยะตอเนือ่ ง contin ation pha e สำหรับวัณโรคปอด
และวัณโรคตอมน้ำเหลือง แนะนำระยะเวลาในการรักษารวมทั้งหมด 6-9 เดือน
สำหรับวัณโรคชนิด miliary หรือวัณโรคชนิดแพรกระจายหรือวัณโรคเยื่อหุมสมอง
แนะนำระยะเวลาในการรักษารวมทัง้ หมดอยางนอย 12 เดือน โดยแนะนำการรักษา
โดยการ T และไมแนะนำการกินยารักษาวัณโรคแบบ intermittent
3. กรณีที่เปนวัณโรคในระบบประสาท วัณโรคปอดชนิด miliary วัณโรค
ที่ชองเยื่อหุมปอดหรือชองเยื่อหุมหัวใจหรือวัณโรคที่มีการอุดกั้นหลอดลม
en o ronchial T แนะนำให pre ni olone ขนาด 1-2 มก. กก. วัน ควบคู
ไปกับการใหยารักษาวัณโรค เปนเวลา 4-6 สัปดาห
4. สูตรยาในการรักษาวัณโรค ่งตองระมัดระวังเรื่องปฏิกิริยาระหวาง
ยารักษาวัณโรคและยาตานเอชไอวี ตารางที่ 5.2 ยา ri ampicin ที่เปนยาหลัก
ในการรักษาวัณโรค มีผลกระตุนเอนไ ม cytochrome 450 ่งเปน 3 4
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ที่มี e avirenz โดยไมตองปรับขนาดยา ถาไมสามารถใชยา e avirenz ไดให
พิจารณาใชยา nevirapine โดยไมตอ งลดขนาดยาในชวงสองสัปดาหแรก lea -in
perio หรือใชยาตานเอชไอวีกลุม inte ra e inhi itor เชน ralte ravir หรือ
ol te ravir โดยตองเพิ่มขนาดยาตานเอชไอวี ตารางที่ 5.3
5. ในกรณีที่เด็กมีระดับภูมิคุมกันไมต่ำมาก 4 >15 และมีความ
จำเปนตองใชยาตานเอชไอวีสตู ร หรือ rilpivirine แนะนำใหรกั ษาวัณโรคระยะเขมขน
ดวยยารักษาวัณโรคสูตรที่มี ri ampicin จนครบ 2 เดือนแรกกอน เนื่องจากมี
ประสิท ภิ าพ การรักษาวัณโรคสูง กำจัดเชือ้ วัณโรคไดเร็ว แลวจงพิจารณาปรับสูตร
ยารักษาวัณโรคชวงตอเนื่อง contin ation pha e เปนสูตรที่ไมมี ri ampicin
โดยใช หรือ
inolone นาน 10 - 16 เดือนโดยแนะนำใหเริ่มยากลุม
หลังจากหยุด ri ampicin ไปแลว 2 สัปดาห เพื่อรอระยะเวลาที่ยา ri ampicin
ถูกขับออกจากรางกายหมด
6. กรณีผูปวยที่มีความจำเปนตองใชยาตานเอชไอวีกลุม พรอม
กับการรักษาวัณโรคระยะเขมขน ใหปรับสูตรยารักษาวัณโรคเปนสูตรทีไ่ มมี ri ampicin
ทัง้ นีร้ ะยะเวลาในการรักษาวัณโรคจะยาวข้นเปน 12 - 18 เดือน ในระยะเขมขนใชยา
2
mi acin anamycin ตอดวย นาน 10-16 เดือน
7. ไมแนะนำยาตานเอชไอวีเปนสูตร RT 3 ตัว ไดแก zi ov ine
T lamiv ine 3T a acavir
รวมกับการรักษาวัณโรคดวยยา
สูตรมาตร านทีม่ ี ri ampicin เพราะประสิท ภิ าพของยาตานเอชไอวีสตู รนีต้ ำ่ กวา
การใชยาสูตรที่มียากลุม RT หรือ
8. กรณีผปู ว ยไดรบั ยาตานเอชไอวี อยูก อ นไดรบั การวินจิ ฉัยวัณโรค หากได้
รับยาตานเอชไอวีกลุม RT ทั้ง e avirenz หรือ nevirapine ใหสูตรยาวัณโรค
ตามปกติ โดยไมตองปรับขนาดยาทั้งยาวัณโรค และยาตานเอชไอวี
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ตาราง 5.2 ขนาดยารักษาวัณโรคในเด็ก
า
า
า ร ตร า
10-15 มก. กก. วัน สูงสุด 300 มก. วันละครัง้
isoniazid (H, INH)
10-20 มก. กก. วัน สูงสุด 600 มก. วันละครัง้
rifampin (R,RIF)
pyrazinamide (Z,PZA) 30-40 มก. กก. วัน สูงสุด 2 กรัม วันละครัง้
ethambutol (E,EMB) 15-20 มก. กก. วัน ไมควรเกิน 25 มก. กก. วัน สูงสุด
1.2 กรัม วันละครัง้
า ร
ี
15-20 มก. กก. สูงสุด 1 กรัม ฉีดเขาเสนเลือดหรือ
amikacin (Am)
เขากลามเนื้อ
capreomycin (Cm) 15-30 มก. กก. สูงสุด 1 กรัม ฉีดเขากลามเนือ้
15-30 มก. กก. สูงสุด 1 กรัม ฉีดเขาเสนเลือดหรือ
kanamycin (Km)
เขากลามเนือ้
20-40 มก. กก. สูงสุด 1 กรัม ฉีดเขากลามเนือ้
streptomycin (S)
า ร
อายุ 5 ป 20 มก. กก. วัน แบงใหวนั ละ 2 ครัง้
levofloxacin (Lfx)
อายุ > 5 ป 10 มก. กก. วัน สูงสุด 1 กรัม วันละครัง้
7.5-10 มก. กก. วัน สูงสุด 400 มก. วันละครัง้
moxifloxacin (Mfx)
15-20 มก. กก. วัน สูงสุด 800 มก. วันละครัง้
ofloxacin (Ofx)
หมายเหตุ แนะนำใชยา levo loxacin มากกวา o loxacin เนือ่ งจากประสิท ภิ าพ
ของยาในการตานวัณโรคดีกวา
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า
า ร
ethionamide (Eto)
para-aminosalicylic
acid (PAS)
า ร
cycloserine (Cs)
linezolid
clofazimine
clarithromycin

า
15-20 มก. กก. วัน สูงสุด 1 กรัม แบงใหวนั ละ 2-3 ครัง้
200-300 มก. กก. วัน สูงสุด 10 กรัม วันละ 2-4 ครัง้
10-20 มก. กก. วัน สูงสุด 1 กรัม แบงใหวนั ละ 2 ครัง้
10-12 มก. กก. วัน สูงสุด 1.2 กรัม วันละครัง้
3-5 มก. กก. วัน สูงสุด 200 มก. วันละครัง้
7.5-15 มก. กก. วัน สูงสุด 1 กรัม แบงใหวนั ละ 2 ครัง้

องคการอนามัยโลกแนะนำใหขนาดยาเทากัน และสามารถใหวันละครั้งได
องคการอนามัยโลกแนะนำให 150 มก. กก. วันละครั้ง และสูงสุด 8 กรัม

ตารางที่ 5.3 ป ิกิริยา r interaction ระหวางยารักษาวัณโรค และยาตาน
เอชไอวี
า

rifabutin  38
efavirenz (EFV) EFV AUC  26
สามารถใชยาขนาดเดิม ในผูใ หญ แนะนำเพิม่ ขนาดยา ri a tin เปน
450 - 600 มก. วัน
NVP Cmin  16
nevirapine (NVP) NVP  20-58
Rifabutin AUC 17
ไมแนะนำใหใชคูกับ
ไมตอ งปรับขนาดยา
rifampin
หากจำเปนตองใช
ไมตองปรับขนาดยา
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Rifampin

rilpivirine R

R
80%
ไมแนะนำใหใชคูกับri ampin

etravirine TR

ลดระดับยา TR ไมแนะนำ ใหใชคูกับ
ri ampin

R
46 ในผูใหญ
แนะนำเพิม่ ขนาดยา R
จาก 25 เปน 50 มก. วัน
TR
37 ri a tin
17 ไมตอ งปรับขนาดยา
แตถา ใช TR คูก บั RT - oo te
หามใช ri a tin

ลดระดับยามากกวา 75 ถาจำเปนตอง
ใหเพิม่ ขนาดยา RT เปนขนาดรักษา
ลดระดับยามากกวา 75 ไมแนะนำใหใช
คูก บั ri ampin
ลดระดับยามากกวา 75
ไมแนะนำใหใชคกู บั ri ampin

ri a tin
ลดขนาด ri a
ri a tin
ลดขนาด ri a
ri a tin
ลดขนาด ri a

R 400 m
40 min 61
- เพิ่มขนาดยา R จาก 400 มก. เปน
800 มก. วันละ 2 ครั้ง
- ไมควรให R 1200 มก.วันละครั้ง
รวมกับ ri ampicin
ri ampin รวมกับ T 50 มก. วันละ
สองครัง้ เปรียบเทียบกับ T 50 มก. วันละ
สองครั้งอยางเดียวพบ
T
54 min72 ri ampin
รวมกับ T 50 มก. วันละสองครั้ง
เปรียบเทียบกับ T 50 มก. วันละครัง้
อยางเดียว
T
33 min22 เพิม่ ขนาด
ยา T จาก 50 มก. วันละครัง้ เปนวันละ
2 ครัง้
ลดระดับยาลงมาก
ไมแนะนำใหใช

R
19 min20
ไมตอ งปรับขนาดยา

า

lopinavir r
r
atazanavir r
T r
ar navir r
R r
า
ralte ravir R

ol te ravir
T

elvite ravir
68
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tin 150 มก. วัน



tin 150 มก. วัน



tin 150 มก. วัน

T
ไมเปลี่ยนแปลง
min30 ไมตอ งปรับขนาด
ยา

21

ไมแนะนำใหใช

min67

5 2 การติดตามผูปวยเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่รักษาวัณโรค
การดูแลติดตามเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่รักษาวัณโรค ควรติดตามประเด็น
ตาง ดังนี้
5 2 1 วินัยในการกินยา เนื่องจากยาตานเอชไอวีและยารักษาวัณโรคมี
หลายชนิด มีโอกาสกินยาผิดพลาด รวมทัง้ ยารักษาวัณโรคเนนใหกนิ ยาตอนทองวาง
และมักจะแนะนำใหแยกเวลาในการรับประทานยาตานเอชไอวีและยาวัณโรคออก
จากกัน
5 2 2 ผลขางเคียงของยา เชน ผื่น ติดตามคาเอนไ มตับ ควรมีการ
เจาะเลือดตรวจวัดคาเอนไ มตับในชวง 2-4 สัปดาหแรก โดยหากมีคาเอนไ ม
ตับสูงกวาคาปกติ 3 เทา รวมกับอาการคลืน่ ไสอาเจียน ปวดทองหรือ คาเอนไ มตบั
สูงกวาคาปกติ 5 เทา ควรจะหยุดยารักษาวัณโรค และคอย กินยาทีละตัว
5 2 3 กลุม อาการอักเสบจาก าวะ นตัวของระบบ มู คิ มุ กัน
ภาวะ T R เปนภาวะ
ทีม่ อี าการทรุดลงของวัณโรคหลังเริม่ ยาตานเอชไอวีเรียกวา para oxical R หรือ
เกิดจากเชือ้ วัณโรคที่ อ นอยูแ ลวแสดงอาการหลังเริม่ ยาตานเอชไอวีไมนาน เรียกวา
nma in T R ง่ มักเกิดในชวง 3-6 เดือนแรกหลังเริม่ ยาตานเอชไอวี
อาการแสดงของ para oxical R เชน มีไขข้นตำแหนงที่เคยเปน
วัณโรคมีอาการกลับเลวลง เชน วัณโรคปอด ภาพถายรังสีทรวงอกพบมีแผลในปอด
เปนมากข้น วัณโรคตอมน้ำเหลืองมีตอมน้ำเหลืองโตเจ็บหรือแตกปะทุเปนหนอง
วัณโรคเยือ่ หุม สมองอักเสบมีอาการของเยือ่ หุม สมองอักเสบมากข้น ความดันสมอง
มากข้นหรือมีรอยโรคที่เกิดข้นใหม หรือพบกอน t erc loma ในสมอง เปนตน
อาการแสดงของกลุม nma in สวนใหญเริ่มปรากฏหลังจากการ
รักษาดวยยาตานเอชไอวีใน 3 เดือนแรก พบอาการรุนแรงในบางราย โดยเฉพาะ
กรณีที่มีพยา ิสภาพที่สมอง หรือที่ปอด
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ตองวินจิ ฉัยแยกจากวัณโรคดือ้ ยา การติดเชือ้ ใหมหรือภาวะความเจ็บปวย
ใหมผลขางเคียงของยาตานเอชไอวีและยาวัณโรคหรือความลมเหลวของยาตาน
เอชไอวีและรวมไปถงการไมกินยารักษาวัณโรคของผูปวย
การรักษาภาวะ R สวนใหญอาการดีข้นไดเองภายในประมาณ 2-4
สัปดาห ควรใหการรักษาดวยยารักษาวัณโรคและยาตานเอชไอวีตอ เนือ่ ง โดยไมตอ ง
มีการปรับชนิดและขนาดของยา พิจารณาใหยาตานการอักเสบ non teroi al
anti-in lammatory r หรือ y temic cortico teroi ตามแตความรุนแรง
ของการอักเสบนัน้ เพือ่ ยับยัง้ การอักเสบทีเ่ กิดจากภาวะ R ขนาด pre ni olone
1 มก. กก. วัน และคอยลดขนาดยาทุก 2 สัปดาห จนหยุดยาไดภายในระยะเวลา
4-8 สัปดาห
เอกสารอางอิง
1. aritr T alee atharn ra it e ai et al. revalence
characteri tic mana ement an o tcome o p lmonary t erc lo i
in -in ecte chil ren in the TR T ia pe iatric
ervational
ata a e T p .
atient are T . 2013 27 649-56.
2. ra it e ai ariminia thana it T et al. mpact o antiretroviral
therapy on opport ni tic in ection o -in ecte chil ren in the
therape tic re earch e cation an
trainin ia pe iatric
o ervational ata a e. e iatr n ect i . 2014 33 747-52.
3. anel on pport ni tic n ection in - xpo e an - n ecte
hil ren. i eline or the prevention an treatment o opport ni tic
in ection in -expo e an -in ecte chil ren. epartment o
ealth an man ervice . ovem er 6 2013 . cite 2016 n 15 .
vaila le rom http ai in o.nih. ov content ile lv i eline oi
i eline pe iatric .p .
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4. orl ealth r anization. i eline or inten i ie t erc lo i
ca e- in in an i oniazi preventive therapy or people livin ith
in re o rce-con traine ettin . eneva
2011.
5. anel on ntiretroviral i eline or lt an ole cent . i eline
or the e o antiretroviral a ent in -1-in ecte a lt an
a ole cent . epartment o ealth an man ervice . a t p ate
an ary 28 2016 la t revie e an ary 28 2016 . cite 2016 n 15 .
vaila le rom http
.ai in o.nih. ov ontent ile ltan
ole cent .p .
6. orl ealth r anization. i eline or treatment o r - ceptile t erc lo i an patient care 2017 p ate http
. ho.int t p lication 2017 t i ance 2017 en
7. thana it T er or er arath m et al. mm ne recon tit tion
yn rome a ter hi hly active antiretroviral therapy in h man
imm no e iciency vir -in ecte thai chil ren. e iatr n ect i .
2006 25 53-8.
8. orl ealth r anization. on oli ate i eline on the e o
antiretroviral r or treatin an preventin
in ection
recommen ation or a p lic health approach. 2n e . eneva
2016.
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บทที่ 6
การใหยารักษาวัณโรคระยะแฝง

“

การใหยารักษาวัณโรคระยะแฝง
ง่ สวนใหญ ใหยา
จงมักเรียกวา
ค แนะน การให แกผูติดเชื้อเอชไอวี
ตองตรวจคัดกรองอาการและอาการแสดงทีส่ งสัยวัณโรค และถาย าพรังสี
ทรวงอก เพื่อวินิจฉัยวัณโรค
กอนให ตองไมมอี าการหรืออาการแสดงใด ของวัณโรค เพือ่ ใหมน่ั ใจ
วาไมปวยเปนวัณโรค
การตรวจคัดกรองที่ยังไมมีอาการวัณโรค หากพบการติดเชื้อวัณโรคแฝง
พิจารณาให
บวก ใชเกณ การวัดรอยนูนมีขนาดตั้งแต 5 มม ข้นไป
ผลบวก
แนวทางการให
ผู ใหญ ใหตรวจ ถาผลเปนบวก จงจะใหยา
เปนเวลา
9 เดือน ยกเวนกรณีที่สัมผัสวัณโรคปอดหรือกลองเสียง ไมจ เปน
ตองตรวจ
เด็กติดเชื้อเอชไอวีทุกราย ไมวากลุมอายุใด ให
เปนเวลา
9 เดือน โดยไมตองตรวจ
กรณีที่มีประวัติสัมผัสผูปวยวัณโรคที่ดื้อยา
พิจารณาใหยา
6 เดือน
กรณีทม่ี ปี ระวัตสิ มั ผัสผูป ว ยวัณโรคทีด่ อ้ื ยาหลายขนาน
ไมแนะน
ใหยาปองกัน แต ใหติดตามอยางใกลชิดทุก 6 เดือน เปนเวลา 2 ป
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6 1 การตรวจคัดกรองวาเปนวัณโรคระยะแฝง
ประชาชนทีอ่ า ยั อยูใ นประเท ทีม่ คี วามชุกของวัณโรคสูง เชน ประเท ไทย
สวนใหญจะไดรับเชื้อวัณโรคตั้งแตเด็ก และมักจะไมมีอาการหลังจากนั้นเชื้อก็จะ
แฝงตัวอยูใ นตอมน้ำเหลืองบริเวณขัว้ ปอดไปตลอดชีวติ เรียกวา วัณโรคระยะแฝง
latent T in ection โอกาสทีค่ นทัว่ ไป ง่ ไมตดิ เชือ้ เอชไอวีทม่ี เี ชือ้ วัณโรคแฝงอยูใ น
ตัวจะเกิดวัณโรคที่มีอาการข้นมามีเพียงรอยละ 10 ในชั่วชีวิต แตถาคนนั้นติดเชื้อ
เอชไอวี โอกาสทีว่ ณั โรคระยะแฝงจะกลายเปนวัณโรคทีม่ อี าการข้นมาเกิดข้นไดรอ ยละ
10 ตอป และถาเปนวัณโรคข้นมาแลว ก็ทำใหการดูแลรักษา รวมทั้งการใหยา
ตานเอชไอวียุงยากยิ่งข้น ดังนั้นองคการอนามัยโลกและอีกหลายประเท ทั่วโลก
จงแนะนำใหตรวจคัดกรองผูติดเชื้อเอชไอวีทุกรายวามีวัณโรคระยะแฝงหรือไม
ถามีกใ็ หการรักษาวัณโรคระยะแฝงนัน้ ดวย i oniazi เปนเวลา 9 เดือน เพือ่ กำจัด
เชื้อวัณโรคที่แฝงตัวอยู จะไดลดโอกาสเปนวัณโรคที่มีอาการในอนาคต ่งจะเปน
ประโยชนทั้งตอผูติดเชื้อเองและสังคมรอบขาง
การตรวจคัดกรองวาเปนวัณโรคระยะแฝง โดยอา ยั ปฏิกริ ยิ า t erc lin
โดยวิ ี T T ถาเกิดปฏิกริ ยิ าตอ t erc lin ตัง้ แต 5 มม. ข้นไป ถือวา T T ใหผลบวก
ในกรณีที่ T T เปนบวก ใหพิจารณาวาผูปวยมีอาการของวัณโรคหรือมีภาพถาย
รังสีทรวงอกทีส่ งสัยวัณโรคหรือไม ถาไมมกี เ็ ขาขายวาเปน วัณโรคระยะแฝง ไมใช
วัณโรคทีม่ อี าการ ปริมาณเชือ้ วัณโรคในรางกายมีนอ ย การให i oniazi อยางเดียว
9 เดือน ก็สามารถกำจัดวัณโรคทีแ่ ฝงอยูใ นรางกายได เรียกการรักษานีว้ า treatment
latent t erc lo in ection T T หรืออาจจะเรียกวา i oniazi preventive
therapy T ก็ได ขอจำกัดของการทำ T T คือ น้ำยา t erc lin ทีใ่ ชในโรงพยาบาล
ในประเท ไทยนำเขาโดยสภากาชาด ่งมีขอจำกัดในการบริหารใหทั่วถงและ
สม่ำเสมอ บุคลากรผูทำ T T ตองไดรับการฝกทั้งการทำและการอานเพื่อใหไดผล
ทีถ่ กู ตอง และผูป ว ยตองกลับมาทีส่ ถานบริการเพือ่ อานผลใน 48-72 ชัว่ โมง ง่ ไม
สะดวกตอผูปวยและสิ้นเปลือง ผูปวยที่มีภาวะภูมิคุมกันต่ำก็ยังอาจใหผลลบอีก
aner ic อานรายละเอียดที่ภาคผนวก 3
บทที่ 6 การใหยารักษาวัณโรคระยะแฝง
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จากการ กษาแบบ ran omize controlle trial ในหลายการวิจัย
และแบบ meta-analy i พบวาการให T T ในผูติดเชื้อเอชไอวีที่ T T ใหผลบวก
ชวยลดการเกิดวัณโรคที่มีอาการ แตไมสามารถลดการเสียชีวิตในผูติดเชื้ออยาง
ชัดเจน ดังนั้น ในสถานบริการที่ผูใหบริการมีความพรอมในการทำ T T สามารถ
ติดตามผูมีเชื้อเอชไอวีไดอยางใกลชิดและผูติดเชื้อมีความมุงมั่นในการที่จะรับ
ประทานยาอยางสม่ำเสมอและยอมรับผลขางเคียงของยาที่อาจเกิดข้น รวมทั้ง
แยกวัณโรคที่มีอาการในผูติดเชื้อเอชไอวีออกไปแลว จงพิจารณาให T T
สำหรับความกังวลใจในการให T T วาจะทำใหเกิดการดื้อยา i oniazi
เพิม่ ข้นนัน้ จากการ กษาทีผ่ า นมายังไมพบการดือ้ ยาของ i oniazi เพิม่ ข้น อยางไร
ก็ตามยังขาดขอมูลที่เพียงพอในการให i oniazi ในกลุมประชากรที่มี primary
i oniazi mono - re i tant อยูสูงมากกวารอยละ 10 มีเพียงขอมูลที่วาอาจจะ
ไมไดผลในการปองกัน ดังนั้นการวินิจฉัยภาวะ active T จงมีความสำคัญมาก
ในการคัดกรองผูที่จะได i oniazi ตองมีภาพรังสีทรวงอกปกติเสมอและไมมี
อาการสงสัยวัณโรค

6 2 การใหยารักษาวัณโรคระยะแฝงในผู ใหญติดเชื้อเอชไอวี
ขอบงชีใ้ นการใหยารักษาวัณโรคระยะแฝง T T ในผูใ หญตดิ เชือ้ เอชไอวี
ตารางที่ 6.1 แนวทางการใหยารักษาวัณโรคระยะแฝงในผูใหญติดเชื้อเอชไอวี
ไมตอ งให i oniazi
5 .

สามารถพิจารณาให i oniazi เปนเวลา 9 เดือน
ถาผูปวยไมมีอาการหรืออาการแสดงของวัณโรค
(I
>5 .
และมีภาพถายรังสีทรวงอกปกติ
ตองมั่นใจวาผูปวยคนนั้นไมมีอาการหรืออาการ
ต
ีที่ ี ร ต
แสดงของวัณโรค และมีภาพรังสีทรวงอกปกติ
ร
ร าร
ร
ร ร ง ี ง โดยไมจำเปนตองทำ T T ใหพิจารณา i oniazi
ได
า 1
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า TLTI
ตับอักเสบ hepatiti
มีอาการปลายประสาทอักเสบ ymptom o peripheral ne ropathy
แพยา i oniazi

ที่ 6.1 แนวทางการใหยารักษาวัณโรคระยะแฝงในผูใหญที่ติดเชื้อเอชไอวี

ทรวงอกปกติ

TLTI
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6 3 การใหยารักษาวัณโรคระยะแฝงในเด็กติดเชื้อเอชไอวี
เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสปวยเปนวัณโรคหลังไดรับเชื้อวัณโรคสูงกวา
ผูใ หญ ดังนัน้ เด็กติดเชือ้ เอชไอวีและมีประวัตสิ มั ผัสวัณโรคกับผูใ หญทใ่ี กลชดิ ใหถอื วา
มีโอกาสเปนวัณโรคระยะแฝง T ไดสงู มาก และควรพิจารณาใหยาปองกันวัณโรค
ไปเลยดวยยา i oniazi นาน 9 เดือนโดยไมจำเปนตองทำ T T แตตองมั่นใจวา
เด็กไมมีอาการหรืออาการแสดงของวัณโรคและมีภาพรังสีทรวงอกปกติโดยไมตอง
คำนงถงอายุเด็ก
ที่ 6.2 การใหยารักษาวัณโรคระยะแฝงในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี

คัดกรองวัณโรคดวยคำ าม 4 ขอ หากมีอาการ 1 ใน 4 ขอตอไปนี้
1) ไขที่ไมมีสาเหตุอื่นนานกวา 1 สัปดาห
2) ไอผิดปกติ (โดยเ พาะนานกวา 2 สัปดาห)
3) น้ำหนักตัวไมเพิ่มข้น
4) มีประวัติสัมผัสวัณโรค

ไมมีอาการหรืออาการแสดง
และภาพ ายรังสีทรวงอกปกติ
T TI
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มีอาการหรืออาการแสดงของวัณโรค
หรือภาพ ายรังสีทรวงอกผิดปกติ

า ต
* น้ำหนักตัวไมเพิม่ ข้น หมายถง น้ำหนักลด หรือน้ำหนักนอยมาก น้ำหนักของเด็ก
ทีอ่ ายุ ขณะนัน้ นอยกวา -3 z- core หรือน้ำหนักนอยกวาเกณ  น้ำหนักของเด็ก
ที่อายุขณะนั้นนอยกวา -2 z- core หรือยืนยันไดวาน้ำหนักลด มากกวา
รอยละ 5 เทียบกับการตรวจ ติดตามครัง้ กอน หรือดูจากเสนกราฟการเจริญเติบโต
ไมเพิม่ tron recommen ation lo ality o evi ence
** ตรวจสืบคนเพิม่ เติมเพือ่ วินจิ ดอฉัยวัณโรค ไดแก ตรวจภาพรังสีทรวงอก ตรวจ
เสมหะ หรือน้ำจากกระเพาะอาหาร การทำ contact inve ti ation ภาพรังสี
ทรวงอกของสมาชิก ผูใ หญทกุ คนในครอบครัว
*** การเริม่ การใหยา treatment latent t erc lo in ection T T ในผูป ว ยเด็ก
ติดเชือ้ เอชไอวี ไมจำเปนตองทำ T T
การทดสอบ T T ยังมีปญหาในการแปลผลเพราะอาจเกิดปฏิกิริยาจาก
วัค นี บี จี ี อาจไมเกิดปฏิกริ ยิ าจากภาวะภูมคิ มุ กันบกพรองและไมแนชดั วาควรใช
ปฏิกริ ยิ าขนาดเทาใดจงเหมาะสม สวนการตรวจ R ในเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีอาจให
ผลลบหรือ in etermine ทัง้ ทีต่ ดิ เชือ้ จงไมคอ ยชวยในการวินจิ ฉัยโรคหากไดผลลบ
แตหากไดผลบวกก็ชวยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคแตไมไดเปนการยืนยันโรค
จงตองระมัดระวังในการแปลผล T T และ R โดยทัว่ ไปไมแนะนำใหตรวจคัดกรอง
วัณโรคดวยการทดสอบ T T หรือ R ในกรณีทไ่ี มมปี ระวัตสิ มั ผัสวัณโรคหรือสงสัย
วาจะเปนวัณโรค
ยาที่ ใช ในการปองกันและระยะเวลา
1 ผู ใหญ
i oniazi 300 มก.รับประทานวันละครั้ง เปนเวลา 9 เดือน
pyri oxine 25-50 มก.วันละครั้งรวมดวย
2 เด็ก
ใหยา i oniazi 10 มก. กก. ไมเกิน 300 มก. รับประทาน
วันละครั้ง เปนเวลา 9 เดือน
บทที่ 6 การใหยารักษาวัณโรคระยะแฝง
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ไมแนะนำใหใชระบบยาระยะสั้น 2 เดือน pyrazinami e
ri ampicin เพราะมีผลขางเคียงสูงมาก
ควรใหวิตามิน 6 pyri oxine 1-2 มก. กก. วัน ขนาดสูงสุด
50 มก. วัน รวมดวย
ตารางที่ 6.2 ขนาดยา i oniazi
ง
ต
า
.
า
<5
5.1-9.9
10-13.9
14-19.9
20-24.9
25

ที่ใหเด็กเพื่อรักษาวัณโรคระยะแฝง
100 .
า า .
า 10 . .
 เม็ด
50
1 เม็ด
100
1 เม็ด
150
2 เม็ด
200
2 เม็ด
250
3 เม็ด
300

กรณีที่มีประวัติสัมผัสผูปวยวัณโรคปอดที่ดื้อตอ
ทั้งเด็กและผูใหญใหใช ri ampicin 10 มก. กก. ไมเกิน 600 มก.
รับประทานวันละครั้ง เปนเวลา 6 เดือน

เหมาะสม
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กรณีทง้ั เด็กและผู ใหญทม่ี ปี ระวัตสิ มั ผัสผูป ว ยวัณโรคดือ้ ตอยาหลายขนาน
ไมแนะนำให T T และยังไมมีขอแนะนำวาควรใหยาสูตรใดจงจะ
ใหติดตามไปทุก 6 เดือน เปนเวลาอยางนอย 2 ป
หากมีปญหาขอสงสัยใหปรกษาผูเชี่ยวชาญ
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บทที่ 7
การสงเสริมการคงอยูในระบบ
การดูแลรักษาวัณโรคและเอดส

“

ปจจัยหน่งที่ส คัญของด เนินงานการปองกันและควบคุมวัณโรคและแก ไขปญหา
เอดสอยางมีประสิท ิ าพ คือ การสงเสริมใหผูปวยวัณโรคและเอดสคงอยู ในระบบ
จนกระทัง่ ผูท ป่ี ว ยเปนวัณโรค สามารถรักษาวัณโรคจนหายขาด หรือผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี
รับประทานยาตานเอชไอวีอยางถูกตอง ตรงเวลา และตอเนือ่ งจนสามารถกดปริมาณ
เชื้อเอชไอวีได
มาตรการหลักที่ส คัญเพื่อสงเสริมการคงอยู ในระบบในผูปวยวัณโรคมุงเนนที่
การดูแลรักษาวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงคอยก กับการรับประทานยาของผูปวย ่งผูที่เปน
พีเ่ ลีย้ งได ประกอบดวย เจาหนาทีส่ ขุ าพ หรือคนที่ไดรบั มอบหมายหรือพีเ่ ลีย้ ง แตทง้ั นี้
ไมควรเปนสมาชิกในครอบครัว เพื่อดูแลรักษาผูปวยวัณโรคใหหายจากการปวย
โดยดูแลการกินยาทุกวัน ดูผปู ว ยใหกลืนยาทุกเม็ด หรือเรียกวาการก กับ การกลืนยา
ส หรับกรณีเอชไอวีมุงสงเสริมใหผูรับยาตานเอชไอวีมีวินัยในการรับประทานยา
ตานเอชไอวีอยางตอเนื่อง สม่ เสมอ และถูกตอง ตรงเวลา โดยสงเสริมใหผูปวย
ตระหนักตอความส คัญของการรับประทานยา และหาวิ ีในการเตือนเรือ่ งเวลาในการ
รับประทานยา ไมวาจะเปนโดยบุคคลที่เปนญาติพี่นอง หรือเทคนิคตาง เชน นา ิกา
เตือนเวลา เปนตน
นอกจากนี้ เนื่องจากผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี จงอาจมีปญหาคอนขาง ับ อน
ดังนัน้ ควรมีบริการอืน่ เพือ่ ชวยเหลือสนับสนุนทางสังคมในชวงทีผ่ ปู ว ยมีอาการปวย
ตองหยุดงาน หรือไมสามารถท งานได การติดตามเยีย่ มบาน การประสานสงตอไปรับ
บริการอืน่ รวมไปถงการติดตามเยีย่ มบานเพือ่ ประเมินส าพปญหาของผูป ว ย
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”

ปจจัยหน่งที่สำคัญของดำเนินงานการปองกันและควบคุมวัณโรคและ
แกไขปญหาเอดสอยางมีประสิท ิภาพ คือ การสงเสริมใหผูปวยวัณโรคและเอดส
คงอยูใ นระบบจนกระทัง่ ผูท ป่ี ว ยเปนวัณโรค สามารถรักษาวัณโรคจนหาย หรือผูต ดิ เชือ้
เอชไอวีรับประทานยาตานเอชไอวีอยางถูกตอง ตรงเวลา และตอเนื่องจนสามารถ
กดปริมาณเชือ้ เอชไอวีได อยางไรก็ดี ผูป ว ยทีเ่ ปนวัณโรครวมกับการติดเชือ้ เอชไอวี
และไดรับยาตานเอชไอวีดวย พบวามีความยากลำบากกวาผูปวยที่เจ็บปวยดวย
วัณโรคหรือเอดสเพียงโรคเดียว และมีโอกาสทีจ่ ะรับประทานยาตานเอชไอวีไมตอ เนือ่ ง
และสม่ำเสมอ เพราะจำนวนเม็ดยาที่เพิ่มข้น ผลขางเคียงของยาและปฏิกิริยา
ระหวางยา
เพื่อสงเสริมใหผูปวยวัณโรคและเอดสคงอยูในระบบจนรักษาวัณโรคหาย
และรับยาตานเอชไอวีอยางตอเนือ่ งนัน้ หัวใจสำคัญของการดำเนินงานอยูท ่ี าร
ง ร และ าร ี ร ง
โดยเนนที่การใหความรวมมือ
อยางเต็มใจจากผูปวยมากกวาการบอกใหตองปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำ
อยางเครงครัดเทานัน้ เพือ่ ใหผปู ว ยมีพ ติกรรมการดำเนินชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับภาวะ
สุขภาพของตนเอง และทั้งหมดนี้ตองอา ัยความรวมมือของทุกฝายในรูปของ
ที
า ี ที่จะบูรณาการใหเกิดการดูแลผูปวยอยางองครวมตอเนื่อง และมี
ประสิท ิภาพ
สำหรับแนวทางการสงเสริมการคงอยูใ นระบบอยางตอเนือ่ ง แบงเปน 4 สวน
ประกอบดวย
7.1 การรักษาวัณโรคแบบมีพเ่ี ลีย้ ง irectly o erve treatment T
7.2 การสงเสริมใหผปู ว ยรับการรักษาวัณโรค และการติดเชือ้ เอชไอวีอยาง
ตอเนือ่ ง
7.3 การควบคุมการแพรกระจายเชื้อวัณโรคขณะดูแลการกินยา
7.4 บริการสนับสนุนชวยเหลือ
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7 1 การรักษาวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง
711
คือ การมีเจาหนาทีส่ ขุ ภาพ หรือคนทีไ่ ดรบั มอบหมายหรือ
พีเ่ ลีย้ ง ไมควรเปนสมาชิกในครอบครัว เพือ่ ดูแลผูป ว ยวัณโรคใหกนิ ยาทุกวันจนหาย
ดูผูปวยใหกลืนยาทุกเม็ด หรือเรียกวาการกำกับการกลืนยา
7 1 2 บทบาทของผูดูแลการกินยาทุกวัน พี่เลี้ยง
ความรับผิดชอบของผูดูแลการกินยาทุกวันเปนสิ่งจำเปนมาก
โดยผูดูแลการกินยาทุกวันมีหนาที่ ดังนี้
1) าร าร า ดูแลผูป ว ยใหกนิ ยาทุกวัน โดยตองกลืนทุกเม็ด
สังเกตอาการขางเคียงจากการแพยา บันทกการกินยาลงในสมุดประจำตัวผูปวย
เตือนและสอบถามการไปตรวจตามนัดที่โรงพยาบาล หรือ ูนยบริการสา ารณสุข
แมขาย ทั้งนี้ตองตรวจสอบกับเจาหนาที่ดวย
การสรางความไววางใจและการติดตอสื่อสารกับผูปวย
โดยหมัน่ ดูแลเอาใจใส ใชคำพูดเขาใจงาย ไมแสดงทาทีรงั เกียจ
ผูป ว ยรับฟงปญหา มีความเต็มใจเห็นอกเห็นใจ ชวยเหลือผูป ว ย
การใหความรูเ รือ่ งวัณโรคและโรคเอดสแกผปู ว ย เพือ่ ใหความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวัณโรคและโรคเอดส เปนการ
สรางความรวมมือในการรักษาใหประสบความสำเร็จ
หากผูปวยจำเปนตองกินยามากกวาหน่งมื้อ ทีมสุขภาพของ
โรงพยาบาล จะประสานกับ รพ.สต. หรือ บส. เพือ่ ใหพเ่ี ลีย้ ง
ไปดูแลการกินยาทีบ่ า นผูป ว ยทุกวันดวย Video observe therapy
T
2 าร ท าร า
บันทกขอมูลการกินยาของผูปวย เพื่อใหเจาหนาที่ติดตาม
ความกาวหนาดานการรักษา ตรวจนับจำนวนวันที่ผูปวยไดหรือขาดยา เพื่อวาง
แนวทางการดูแลรักษาที่เหมาะสมตอไป
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3 สังเกตอาการขางเคียง อาการแพยา
ผูดูแลการกินยาตองใหขอมูลผูปวยเรื่องการกินยาวัณโรค
และยาตานเอชไอวี อาจทำใหเกิดอาการแพยาได ควรบอกอาการและการแสดง
เมื่อผูปวยมีอาการดังกลาวตองแจงผูดูแลทันที เพื่อสงตัวผูปวยไปพบเจาหนาที่สถาน
พยาบาลโดยเร็วที่สุด

7 2 การสงเสริมใหผปู ว ยรับการรักษาวัณโรคและโรคเอดสอยางตอเนือ่ ง
การติดตามใหผูปวยมารับการรักษาตามนัด
1 ติดตามโดยใชเทคโนโลยีชวยในการสื่อสาร เชน
การใช ocial net or เชน ไลน เฟสบุค เฟสไทม ในการติดตาม
ผูปวยเปนระยะ
โทร ัพท เชน โทรแจงเตือนการนัดลวงหนา 1 วัน กอนวันนัดหมาย
เปนตน
2 เจาหนาที่ที่ ักประวัติ ควรสอบถามผูปวยวามีการเปลี่ยนแปลง
เบอรโทร ัพทของผูปวยและญาติหรือไม เพื่อจะไดสนับสนุนใหกินยาไดตอเนื่อง
และเนนย้ำหากมีการเปลี่ยนแปลงใหแจงเจาหนาที่ดวย

7 3 การควบคุมการแพรกระจายเชือ้ วัณโรคขณะดูแลการกินยา
หรือจาม

1 แนะนำใหผูปวยใชผาเช็ดหนาปดปาก หรือใชหนากากอนามัย ขณะไอ

2 ดูแลผูปวยใหกินยาในสถานที่โลงแจง แตหากผูปวยกังวลวาคนอื่น
อาจสงสัยเรือ่ งการปวยเปนวัณโรค ใหดแู ลการกินยาในหองทีเ่ ปดประตู หรือหนาตาง
3 ลางมือทุกครั้งหลังจากกลับจากบานผูปวย
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7 4 บริการสนับสนุนชวยเหลือ
7 4 1 การติดตามเยี่ยมบาน
หากเจาหนาทีห่ รืออาสาสมัครสา ารณสุข ไมสามารถเยีย่ มบานทุกรายได
ควรเลือกผูปวยในรายที่มีปญหาหรือคาดวานาจะมีปญหาเพื่อเยี่ยมติดตาม เชน
ผูติดเชื้อเอชไอวีที่เพิ่งรับยาวัณโรค ผูปวยที่รับยาทั้งวัณโรคและเอดส ผูปวยที่มี
อาการขางเคียงจากการใชยาหรือมีอาการแพยา หรือผูปวยที่ไมมาตามนัด ขาดยา
เปนตน เพื่อเยี่ยมสนับสนุนและใหกำลังใจในการกินยา พรอมทั้งการประเมิน
สภาพจิตใจ สังคมแวดลอม และเ รษ กิจทีท่ ำใหเสีย่ งตอการไมกนิ ยาตอเนือ่ ง การให
คำแนะนำ เรื่อง การควบคุมการติดเชื้อ
7 4 2 การคุมครองทางสังคม
1) การประเมินสภาพชีวติ ความเปนอยู เ รษ กิจ-สังคมของผูป ว ย
และครอบครัว
2 การประสานงานกับแหลงสนับสนุนชวยเหลืออืน่ เชน กระทรวง
การพั นาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย พม. องคการบริหารสวนตำบล อบต.
ผูนำชุมชน นายจาง หรือหนวยงานภาคเอกชนตาง ที่สามารถชวยเหลือความเปน
อยูของผูปวยได เปนตน
3) การสงเสริม สนับสนุนใหผปู ว ยมีกจิ กรรมกลุม หรือดูแลชวยเหลือ
กันเองในลักษณะกลุมเพื่อนชวยเพื่อน
4) การแนะนำใหผปู ว ยทราบสิท ใิ นหลักประกันสุขภาพทีต่ นเอง
ถืออยู
7 4 3 การประสานสงตอ
1) การประเมินปญหาของผูป ว ยวัณโรค และโรคเอดส เพือ่ พิจารณา
การใหบริการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับสภาพจิตใจ รางกาย และสังคมของผูปวย
2) กรณียา ยสิท ประกั
ิ นสุขภาพถวนหนา การเปลีย่ นแปลงโรงพยาบาล
รวมทั้งผูตองขัง ทั้งนี้ขอมูลประวัติการรักษาเปนขอมูลที่ผูปวยตองไดรับและ
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นำไปใหกับสถานพยาบาลที่เปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการตรวจรักษา และ
การพิจารณาจายยาอยางเหมาะสม
3) การประสานสงตอระหวางคลินิก หลังจากแพทยพิจารณาวา
ผูป ว ยควรไดรบั ยาตานเอชไอวี โดยเฉพาะกรณีทผ่ี ดู แู ลเปนคนละคน เจาหนาทีเ่ อชไอวี
คลินิกควรจะทำความรูจักผูรับบริการตั้งแตเริ่มรับยารักษาวัณโรค กรณีที่เปน
คนละทีม หรือเมือ่ พบการติดเชือ้ เอชไอวีในผูป ว ยวัณโรคใหประสานสงตอทีมคลินิก
ยาตานเอชไอวีทันทีเพื่อข้นทะเบียนรับบริการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัตกิ ารตอไป
4 การประสานงานกับหนวยงานภาคประชาสังคม เพื่อใหบริการ
กับกลุมประชากรเฉพาะ เชน ประชากรขามชาติ พนักงานบริการหญิง เปนตน
่งเปนกลุมประชากรที่ผูใหบริการสุขภาพเขาไมถง หรือขาดทักษะความชำนาญ
5) การแนะนำ หรือคัดเลือกผูก ำกับการกินยา ในกรณีทต่ี รวจพบ
ผูติดเชื้อเอชไอวีปวยเปนวัณโรค เนื่องจากเมื่อผูปวยเปนวัณโรคตองไดรับการดูแล
กำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยง ่งจะตองไดรับการยินยอม หรือไมยินยอมใหเปดเผย
สถานะการติดเชื้อกับผูกำกับการกินยากอน
6) การประสานสงตอระหวางประเท เพือ่ ใหไดรบั ยาวัณโรค และ
ยาตานเอชไอวีอยางตอเนือ่ ง กรณีประชากรขามชาติทง้ั ผูท ไ่ี มขน้ ทะเบียนถูกก หมาย
และผูที่ตองการยายกลับไปรักษาตัวที่ประเท ของตน
7 4 4 การมีสวนรวมขององคกร าคประชาสังคมตอการดูแลรักษา
ผูปวยวัณโรคและโรคเอดส
1 เปนสื่อกลางระหวางผูใหบริการสา ารณสุขกับผูมีอาการ
สงสัยและผูปวย
2) การเขาถงกลุมประชากรเปาหมายเฉพาะที่หนวยงานภาครั
ไมสามารถดูแลอยางครอบคลุมในการใหความรู การนำพาเขาสูร ะบบการดูแลรักษา
และใหความรูกับญาติ และชุมชนของผูปวย
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3 การสรางการมีสวนรวมของชุมชน กลุมประชากรเฉพาะ
4 การหาแนวทางใหผูปวยวัณโรคและโรคเอดส คงอยูในระบบ
การดูแลรักษาจนหายจากการปวยจากวัณโรค และคงอยูในระบบการรักษาเอชไอวี
ตลอดชีวิต
ก. ดูแลใหผปู ว ยทีว่ นิ จิ ฉัยวาเปนวัณโรคและโรคเอดสไดกนิ ยา
ตามที่แพทยแนะนำ
ข. จัดหาผูดูแลการกินยาใหผูปวยแตละรายตลอดการรักษา
ค. บันทกการกินยาและเยี่ยมผูปวยอยางสม่ำเสมอ สำหรับ
ผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีในชวงระยะเขมขน 2 เดือนแรก และทุกเดือนในระยะ
ตอเนื่อง
ง. เก็บเสมหะของผูปวยในระหวางการรักษาสงตรวจเพื่อติดตาม
ผลการรักษา กรณีที่ผูปวยไมสามารถไปสถานพยาบาลไดหรือพาผูปวยไปในกรณี
ที่ผูปวยไมสามารถไปไดดวยตัวเอง
จ. ติดตามผูปวยที่ขาดการรักษาใหกลับมารักษาตอเนื่อง
ใหเร็วที่สุดเทาที่จะทำได
ฉ. สงผูปวยที่มีอาการแพยาไปรักษาที่โรงพยาบาลทันที
5) การคนหา นำพาผูท ส่ี มั ผัสรวมหรือคูข องผูป ว ยวัณโรคและโรคเอดส
เขาสูระบบการตรวจวินิจฉัยเพื่อปองกันกอนการรับเชื้อ หรือเพื่อเขาสูระบบการ
ดูแลรักษาอยางรวดเร็ว
6 การสนับสนุนทางสังคมตาง
7 4 5 การเตรียมความพรอมองคกร าคประชาสังคม
1) การสรางทีม อาสาสมัครทีม่ คี วามรู ความสามารถดานวัณโรค
เอชไอวี เอดส โรคติดตอทางเพ สัมพัน และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่เกี่ยวของ
2 ไดรับการอบรมความรูเรื่องการใหการปรกษา
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3 การสรางเครือขายการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครั ภาคประชาสังคมและ องคกรเอกชน เชือ่ มประสาน สงตอ ดูแลรักษาใหคงอยู
ในระบบ
4 การถายทอดแนวคิดในการสรางกลุมเพื่อนชวยเพื่อนสำหรับ
ประชากรเฉพาะกลุมเปราะบางตาง
5) ผลักดัน และรวมพั นาระบบสงตอระหวางประเท ประชากร
ขามชาติ
6 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และการ
จัดทำระบบขอมูลรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

เอกสารอางอิง
1. กรมควบคุมโรค. แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแหงชาติ พ . 2556.
ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพ สำนักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผาน ก
ในพระบรมราชูปถัมภ 2556.
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บทที่ 8
การปองกันวัณโรค
ในคลินิกเอชไอวีและชุมชน

“

1 การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล มีทั้ง 3 มาตรการคือ
1 การบริหารจัดการ มีจุดคัดกรองเพื่อคนหาผูมีสงสัยวัณโรค และแยกออก
จากผูติดเชื้อเอชไอวีหรือผูปวยอื่น ใหบริการดูแลรักษาโดยเร็วเพื่อลด
ระยะเวลาแพรเชื้อในโรงพยาบาล
2 การควบคุมดานสิ่งแวดลอม ท ความสะอาดและบ บัดอากา บริเวณที่ ให
บริการผูติดเชื้อเอชไอวีที่เปนวัณโรคโดยใหมีการหมุนเวียนของอากา ที่
อยางนอย 12
3 การปองกันระดับบุคคล เนนผูปวยที่มีอาการผิดปกติทางเดินหายใจสวม
หนากากอนามัยและเจาหนาที่สวมหนากาก 95 ไดอยางถูกตองและมี
ประสิท ิ าพ
2 การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน
1 การใหความรูแ ละค แนะน ผูป ว ยวัณโรคเกีย่ วกับการป บิ ตั ติ วั โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การรับประทานยาใหครบก หนด เพือ่ ลดการแพรเชือ้ สูผ อู น่ื ในชุมชน
และผูปวยหายจากวัณโรค
2 การใหความรูและค แนะน แกบุคคลในครอบครัว ผูสัมผัสใกลชิดผูปวย
วัณโรค เพื่อลดการสัมผัสเชื้อวัณโรคจากผูปวย
3 การค น หาผู  ป  ว ยวั ณ โรครายใหม ใ นชุ ม ชนและให ก ารรั ก ษาโดยเร็ ว
โดยเฉพาะกลุม ทีม่ คี วามเสีย่ ง เชน ผูส มั ผัสใกลชดิ กับผูป ว ยวัณโรค ผูต ดิ เชือ้
เอชไอวี เปนตน
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”

การควบคุมปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรค ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
1. การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล
2. การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน

8 1 การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล
ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีนน้ั มีความเสีย่ งตอการรับเชือ้ และแพรกระจายเชือ้ วัณโรค
ไดสงู กวาผูป ว ยทัว่ ไป ดังนัน้ การดำเนินงานของคลินกิ เอชไอวี จงจำเปนตองคำนง
ถงหลักการของการควบคุมวัณโรคเชนเดียวกับแผนก จุดตาง ในโรงพยาบาล
่งประกอบดวย
1. การบริหารจัดการ
2. การควบคุมสิ่งแวดลอม
3. การปองกันระดับบุคคล
มาตรการเหลานี้มุงหวังที่จะครอบคลุมผูปวยที่สงสัยวัณโรค และผูปวย
วัณโรคที่อยูในระยะแพรเชื้อ
8 1 1 ดานการบริหารจัดการ
1) ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ เชน อาการไอ
ตองสวมใสหนากากอนามัย และไดรบั การแยกเพือ่ รอตรวจในบริเวณทีพ่ กั รอสำหรับ
ผูปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
2 ผูปวยที่มีอาการสงสัยวัณโรค ตองสวมใสหนากากอนามัย ไดรับ
การแยกเพือ่ รอตรวจในบริเวณทีพ่ กั รอสำหรับผูป ว ยโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ และไดรบั
การตรวจโดยเร็ว a t trac เพื่อลดระยะเวลาการแพรเชื้อ
3) มีการคัดกรองวัณโรคในผูมีเชื้อเอชไอวีทั้งรายใหมและเกาที่คลินิก
เอชไอวีทุกนัด
4) มีการจัดระบบหรือขั้นตอนการการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน
การตรวจเสมหะ ตรวจเลือด และถายภาพรังสีทรวงอก รวมทั้งการรับยาสำหรับ
บทที่ 8 การปองกันวัณโรคในคลินิกเอชไอวีและชุมชน
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ผูปวยเอดสที่ปวยวัณโรครวม โดยเฉพาะผูปวยที่อยูในระยะแพรเชื้อ เพื่อลดระยะ
เวลาทีอ่ ยูใ นโรงพยาบาล และลดการแพรกระจายของเชือ้ วัณโรคในโรงพยาบาล
5) จัดใหมีการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปนวัณโรคแยกจากการ
ดูแลผูที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ไมไดปวยเปนวัณโรค
6) มีการประเมินติดตามผูมีเชื้อเอชไอวีที่สัมผัสใกลชิดผูปวยวัณโรคปอด
หรือวัณโรคกลองเสียง เพื่อประเมินเรื่องการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง รวมทั้งการ
พิจารณาเรื่องยารักษาวัณโรคระยะแฝง (TLTI)
7) มีการตรวจประเมินผูสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปน
วัณโรคเพื่อคนหาวัณโรครายใหม
8) มี ก ารทบทวนข อ มู ล ผู  ต ิ ด เชื ้ อ เอชไอวี ท ี ่ ป  ว ยเป น วั ณ โรคที ่ ไ ด ร ั บ
การดูแลในคลินกิ เอชไอวีในชวงตางๆ เพือ่ ใชเปนขอมูลในการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมและปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรค รวมทั้งสถานการณ
การแพรระบาดของวัณโรคในคลินิกเอชไอวี และนำมาใชในการพัฒนาการดูแล
ผูปวยอยางตอเนื่อง
9) มีการสงเสริมใหสุขศึกษาและความรูในการปองกันการแพรกระจาย
เชื้อแกผูมีเชื้อเอชไอวี ไดแก
• ส ง เสริ ม การใช ห น า กากอนามั ย ในผู  ป  ว ยที ่ ม ี อ าการผิ ด ปกติ
ทางเดินหายใจ รวมทั้งหนวยงานตองสนับสนุนอุปกรณ เครื่องปองกันเหลานี้
แกผูใชบริการในคลินิกเอชไอวีและวัณโรค
• การกำจัดเสมหะ น้ำลายโดยการบวนใสถงั ทีม่ ฝี าปดมิดชิด ไมบว น
ทิ้งในที่โลงแจง
• ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีทป่ี ว ยเปนวัณโรค ควรอาศัยอยูใ นสถานทีท่ ม่ี อี ากาศ
ถายเท และหลีกเลี่ยงการนอนรวมหองกับผูอื่น โดยเฉพาะชวงระยะแพรเชื้อวัณโรค
• ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีทป่ี ว ยเปนวัณโรคควรหยุดงานในชวงระยะแพรเชือ้
เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อวัณโรค
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8.1.2 ดานการควบคุมสิ่งแวดลอม
การควบคุ ม สิ ่ ง แวดล อ มเป น มาตรการที ่ ใ ช ใ นการป อ งกั น การแพร
กระจายเชื้อวัณโรคที่สำคัญรองจากมาตรการการบริหารจัดการ เนื่องจากวัณโรค
เปนโรคทีแ่ พรกระจายทางอากาศ จึงจำเปนตองมีการควบคุมสิง่ แวดลอม โดยการ
ควบคุมใหมีการไหลเวียนของอากาศในบริเวณที่ดูแลผูปวยวัณโรค เพื่อลดความ
หนาแนนของเชื้อวัณโรคในอากาศ ซึ่งเปนความเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อสู
บุคลากร หรือผูปวยอื่นๆ การจัดการดานสิ่งแวดลอมมีการทำหลายวิธีขึ้นอยูกับ
โครงสรางของสถานพยาบาล และงบประมาณทีใ่ ชในกรณีทต่ี อ งมีการปรับปรุงสถานที่
การหมุนเวียนอากาศที่เหมาะสม คือ ควรมีการหมุนเวียนอากาศอยางนอย 12 air
change per hour (ACH)
สำหรับคลินกิ เอชไอวี ควรมีมาตรการในการควบคุมสิง่ แวดลอมเพือ่ ปองกัน
การแพรกระจายเชื้อวัณโรค ดังนี้
1) การจัดสถานที่ควรจัดใหเหมาะสมกับทิศทางการไหลเวียนอากาศ
ทั้งแบบที่เปนระบบระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ (natural ventilation) จัดเรียง
ตำแหนงนัง่ ตรวจของแพทย/เจาหนาที่ และทีน่ ง่ั ของผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีทป่ี ว ยเปนวัณโรค
โดยตองสัมพันธกับทิศทางลม เขาและออก ทางประตู และ/หรือหนาตางตอง
เปดกวาง ไมมสี ง่ิ ใดกีดขวางทางลม สวนระบบระบายอากาศโดยวิธกี ล (mechanical
ventilation) โดยอาศัยอุปกรณ เชน พัดลม พัดลมระบายอากาศ ซึง่ ตองใหทศิ ทาง
ของลมจากพัดลมสัมพันธกับทิศทางลมธรรมชาติ อุปกรณทำลายเชื้อในอากาศ
เชน หลอด ultraviolet germicidal irridation (UVGI) หรือเครือ่ ง high-efficiency
particulate air (HEPA) filter ซึง่ ตองมีการบำรุงรักษาใหมปี ระสิทธิภาพอยางสม่ำเสมอ
ดังตัวอยางภาพการจัดตำแหนงในหองตรวจ natural ventilation in TB clinic
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แผนภูมิที่ 8.1

ตัวอยางจัดตำแหนงในหองตรวจโรคหรือใหบริการปรึกษา
ประตู/หนาตางทางลมออก
เกาอี้คนไข

เกาอี้เจาหนาที่

โตะ
ประตู/หนาตางทางลมเขา

หมายเหตุ : อาจติดตั้งพัดลมผนังหรือตั้งพื้น เพื่อชวยเพิ่มอัตราการระบายอากาศ
และความสุขสบายใหเจาหนาที่ โดยสลับการเปดพัดลมใหสัมพันธกับทิศทางลม
2) สถานที่ คลินิกเอชไอวีที่พบวาผูติดเชื้อเอชไอวีมารับบริการที่คลินิก
มีการปวยเปนวัณโรครายใหมเกิดขึน้ เรือ่ ยๆ ตองมีการทบทวนระบบหมุนเวียนอากาศ
และสังเกตขอควรระวังของระบบระบายอากาศในวิธีตางๆ ที่คลินิกเลือกใช
3) หลังสิ้นสุดการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปนวัณโรค สถานที่ที่ดูแล
ผูปวย ควรไดรับการทำความสะอาดพื้นผิวและบำบัด อากาศใหเหมาะสมตาม
ของหอง เพือ่ พรอมใชสำหรับการดูแลผูป ว ยในครัง้ ถัดไป เชน ถาหองทีใ่ ชในการดูแล
ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปนวัณโรคมีอัตราการหมุนเวียนอากาศ เทากับ 12 ACH
ตองมีการเปดระบบหมุนเวียนอากาศนาน 30 นาที เพื่อบำบัดอากาศใหไดรอยละ
99.9 กอนเริ่มใชงานใหม
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8.1.3 ดานการปองกันระดับบุคคล
การใชเครือ่ งปองกันระดับบุคคล เปนการปองกันการแพรกระจายเชือ้ วัณโรค
ทีม่ คี วามสำคัญเปนลำดับ 3 รองจากการบริหารจัดการและการควบคุมสิง่ แวดลอม
• การใชเครื่องปองกันการแพรเชื้อทางเดินหายใจ เชน หนากากอนามัย
หนากาก N-95 โดยหนากากอนามัยออกแบบมาเพื่อใหผูปวยวัณโรคสวมใส
เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อขณะหายใจ ไอจามหรือระหวางการพูดคุย ดังนั้น
คลินิกเอชไอวีควรสนับสนุนใหผูปวยที่มีอาการผิดปกติทางเดินหายใจใสหนากาก
อนามัยตลอดเวลา
• การใชเครื่องปองกันการรับเชื้อทางเดินหายใจสำหรับบุคคลากรทาง
การแพทย โดยใชหนากาก N-95 เหมาะสำหรับสวมใสระหวางทำหัตถการในหอง
bronchoscope หรือการดูแลผูปวยในหอง negative pressure room
• สิ่งที่โรงพยาบาลตองพิจารณา คือ
 การเลือกขนาดหนากาก N-95 ใหเหมาะสม
 การฝกอบรมการใชหนากาก N-95
 การทำ fit testing การถอด การทิ้ง
 การตรวจเช็คความเรียบรอยกอนเขาตรวจผูปวย ซึ่งตองมีการ
ฝกซอม และทบทวนอยางสม่ำเสมอ

8.2 การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน

(prevention of tuberculosis transmission in community)
วัณโรคสามารถแพรกระจายไดงาย เมื่อปวยเปนวัณโรคการรักษาตองใช
เวลานาน สงผลใหผปู ว ยจำนวนมากไมรบั ยาตามแผนการรักษา สาเหตุเนือ่ งมาจาก
ผูป ว ยขาดความรูใ นการปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ตอง ขาดการติดตามการรักษาอยางตอเนือ่ ง
รวมถึงปญหาในการปองกันและควบคุมโรค สงผลใหเกิดการแพรกระจายเชือ้ วัณโรค
ในชุมชน กอใหเกิดผลกระทบตอระบบสาธารณสุขของประเทศอยางรุนแรง การดำเนินการ
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เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพจะมีสวนชวย
ปองกันการเกิดผูปวยวัณโรครายใหม รวมทั้งชวยใหผูปวยวัณโรคไดรับการดูแล
ชวยเหลือ ไดรับคำแนะนำอยางเหมาะสมสงผลใหผูปวยหายขาดจากโรค
8.2.1 หลักการปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน
1) การใหความรูและคำแนะนำแกผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปนวัณโรค
ผูใกลชิดในครอบครัว และผูที่ทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงดูแลผูปวย จำเปนตองไดรับ
ความรูเ กีย่ วกับวัณโรค โดยเฉพาะอยางยิง่ ความรูเ กีย่ วกับการรักษา การรับประทานยา
รวมทัง้ ปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ตองเพือ่ ปองกันการแพรกระจายเชือ้ ความรูท ผ่ี ปู ว ยวัณโรคควรไดรบั
มีดังนี้
1.1) ความสำคัญของการรับประทานยาอยางเครงครัดและจนครบ
ตามคำแนะนำของแพทย เมื่ออาการดีขึ้นแลวไมหยุดยาเองเพราะเชื้อวัณโรคยังไม
ตายหมด เชือ้ วัณโรคจะกลายเปนชนิดดือ้ ยา ทำใหยากตอการรักษาและควบคุมวัณโรค
มีระยะเวลาแพรเชือ้ ใหคนอืน่ ๆ ในชุมชนไดนานขึน้ มีอาการรุนแรงขึน้ และอาจเสียชีวติ
จากการปวยเรื้อรังได
1.2) ผูปวยควรนอนแยกหองจากผูอื่นในบานอยางนอย 2 สัปดาห
หรือจนผลการตรวจเสมหะเปนลบ หองทีผ่ ปู ว ยอยูค วรเปนหองทีม่ หี นาตาง เพือ่ ใหอากาศ
ถายเทไดสะดวก
1.3) หลีกเลีย่ งการใกลชดิ กับบุคคลในครอบครัว หรือหนากากอนามัย
ปดปาก ปดจมูกเมื่อตองอยูใกลชิดกับผูอื่น
1.4) เมื่อไอหรือจามใชกระดาษทิชชูหรือผาเช็ดหนาปดปากและ
จมูกทุกครั้งและลางมือใหสะอาด กระดาษทิชชูที่ใชเช็ดน้ำมูก น้ำลายและเสมหะ
ใหทง้ิ ในถังขยะทีม่ ถี งุ รองรับและมีฝาปด ทำลายทุกวันโดยการเผา ผาเช็ดหนาซักดวย
ผงซักฟอกและผึ่งแดดใหแหง บวนเสมหะในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด ทำลายโดย
การเผาหรือบวนเสมหะในโถสวมแลวชักโครก
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1.5) รักษาสุขภาพใหแข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน
ออกกำลังกาย พักผอนใหเพียงพอ ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มเครื่องดื่มมึนเมาตางๆ เพราะ
จะมีผลทำใหอาการปวยมากขึ้น และอาจเกิดการแพยาไดงาย
1.6) หมั่นนำเครื่องนอนออกผึ่งแดดบอยๆ ดูแลอยาใหมีฝุนเพราะ
จะกระตุนการไอ
1.7) ผูป ว ยควรหลีกเลีย่ งการเขาไปในสถานทีท่ ม่ี คี นแออัด เชน สถาน
บันเทิง โรงภาพยนตร สถานที่สาธารณะ หางสรรพสินคา เปนตน หากจำเปน
ก็ตองสวมหนากากอนามัย
1.8) การโดยสารรถสาธารณะ เชน รถแท็กซี่ รถเมลปรับอากาศ
รถตู รถทัวร ถาหลีกเลี่ยงไมไดควรสวมหนากากอนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอ จาม
1.9) ผูปวยวัณโรคควรลาหยุดงานและอยูหางจากผูอื่นอยางนอย
2 สัปดาหนับตั้งแตเริ่มตน รับประทานยาตามที่แพทยสั่ง หากรางกายแข็งแรง
ดีแลว สามารถใชชีวิตกับผูอื่นไดตามปกติ ไมจำเปนตองหยุดงาน เนื่องจากมีโอกาส
แพรเชื้อไดนอย
1.10) ผูป ว ยวัณโรคทีต่ อ งทำงานกับกลุม เสีย่ ง เชน ผูป ว ยเอดส เด็กเล็ก
ควรอยูห า งจากคนกลุมนี้จนกวาจะตรวจไมพบเชื้อแลว
1.11) พบแพทยตามนัดอยางสม่ำเสมอทุกครั้ง
1.12) ถามีเด็กเล็กในบานควรสงเด็กไปตรวจและพิจารณาใหยารักษา
วัณโรคระยะแฝง
1.13) แมที่เปนวัณโรคปอดระยะที่แพรกระจายเชื้อ ควรระมัดในการ
ใกลชิดกับเด็กเล็ก
1.14) แมที่ติดเชื้อเอชไอวีและเปนวัณโรค ควรงดใหนมลูก
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2) การใหความรูและคำแนะนำแกบุคคลในครอบครัวและผูสัมผัส
ใกลชดิ ผูป ว ยวัณโรค ความรูท ค่ี วรใหแกบคุ คลในครอบครัวและผูส มั ผัสใกลชดิ ผูป ว ย
วัณโรค มีดังนี้
2.1) การสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง ผูที่อยูในบานเดียวกับ
ผูป ว ย อาจจะไดรบั เชือ้ จากผูป ว ย จึงควรนำทุกคนในบาน โดยเฉพาะเด็กไปรับการตรวจ
จากแพทย อาจตองไดรบั ยาปองกันวัณโรค อาการสงสัยปวยเปนวัณโรค คือ อาการ
ไอเรือ้ รังนานกวา 2 สัปดาห ไอแหงๆ และ/หรือไอปนเลือดรวมกับมีเสมหะ มีไขตำ่ ๆ
อาจมีเหงื่อออกมากตอนกลางคืน น้ำหนักลด ผอมลง เบื่ออาหาร ออนเพลีย
เหนื่อยหอบ เจ็บหนาอก
2.2) การจัดสิง่ แวดลอมในบาน ควรเปดประตูหนาตางเพือ่ ใหอากาศ
ภายในบานถายเทไดสะดวก แสงแดดสองทั่วถึง รักษาบานเรือนใหสะอาดและ
หมั่นนำเครื่องนอนออกผึ่งแดด
2.3) การดูแลสุขภาพใหแข็งแรง โดยพักผอนใหเพียงพอ ออกกำลังกาย
ที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน เพื่อชวยใหภูมิ
ตานทานดี งดดืม่ เหลาและสูบบุหรี่ จะชวยลดความเสีย่ งตอการเจ็บปวย เมือ่ ใดทีร่ า งกาย
ทรุดโทรม เชื้อที่อยูในรางกายจะทำใหปวยเปนวัณโรคได
2.4) สุขอนามัยสวนบุคคล ลางมือดวยน้ำและสบูทุกครั้งเมื่อสัมผัส
กับน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผูปวย
2.5) การจัดการกระดาษชำระที่ใชเช็ดน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะ
ของผูป ว ย ทิง้ ในถังขยะทีม่ ถี งุ รองรับและมีฝาปด ทำลายโดยการเผา ผาเช็ดหนาซัก
ดวยผงซักฟอก ผึ่งแดดใหแหง
2.6) บทบาทของบุคคลในครอบครัวในการกำกับการรับประทานยา
รักษาวัณโรคของผูป ว ย จัดยาใหผปู ว ยรับประทานตอหนา ดูแลใหผปู ว ยรับประทานยา
ตามที่แพทยกำหนดอยางเครงครัด สังเกตอาการผูปวย หากพบสิ่งผิดปกติพาไป
พบเจาหนาที่สาธารณสุขหรือแพทย แนะนำการรับประทานอาหารที่มีประโยชน
การพักผอน งดสารเสพติดทุกชนิด ใหกำลังใจผูปวย ไมแสดงความรังเกียจผูที่
เปนวัณโรคที่กำลังรับการรักษา เตือนใหผูปวยเก็บเสมหะสงตามกำหนด
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บทที่ 9
การบริการปรกษาเรื่อง
วัณโรคและเอดส
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“

าร าร ร า
ั ร
ส จะท ใหผตู ดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหมทกุ รายไดรบั การ
คัดกรองวัณโรค เพื่อเขาสูการรักษาที่เหมาะสม เพิ่มประสิท ิ าพการรักษาผูปวยวัณโรค
ทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี จะมีคณ
ุ าพชีวติ ทีด่ ี ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดข้น ดวยการบริการปรกษาตอเนือ่ ง
กระบวนการและประเด็นส คัญในการใหการปรกษา คือ
1 ความรูเกี่ยวกับการป ิบัติตัวขณะปวย และการปองกันการแพรกระจายเชื้อ
2 ส รวจปญหาดานอารมณ จิตใจ สังคม เ รษ กิจ ของผูปวยเพื่อวางแผนสนับสนุน
ใหการชวยเหลือตามส าพปญหาตอไป
3 ส รวจและประเมินแนวโนมการขาดยา วางแผนการกินยาถามีแนวโนมการขาดยา ควรนัด
ผูปวยมารับการปรกษาในครั้งตอไปเพื่อติดตาม
4 ใหค แนะน ในการดูแลสุข าพ การปองกันการปวยวัณโรค ้ การรักษาโรคอื่น
ตามบริบทของผูรับบริการ
5 สรางความตระหนักและใหเห็นถงความส คัญของการพาผูสัมผัสโรคมาตรวจ
การใหการปรกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบงออกเปนกอนและหลังการตรวจ
โดยการใหการปรกษากอนตรวจ มีประเด็น ขั้นตอนการบริการดังนี้
1 ประเมินความรู ความเขาใจของผูรับบริการ และพ ติกรรมเสี่ยง
2 ควรใหผูรับบริการสมัครใจยินยอมรับบริการตรวจเลือดดวยตนเอง
3 เนนประเด็นเรื่องการเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ
4 ใหขอมูลเกี่ยวกับวิ ีการ ขั้นตอนในการตรวจเอชไอวี
5 ใหบริการปรกษาแบบคู
ถามีคูมาดวย
6 เปดโอกาสใหผูรับบริการ ักถามเพื่อเพิ่มความเขาใจ กอนสงไปเจาะเลือด
7 นัดหมายเวลาในการกลับมา งผล
ทัง้ นี้ ประเด็นทีค่ วรเนนในการใหบริการปรกษาทัง้ วัณโรคและเอดส คือ การไมตรวจ หรือ
ไมทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี จะท ใหการรักษาไดเพียงโรคเดียว ในขณะที่อาจมีโรครวม
การไดรบั รูส าวะสุข าพ และไดตรวจวินจิ ฉัยโรครวม ชวยท ใหผดู แู ลรักษาไดชว ยวางแผน
การรักษาและพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมแกผูรับบริการ
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”

9 1 วัตถุประสงคของการใหการปรกษาผูปวยวัณโรคและเอดส
เอชไอวี

1. เพื่อใหผูปวยวัณโรคไดรับบริการปรกษาและตรวจหาการติดเชื้อ

2. เพื ่ อ ให ผ ู  ต ิ ด เชื ้ อ เอชไอวี ร ายใหม ท ุ ก รายได ร ั บ การปรกษาและ
ตรวจคัดกรองวัณโรค
3. เพื่อใหผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปนวัณโรคไดรับการปรกษาตอเนื่อง
4. เพื่อเพิ่มประสิท ิภาพการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปวยเปน
วัณโรคอยางครบถวน
ปจจัยที่ส คัญในการใหการปรกษา
ผูใหการปรกษาตองมีความพรอมทั้งรางกาย จิตใจ
มีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ไดแก หองใหการปรกษาควร
จัดเปนสัดสวน ไมมเี สียงดังรบกวน จัดสถานทีไ่ มใหผอู น่ื เขามารบกวนขณะสนทนา
กับผูปวย
ระบบการถายเทอากา ควรเนนการปองกันการแพรกระจายเชือ้ วัณโรค

9 2 กรณีผูปวยวัณโรค
กระบวนการใหการปรกษานั้นควรเริ่มตั้งแตผูรับบริการมารับการตรวจ
วินจิ ฉัยวัณโรค เนือ่ งจากการตรวจวัณโรคนัน้ มีหลายขัน้ ตอน อาจตองมารับบริการ
หลายครัง้ เพือ่ ใหไดผลการตรวจ เชน จำเปนตองมาฟงผลการเพาะเชือ้ มาสงเสมหะ ำ้
โดยการปรกษากอนการวินิจฉัยโรคมีวัตถุประสงค เพื่อ
1. ลดความวิตกกังวลและใหมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับวัณโรค
2. เตรียมความพรอมในการฟงผลตรวจและใหผูรับบริการสามารถ
วางแผนในการปรับตัวและการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
3. ทำความเขาใจเกี่ยวกับวิ ีการและขั้นตอนการตรวจรักษา
บทที่ 9 การบริการปรกษาเรื่องวัณโรคและเอดส
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4. ประเมินปญหาและอุปสรรคในการเจ็บปวยและหาแนวทางแกไข
การปรึกษากอนการวินิจฉัยโรค ผูใหการปรึกษาจะใหบริการ ดังนี้
• ตรวจสอบ ประเมินความรูเ กีย่ วกับวัณโรค การติดตอและความเสีย่ ง
ตอการปวยวัณโรค
• สอบถามสิ่งที่กังวล ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและคลายความกังวลใจ
• ใหผูรับบริการตระหนักถึงความสำคัญของการมารับการตรวจ
ตามนัดหรือมาฟงผลการตรวจ
การใหการปรึกษาผูปวยวัณโรค
เมื่อผูรับบริการไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนวัณโรคปอด ผูใหการปรึกษา
ควรใหบริการปรึกษา ดังนี้
ตารางที่ 9.1 การใหการปรึกษาผูปวยวัณโรค
ใหสุขศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะ • การป อ งกั น การแพร ก ระจายเชื ้ อ และ
รับเชือ้ เพิม่
ปวยเปนวัณโรค
• การสังเกตอาการขางเคียง
• ขอดีของการกินยาตอเนือ่ งสม่ำเสมอ
สำรวจปญหาดานอารมณ จิตใจ สังคม วางแผนสนับสนุนใหการชวยเหลือตามสภาพ
ปญหา เชน ใหกำลังใจ สงเคราะหคา พาหนะ
และเศรษฐกิจ
สำรวจและประเมินแนวโนมการขาดยา ผูปวยอาจรูสึกเบื่อหนาย ทอแท ทำใหหมด
กำลังใจในการกินยา
กินยาไมตอ เนือ่ ง
• ใหคำแนะนำผลกระทบของการขาดยา
• วางแผนการกินยาโดยใหสอดคลองกับ
บริบทของผูป ว ย
• เสริมพลังใหผปู ว ยกินยาอยางตอเนือ่ ง
การนัดผูปวยมารับการปรึกษาในครั้ง กรณีประเมินพบวาผูปวยมีปญหาซับซอนและ
มีแนวโนมการขาดยา ผูใ หการปรึกษาควรนัด
ตอไป
ผูปวยมารับการปรึกษาในครั้งตอไปเพื่อติดตาม
ปญหาและความกาวหนา
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ประสานงานทีมสหวิชาชีพในการเยีย่ มบาน สำรวจขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม สัมพันธภาพ
ระหวางคนในครอบครัวและชุมชน ซึง่ อาจเปน
ปจจัยสนับสนุนหรือขัดขวางตอการใหความ
รวมมือในการรักษา ตลอดจน เปนการติดตาม
ผลการชวยเหลือทีใ่ หแกผปู ว ยได
สรางความตระหนักใหเห็นถึงความสำคัญของการพาผูสัมผัสโรคมาตรวจวัณโรค
ใหคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การปองกันการปวยวัณโรคซ้ำ การรักษาโรคอืน่ ๆ หรือปญหา
สุขภาพดานอื่น เชน โรคเอดส เบาหวาน จิตเวช โรคตับ การตั้งครรภ ฯลฯ

เมือ่ ผูร บั บริการไดรบั การวินจิ ฉัยไมปว ยเปนวัณโรคปอด ผูใ หการปรึกษา
ควรใหบริการปรึกษา ดังนี้
1) ทบทวน ประเมินความรู ความเขาใจเกีย่ วกับวัณโรค และการติดตอ
ใหสุขศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวไมใหปวยเปนวัณโรค
2) แนะนำการตรวจซ้ำหากมีความเสี่ยง
3) สรางความตระหนักและใหเห็นถึงความสำคัญของการพาผูส มั ผัสโรค
มาตรวจวัณโรค
4) สงผูปวยตรวจรักษาโรคตามอาการที่เปน

9.3 การใหคำปรึกษากรณีปวยพรอมกัน 2 โรค
กรณีผูติดเชื้อเอชไอวีขึ้นทะเบียนเขารับยาตานเอชไอวีกอนเริ่มยา
จะมีการเตรียมความพรอม โดยการใหความรู (treatment literacy) ซึ่งเปนชุด
ความรูก ารดูแลรักษาสำหรับผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป ว ยเอดส โดยผานกระบวนการ
เรียนรูโดยตรง HIV/AIDS treatment literacy ประกอบดวยประเด็นสำคัญ 7 เรื่อง
ไดแก
1) ความรูเรื่องโรคเอดส
2) โรคติดเชื้อฉวยโอกาส
3) การปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีและการรับเชื้อเอชไอวีเพิ่ม
บทที่ 9 การบริการปรึกษาเรื่องวัณโรคและเอดส
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4) การรักษาดวยยาตานเอชไอวี
5) การสรางพลังใจและการวางแผนชีวิต
6) สิทธิและสิทธิประโยชนของผูติดเชื้อเอชไอวี
7) สงเสริมสุขภาพ
วัณโรคเปนโรคสำคัญทีผ่ ตู ดิ เชือ้ ควรรูเ พือ่ การดูแลตนเอง ในระหวางเตรียม
ความพรอม ควรมีการคัดกรองวัณโรค ดวยขอคำถามคัดกรอง และสงตรวจวินจิ ฉัย
วัณโรคตามแนวทางฯ ของประเทศ ทั้งนี้ ควรใชกระบวนการปรึกษา เพื่อสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาวัณโรค คนหาปญหาและแนวทางแกไขปญหา
เพือ่ เพิม่ ความเขาใจในการดูแลรักษาวัณโรค โดยเนนความสำคัญความจำเปนของ
การรักษา สรางความตระหนักวาวัณโรคสามารถรักษาใหหายขาดได
ในกรณีทไ่ี ดรบั การรักษาพรอมกันทัง้ 2 โรค ทีมผูร กั ษาควรพิจารณานัดหมาย
การรักษาในคลินกิ ยาตานเอชไอวี หรือคลินกิ วัณโรค ตามบริบทและตามระบบบริการ
สุขภาพของโรงพยาบาล
ประเด็นใหการปรึกษา
• แนะนำผูติดเชื้อเอชไอวีและญาติ ใหเขาใจเกี่ยวกับวัณโรคและบริการ
ตรวจรักษาวัณโรค ผลดีจากการตรวจวัณโรคเพือ่ การรักษา ซึง่ วัณโรคสามารถรักษา
ใหหายได
• ประเมินความรูสึก ภาวะทางอารมณ จิตใจ และพูดคุยเกี่ยวกับผล
กระทบที่เกิดขึ้น จากการตรวจและปวยเปนวัณโรคและคลายความกังวลใจ
• หากปวยเปนวัณโรค สรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ
ความจำเปนในการสงตอการรักษาเพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ตองรักษา
2 โรคพรอมกัน
• กรณีผปู ว ยทีม่ ปี ญ หาดานเศรษฐกิจ แนะนำแหลงสนับสนุนทางสังคม

110

แนวปฎิบัติการผสมผสานงานวัณโรคและเอดสประเทศไทย ป 2560

ขอมูลการใหคำปรึกษา
กรณี ที ่ ผ ูป ว ยวัณโรคเขา สูระบบการตรวจเอชไอวี ผ ู  ใ ห ก ารปรึ ก ษา
ทำหนาที่เสนอบริการการตรวจเอชไอวีกับผูปวยวัณโรครายใหมที่ขึ้นทะเบียน
ทุกราย โดยเริ่มตนใหขอมูลเกี่ยวกับความรูและความจำเปนของการตรวจเอชไอวี
โดยมีประเด็นเนื้อหา ไดแก
• วัณโรคเปนโรคแทรกซอนทีส่ ำคัญทีม่ กั พบไดบอ ย ในผูท ม่ี โี รคประจำตัว
ผูที่มีปญหาสุขภาพ และผูติดเชื้อเอชไอวีซึ่งมีภูมิคุมกันบกพรอง
• การตรวจเอชไอวี เมือ่ ตรวจพบโรครวมกัน จะสามารถรักษาไปพรอม
กันได แตจะมีการรักษาทีแ่ ตกตางกันระหวางผูท ป่ี ว ยเปนวัณโรคและติดเชือ้ หรือไม
ติดเชื้อเอชไอวี ดังนั้น จึงตองการทราบผลวินิจฉัยทั้ง 2 โรค ซึ่งจะมีผลดีตอการ
ดูแลสุขภาพและการวางแผนการรักษาวัณโรคใหหาย ซึ่งใหแนวทางการรักษาทั้ง
2 โรคไปพรอมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อ
เอชไอวี
• การไมตรวจ หรือไมทราบสถานะการติดเชือ้ เอชไอวี จะทำใหการรักษา
ไดเพียงโรคเดียว ในขณะที่อาจมีโรครวม การไดรับรูสภาวะสุขภาพ และไดตรวจ
วินจิ ฉัยโรครวม ชวยทำใหผดู แู ลรักษาไดชว ยวางแผนการรักษาและพิจารณาทางเลือก
ที่เหมาะสมแกผูรับบริการ
ในกรณีที่ผูปวยวัณโรคมีอาการรุนแรง ไมพรอมรับการตรวจเอชไอวี
พิจารณาใหบริการปรึกษาเพือ่ ตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีเปนรายกรณี เชน หลังจาก
กินยารักษาวัณโรคแลว 2 สัปดาห เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรค เปนตน
และเพือ่ เพิม่ การเขาถึงบริการ จึงควรมีการติดตอประสานงานกับผูใ หบริการทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อติดตามผูปวยมารับบริการตอไป
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9.4 การใหการปรึกษากอนตรวจหาเชื้อเอชไอวี
การใหคำปรึกษากอนและหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ดังนี้
ตารางที่ 9.2 การใหการปรึกษากอนตรวจหาเชื้อเอชไอวี
กอนตรวจหาเชือ้ เอชไอวี
1. ประเมินความรู ความเขาใจของผูร บั บริการ
ที่มีตอโรคเอดส การติดเชื้อเอชไอวีและ
การปวยเปนวัณโรค และเพิ่มเติมความรู
ที่ตรงกับสภาพปญหา ความจำเปน หรือ
ความตองการของผูรับบริการ
2. การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอชไอวี โดยประเมินระยะ window period
เพื ่ อ เตรี ย มความพร อ มในการรั บ ฟ ง
ผลเลือด ลดผลกระทบดานจิตใจ
3. ควรใหผูรับบริการเกิดความสมัครใจและ
แสดงความยินยอมรับบริการตรวจเลือด
ดวยตนเอง กรณีที่ผูรับบริการตัดสินใจ
ไมตรวจเอชไอวี ผูใหการปรึกษาควรสำรวจ
เหตุผล และควรใหการปรึกษาตอเนื่อง
เพือ่ กระตุน ใหผปู ว ยตรวจเลือด โดยเฉพาะ
วั ณ โรครายใหม ท ุ ก รายควรได ร ั บ การ
ตรวจเอชไอวี หรือเมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยง
4. เนนประเด็นเรื่องการเก็บรักษาขอมูล
เปนความลับ

หลังตรวจหาเชื้อเอชไอวี
1. การแจ ง ผลเลื อ ดให แ ก ผ ู  ร ั บ บริ ก าร
ควรแจงดวยทาทีสงบ แจงผลการตรวจ
โดยไมออมคอม ใหความสำคัญกับการ
จัดการกับอารมณ จิตใจ ปฏิกริ ยิ าตอการ
ไดรับทราบผลการตรวจ
2, กรณีผลเลือดเปนลบ แตอาจอยูในระยะ
window period ใหขอมูลเกี่ยวกับการ
ปองกันและนัดมาตรวจเอชไอวีซ้ำเมื่อ
พนระยะ window period
3. กรณีผลเลือดเปนลบ และไมอยูในระยะ
window period ใหขอมูลเกี่ยวกับการ
ปองกันและนั ด มาตรวจเอชไอวี เ มื ่ อ มี
พฤติกรรมเสี่ยงเพื่อใหผลเลือดเปนลบ
ตลอดไป

4. กรณีผลเลือดเปนบวก ใหความสำคัญตอ
ปฏิกริ ยิ าทางจิตใจของผูร บั บริการเสริมสราง
กำลังใจ ใหขอ มูลเกีย่ วกับการปองกัน รวมทัง้
การเปดเผยสถานะตอคูแ ละครอบครัว
5. กรณีที่ผูรับบริการมีความพรอมรับฟงผล 5. กรณีผลการตรวจก้ำกึ่งหรือไมชัดเจน
ในวันเดียว ผูใหการปรึกษากอนและหลัง (inconclusive) ผูใหการปรึกษาแจงผูรับ
ตรวจควรจัดบริการตรวจและนัดรอให บริการทราบวาผลการตรวจยังไมชัดเจน
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หลังตรวจหาเชื้อเอชไอวี
กอนตรวจหาเชือ้ เอชไอวี
ทราบผลในวันเดียวกัน เพือ่ ความตอเนือ่ ง ยังไมสามารถวินจิ ฉัยไดวา ติดเชือ้ หรือไมตดิ
เชือ้ ไดในครัง้ นี้ มีความจำเปนตองตรวจซ้ำ
และลดความกังวลใจแกผรู บั บริการ
6. ใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนในการ 6. กรณีพาคูหรือคนในครอบครัวมารับฟง
ตรวจเอชไอวี และความหมายของผลเลือด ผลเอชไอวีดวย ควรมีการประเมินระดับ
ทัง้ บวก ลบและผลก้ำกึง่ รวมทัง้ ระยะทีอ่ าจ สัมพันธภาพระหวางคูและสัมพันธภาพ
ยังตรวจไมพบการติดเชือ้ (window period) ในครอบครัว เพือ่ เตรียมความพรอมในการ
ให ก ารสนั บ สนุ น ดู แ ลทั ้ ง ด า นร า งกาย
โดยนัดตรวจซ้ำ กรณีทม่ี คี วามจำเปน
จิตใจและลดผลกระทบตางๆ แกผูรับ
บริการ
7. กรณีผูรับบริการมาตรวจพรอมคู ควรให 7. กรณีผลบวก ผูใหการปรึกษาควรทำ
บริการปรึกษาแบบคู (couple counseling) การติ ด ตามผู  ร ั บ บริ ก ารเรื ่ อ งการปรั บ
โดยถามความสมัครใจ และความยินยอม สภาพจิ ต ใจและการปรั บ ตั ว ในระยะ
48 ชัว่ โมงแรก เพือ่ การวางแผนการดำเนิน
ในการรับฟงผลเลือดพรอมคู
ชีวิตประจำวันและการสงเขารับการดูแล
รักษาดวยยาตานเอชไอวี รวมทั้งใหคำ
แนะนำ เรือ่ งการพาคูม าตรวจหาการติดเชือ้
เอชไอวีและการปองกันการถายทอดเชื้อ
8. เปดโอกาสใหผูรับบริการซักถามเพื่อเพิ่ม 8. ให ก ารปรึ ก ษาในการชวนคู  ม าตรวจ
หาการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใหขอ มูลเกีย่ วกับ
ความเขาใจ กอนสงไปเจาะเลือด
การที่คูอาจมีผลเลือดตาง คือคูอาจไม
ติดเชือ้ ถึงประมาณรอยละ 30-50 ซึง่ ควร
ใหคูไดมีโอกาสตรวจ เพื่อวางแผนการ
ปองกันและการดูแลสุขภาพทัง้ คู และหาก
ติดเชื้อจะไดรับการรักษาไปพรอมกัน
9. นัดหมายเวลาในการกลับมาฟงผลและ
รับการปรึกษาหลังรับทราบผลการตรวจ
ครัง้ นี้
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9.5 การใหการปรึกษาตอเนื่อง (ongoing counseling)
การใหการปรึกษาตอเนื่องจะเปนกระบวนการใหการปรึกษาในประเด็น
ตางๆ ทีจ่ ำเปนและไมสามารถพูดคุยไดละเอียดทุกประเด็น ในชวงเวลากอนและ
หลังการตรวจ ซึ่งประเด็นที่ควรใหการปรึกษาตอเนื่อง ไดแก
1. อธิ บ ายกระบวนการรั ก ษาของแพทย ด  ว ยภาษาที ่ เ ข า ใจง า ย
ตามบริบทของผูปวย ไดแก การกินยาตอเนื่อง การแกปญหาการขาดยา การเก็บ
รักษายาทีถ่ กู ตอง รวมถึงการตรวจสุขภาพและตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารเปนระยะๆ
ความสำคัญของการมารับยาตามนัดและปญหาอุปสรรคในการรักษา ผลขางเคียง
ของยา ฯลฯ
2. แกไขความเขาใจผิดจากความรู ความเชื่อ ขาวลือ ที่เกี่ยวกับการ
รักษา โดยแนะนำใหมารับการปรึกษาจากทีมดูแลรักษา เชน กรณีการใชสมุนไพร
บางชนิดในการรักษา หรือการที่มีขอแนะนำหรือการรักษาใหหยุดยา
3. การสำรวจและเสริมแรงจูงใจในการรักษา เพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ในการปรับตัวและการดำเนินชีวิต
4. สำรวจปญหาดานสังคมเศรษฐกิจ แหลงสนับสนุน
5. เสนอแนะการพาคูหรือผูสัมผัสโรค มาตรวจ
6. การใหการปรึกษาคูผลเลือดเอชไอวีตางกัน (discordance)
7. พิจารณาปญหาดานสิทธิการรักษาและการสงตอ
ทั้งนี้ ควรจัดระบบติดตามการรักษาที่ตอเนื่องและรวมวางแผนในการ
มาตามนัดไดอยางตอเนื่องและใหการปรึกษาตอเนื่องเพื่อกระตุนใหผูปวยวัณโรค
รายใหมทุกรายไดรับการตรวจเอชไอวีหรือเมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยง
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