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ทาํไมจงีเปนเรือ่งสาํคญัทีต่องทาํการรกัษาวณัโรค(TB)?  
แพทยอาจสั่งการรักษาดวยเหตุผลประการใดประการหน่ึงดังตอไปน้ี:  

• การรกัษาโรค TB ในระยะตดิตอโรคทีบีอาจไมแสดงอาการของโรคตามทั่วไป อันไดแก อาการไอ นํ้าหนักลด 
มีเหง่ืออกตอนกลางคืน และมีเลือดในเสมหะ 
แตอาการที่วาน้ีก็อาจจะพัฒนาขึ้นมาไดและอาจเปนอันตรายถึงชีวิตหากไมไดรับการรักษาอยางเหมาะสม  
เม่ือเปนโรคแลวไมไดรับการรักษาก็อาจจะทําใหเกิดความเสี่ยงในการติดเช้ือแกผูอื่น  
การรักษาตามแพทยสั่งน้ันจะตองกระทําใหครบถวนบริบูรณ  หลังจากทําการรักษาไปไดเพียงระยะเวลาสั้นๆ 
ทานอาจรูสึกดีขึ้นหรืออาจรูสึกแข็งแรงดวยซ้ํา อยางไรก็ตาม 
เช้ือโรคอาจยังคงอยูในรางกายและการรับการรักษาจนครบกําหนดเทาน้ันที่จะสามารถฆาเช้ือโรคใหหมดสิ้นไปไ
ด 

• การกัษาการตดิเชือ้ TB ในระยะแฝงทีย่ังไมแสดงอาการ เพือ่ปองกันการพฒันาของโรค  
ในกรณีที่มีหลักฐานวามีการติดเช้ือทีบี แตยังไมมีอาการของโรค 

• ในบางกรณี อาจมีการใชยาตานวัณโรคในการรักษาอาการติดเช้ือประเภทอื่นๆ 
เชนการติดเช้ือมัยโคแบคทีเรียที่ไมไดเปนเช้ือวัณโรคก็เปนได 
 

เมือ่ไรทีต่องทานยา?  
การทานยานัน้ตองทานใหครบถวนตามทีแ่พทยสัง่โดยไมมกีารละเวนเพื่อใหการรักษาเปนไปไดโดยสําเร็จ  โดยทั่วไป 
จะตองทานยาทุกวัน แตบางครั้งก็อาจจะทานสัปดาหละสองถึงสามครั้ง ในกรณีหลังน้ี 
การทานยาจะตองทานในวันทีกํ่าหนดและตองมีพยาบาลจากคลีนิค (ดูหนา 3 ขอ 13) 
หรือเจาหนาที่ทําการดูแลควบคุมโดยตรง  ควรทานยาดวยการกลืน (ไมใชเค้ียว) 
โดยทานในเวลาเดยีวกันของแตละวันเวลาทองวาง (หน่ึงช่ัวโมงครึ่งกอนหรือหลังทานอาหาร)  
หลายคนพบวาการทานยากอนนอนเปนเวลาที่ดีที่สุด  
ยาทุกประเภทตองทานในเวลาเดียวกันแตไมจําเปนตองกลืนเขาไปพรอมกัน 
 

ยาอะไรบางทีใ่ชในการรกัษาโรค TB? 
รายการดานลางคือยาที่ใชในการรักษาโรคทีบีรวมทั้งผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นได  ผลขางเคียงอาจมีมากกวาที่อธิบายไว 
และแพทยของทานจะพูดคุยกันทานในรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องน้ี  
โดยปกติยาที่ใหจะไมมีผลขางเคียงที่ทําใหตองหยุดระงับการใชยา 
แตนับเปนเรื่องสําคัญที่ทานจะทราบถึงผลขางเคียงตางๆ 
รวมทั้งรายงานใหแพทยของทานทราบเม่ือเกิดผลขางเคียงจากการใชยาขึ้น  การรายงานอาการตางๆ อาทิเชน 
การวิงเวียน ปวดทอง ตาเหลือง ปสสาวะเปนสีเขม หรืออุจจาระสีออน โดยรวดเร็วทันทีเปนสิ่งที่สําคัญเปนอยางยิ่ง 
เน่ืองจากอาจเปนอาการที่เกิดจากการใชยาตัวใดตัวหน่ึงหรือมากกวาหน่ึงอยางจากรายการดานลางน้ี 
 

ไอเอ็นเอเอช (INAH) หรือ ไอโซไนอะซิด (Isoniazid):เปนยาเม็ดสีขาวขนาดเล็ก ความแรง 100 มิลลิกรัม 
มีฤทธิ์ตานเช้ือทีบี  ยาน้ีบางครั้งอาจทําใหเกิดอาการขางเคียงที่ไมรุนแรง เชน อารมณแปรปรวนงาย เหน่ือยออน 
ขาดสมาธิ หรือเปนสิวเพิ่มขึ้น  ถาอาการดังกลาวสงผลใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมหรืออารมณ 
จะตองมีการรายงานตอแพทย โดยทันที   อาการไมมีแรง อาการชา หรือ 
แปลบๆตามมือและเทาอาจเกิดขึ้นไดบางครั้งบางคราว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีการขาดสารอาหารหรือมีการดื่มอัลกอฮอลเกินขนาด  อาการตางๆ อาทิเชน การวิงเวียน ปวดทอง 
ตาเหลือง ปสสาวะเปนสีเขม หรืออุจจาระสีออน 
ตองมีการรายงานตอแพทยโดยรวดเร็วทันทีเน่ืองจากอาจแสดงวามีการเปนพิษตอตับ ถาทานทานยาไอเอ็นเอเอชน้ีอยู 
โดยทั่วไปทานจะไดรับการจายยาไพริด็อกซิน (วิตามินบี 6) รวมเขามาดวยโดยจะอยูในรูปเม็ดยาเล็กๆสีขาว ความแรง 25 
มิลลีกรัม  มียาไอโซไนอะซิดที่เปนยานํ้าสําหรับเด็กเล็กที่ตองการยาที่มีความแรงนอยลง 
 

ไรแฟมพิซิน (Rifampicin):อยูในรูปแคปซูลหรือยาเม็ด โดยมีความแรงสามขนาดคือ 150 มิลลิกรัม 300 มิลลิกรัม และ  

Thai 
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600 มิลลิกรัม มีฤทธิ์ตานเช้ือทีบี   สีของยามีตางๆกันไปขึ้นอยูกับยี่หอและความแรง  
มียาไรแฟมพิซินที่เปนยานํ้าสําหรับเด็กเล็กที่ตองการยาที่มีความแรงนอยลง  
ยาน้ีอาจทําใหปสสาวะหรือของเหลวอื่นๆที่ออกมาจากรายกายเชนนํ้าตา เปล่ียนไปเปนสีแดง สม หรือสีนํ้าตาลแดง   
ซึ่งไมไดเปนเรื่องที่ตองเปนกังวลเน่ืองจากเปนการแสดงใหเห็นวายากําลังเขาสูรางกาย  
ทานตองแจงใหแพทยทราบถามีการทานยาปกติทั่วไป เน่ืองจากยาไรแฟมพิซินอาจสงผลกระทบตอ 
การทํางานของยาบางตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งวารฟาริน เพรดนิโซน และยาคุมกําเนิดที่เปนยาทาน 
ถาทานทานยาคุมกําเนิด ประสิทธิภาพของยาอาจจะลดลง และทานจะตองเปล่ียนไปใชวิธีการคุมกําเนิดวิธีอื่น 
กรุณาแจงใหแพทยทราบถาทานมีการทานยาดังกลาวน้ี 
การทานยาไรแฟมพิซินไมครบขนานอาจทําใหเกิดผลขางเคียงที่รุนแรงได 
นับต้ังแตการเจ็บปวยที่คลายกับการเปนไขหวัดใหญ (มีอาการปวดหัว เปนไข หนาวสั่น) 
จนไปถึงการมีเลือดออกผิดปกติรุนแรงโดยมีอาการชํ้าและมีเลือดออกไดงาย ถามีอาการดังกลาว 
ใหรายงานใหแพทยทราบโดยทันที  
แตโปรดทราบวาการเกิดอาการดังกลาวน้ันมีโอกาสเปนไปไดนอยมากถามีการทานยาตามคําสั่งแพทย 
ตามขนาดและความบอยที่ถูกตองเหมาะสม 
 

อีแธมบูทอล (Ethambutol):เปนยาเม็ดที่มีสองขนาดคือ ขนาด 400 มิลลิกรัมอยูในรูปยาเม็ดใหญสีเทา* และขนาด 100 
มิลลิกรัมซึ่งอยูในรูปยาเม็ดขนาดเล็กสีเหลือง*  เปนเรื่องสําคัญที่ทานตองแจงใหทราบถามีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับสายตา 
(เชนเห็นภาพไมชัดหรือเห็นสีเปล่ียนไป)เม่ือทานทานยาตัวน้ี  ถาทานเปนโรคไตหรือโรคเกาท 
ทานตองแจงใหแพทยของทานทราบกอนที่จะรับยาตัวน้ี 
 

ไพราซินาไมด (Pyrazinamide):เปนยาเม็ดใหญสีขาว ขนาดความแรง 500 มิลลิกรัม 
มีประสิทธิภาพสูงในการฆาเช้ือทีบีในชวงแรกๆของการรักษา  เปนเรื่องสําคัญที่ตองรายงานแพทยถามีอาการขางเคียงเชน 
ผ่ืนที่ผิวหนัง เปนไข อาเจียน ผิวหรือตาเปนสีเหลือง ปสสาวะสีเขม ปวดตามขอ หรือเลือดออกผิดปกติหรือมีรอยชํ้า  
ถาทานเปนโรคเกาท กรุณาแจงใหแพทยทราบ 
 

สเตร็พโตมัยซิน (Streptomycin):เปนยาที่ตองฉีดเขารางกายและใชเฉพาะบางครั้งบางคราวเทาน้ัน 
ใหแจงใหแพทยทราบถามีอาการวิงเวียน เสียการทรงตัว คล่ืนไส หูอื้อ หรือไมไดยินเสียง 
 

โพรธิโอนาไมด (Prothionamide):ยาเม็ดเล็กสีสม* ขนาดความแรง 250 มิลลิกรัม ผิวเรียบ 
ยาโพรธิโอนาไมดใชเฉพะบางครงเทาน้ัน อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นและตองแจงใหทราบไดแก คล่ืนไส อาเจียน 
ทองรวง  
 

ไซโคลเซริน (Cycloserine):ยาแคปซูลสีเทาหรือสีแดง* ขนาด 250 มิลลิกรัม  แทบไมคอยมีการใช 
อาการขางเคียงสําคัญๆไดแก การเปล่ียนแปลงทางอารมณและพฤติกรรม และสมาธิและความทรงจําถูกรบกวน 
 
*สียาอาจตางจากที่ระบุถาผูผลิตทําการเปล่ียนแปลงสี  
 

อาการอะไรทีต่องรายงานแพทย?  
ถึงแมวาจะไดมีการระบุอาการขางเคียงในขอมูลดานบน แตคนสวนใหญที่รับยาอาจไมมีอาการขางเคียงใดๆ 
ถาทานมีอาการใดอาการหน่ึงดังตอไปน้ีไดแก:  

• ผิวหนังเปนผ่ืน (อาจเกิดจากการแพยาและตองรายงานแพทยโดยทันที) 
• อาการอื่นที่แสดงการแพยา (ไดแกปากบวม ล้ินบวม เปลือกตาบวม หายใจหอบ เปนไขโดยไมทราบสาเหตุ 

และเปนแผลในปาก ซึ่งตองรายงานแพทยโดยทันที) 
• คล่ืนไส อาเจียน ทองรวง ปวดทอง 
• แปลบๆตามมือหรือเทา 
• การมองเห็นถูกกระทบกระเทือน 
• อาการผิดปกติอื่นๆ เชน เหน่ือยเปนพิเศษ รูสึกจะเปนลม หรือวิงเวียน 

ทานจําเปนตองติดตอหนวยงานดังตอไปน้ี: 
• ศูนยควบคุมวัณโรค (ดูที่ต้ังและเบอรติดตอไดในตารางดานลาง) 
• แพทยของทาน 
• หรือโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด โดยทันที 
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ขอมลูเพิม่เตมิ 
สถานที ่ โทรศัพท สถานที ่ โทรศัพท 
Metro South Clinical TB Service 
Princess Alexandra Hospital (Brisbane) 3176 4141 Cairns TB Control Unit 

Cairns Base Hospital 4226 6240 

Rockhampton TB Control Unit 
Rockhampton Base Hospital 4920 6211 Townsville TB Control Unit 

Townsville General Hospital 4433 2863 

Toowoomba TB Control Unit 
Toowoomba Hospital 4616 6445 Mackay TB Control Unit 

Mackay Base Hospital 4885 5949 

Torres and Cape TB Control Unit 
Thursday Island 4030 6046  

 

ควรจะตองทาํอะไรในขัน้ตอไป? 
1. ใหทานยาในรายการขางลางน้ีโดยทานพรอมๆกันทุกขนานในชวงเวลาเดียวกันของแตละวัน – 

ทานไมจําเปนตองกลืนยาทุกตัวพรอมกัน ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา ขอปฏิบัติ 
และแนวทางการบําบัดรักษาของเจาหนาที่ดานการแพทยและพยาบาลอยางเครงครัด  
แพทยหรือพยาบาลของทานควรกรอกขอมูลวาทานทานยาไปก่ีเม็ด: 
ช่ือยา ขนาดความแรง ช่ือยา ขนาดความแรง 
INAH 
(Isoniazid) ………..tablets Prothionamide ………250mg tablets 

Rifampicin 
……….. 600 mg tablet 
……….. 300 capsules 
……….. 150 capsules 

Cycloserine 
..…… 250mg tablets 

Pyridoxine ………... 25mg tablets อื่นๆ  

Ethambutol ……….. 400mg tablets 
……….. 100mg tablets 

  

Pyrazinamide ……….. tablets   
 

2. ทานยาใหตอเน่ืองจนกวาแพทยจะบอกใหหยุด  โปรดระลึกไววาการทานยาตองทานทุกวัน 
(ยกเวนในกรณีที่แพทยมีแผนการทานยาอยางอื่น) ถึงแมวาทานจะรูสึกสบายดีแลวก็ตาม   

3. วิธีการบําบัดรักษาโรคทีบีสวนใหญจะปลอดภัยสําหรับชวงต้ังครรภ  
เปนการสําคัญที่จะตองแจงใหแพทยทราบทันทีที่ทานต้ังครรภ 

4. ไมใหเปล่ียนขนาดยาหรือระงับการทานยาในแตละวัน 

5. ไมใหเอายาไปใหผูอื่นทาน ถึงแมวาผูอื่นจะมีอาการคลายคลึงกัน  
ควรบอกใหบุคคลน้ันไปพบแพทยหรือไปที่ศูนยควบคุมวัณโรค 

6. การบําบัดรักษาโรคทีบีใชเวลานาน (อยางตํ่า 6 เดือนถึงจะแนใจไดวาหายขาด) ดวยเหตุน้ี 
ทานควรรับการรักษาใหตอเน่ืองตามคําสั่งแพทยถึงแมทานจะรูสึกดีขึ้นแลวก็ตาม 
ทานสามารถปรึกษาแพทยในเรื่องน้ีได 

7. แพทยจะขอใหทานกลับมาพบตามการนัดหมายเปนประจํา  และเปนเรื่องสําคัญมากที่ทานจะตองไปตามนัด  
ถาทานไมอาจมาตามนัดได 
ทานจะตองบอกใหพยาบาลที่ศูนยควบคุมวัณโรคหรือแพทยทราบเพื่อจะไดมีการทํานัดใหม 

8. ยาน้ีมีการจัดใหฟรีภายใตความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณะสุขและแผนกจายยาในโรงพยาบาลรัฐ  
หนวยงานจายยาหลักสําหรับศูนยควบคุมวัณโรค Metro South TB Unit คือ แผนกจายยาที่ Princess Alexandra 
Hospital ที่ซึ่งทานสามารถมารับยาไดในระหวาง 9.00 โมงเชา ถึง 4.30 โมงเย็นในวันจันทรถึงวันศุกร 
(ยกเวนวันหยุดราชการ) ถาทานไมสามารถมารับยาในสถานที่ดังกลาวได 
ใหปรึกษากับแพทยของทานวาจะรับไดที่ใด การรับยาควรทําเปนประจํา (โดยปกติจะเปนวันเดียวกับวันที่แพทยนัด) 
ถายาใกลหมดใหขอยาเพิ่มโดยทันทีกอนที่ยาจะหมดลง 

9. ถาทานมีขอสงสัยประการใดเก่ียวกับการบําบัดรักษาหรือขนาดความแรงของยา 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ทางการแพทยหรือพยาบาลที่ศูนยควบคุมวัณโรคที่ใกลบานทานที่สุดภายในเวลาทําการ 
หรือติดตอไปที่แพทยที่ทําการรักษาทาน 
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10. ใหติดตอแพทยของทานหรือศูนยควบคุมวัณโรคทันทีที่ทานมีอาการขางเคียงเกิดขึ้น 

11. อยาลืมนําเอายาทั้งหมดรวมทั้งขวดเปลามาดวยเม่ือมาพบแพทยตามการนัดหมาย 
ใหเก็บยาในที่ที่เด็กเอื้อมไมถึงในที่ที่อุณหภูมิเย็นและแหง 

12. จะมีการจัดพยาบาลจากศูนยควบคุมวัณโรคมาเปนผูใหความดูแลทานในขณะที่ทานอยูระหวางการรับยา 
พยาบาลดังกลาวจะเปนผูติดตอ/มาเยี่ยมทานเปนการสมํ่าเสมอในระหวางที่ทานรับยาเพื่อตรวจสอบความคืบหนาของ
ทานและจะเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําแกทานไดเก่ียวกับการจัดการโรค 

13. ดวยเหตุผลตางๆประการ แพทยของทานอาจวางแผนใหมีการทานยาภายใตความควบคุม 
ตัวอยางเชนเพื่อคอยดูอาการขางเคียงอยางใกลชิด ในกรณีดังกลาว 
ผูควบคุมจะเปนผูจายยาใหทานในชวงเวลาเดิมในวันที่กําหนด 



 

 

TTuubbeerrccuulloossiiss  MMeeddiiccaattiioonnss  
Version 2 – April 2013 

 

 

 

 

 

Why is tuberculosis (TB) treatment important?  
Treatment will have been ordered by the doctor for one of the following reasons:  

• Treatment for active TB disease. TB does not always cause the classic symptoms of coughing, 
weight loss, night sweats and blood-streaked sputum, but these symptoms may develop and death 
may occur if the disease is not properly treated. Untreated disease also puts others at risk of 
infection. Prescribed TB treatment must be completed. After only a short time of being on treatment, 
you may feel much improved, or even very well. However, germs may still be present and only a full 
course of treatment will kill all germs. TB is an infectious disease and treatment prevents passing the 
infection on to others.  

• Treatment for latent TB infection, to prevent TB developing where there is evidence of infection 
with the TB germ, but no sign of active disease.  

• Occasionally anti-tuberculosis drugs are used to treat other types of infection, such as  
non-tuberculousmycobacterial diseases. 

When do I take my tablets?  
Medications must be taken without fail as directed by your doctorfor successful treatment. 
Medicationsare usually given daily,but sometimes they are only given two or three days a week.In this 
case,theymust be taken on the specified days and under direct supervision by either a nurse from the clinic 
(see page 3, point 13) or another supervisor. Medication should be swallowed (not chewed) at the same time 
each day on an emptystomach (one and a half hours before or after food). Most people find it best to take 
the medications before bed. All medications should be taken at the same time, but do not need to all be 
swallowed together. 

Which drugs are used to treat TB?  
Below is a list of drugs used to treat TB, and their possible side effects. Not all side effects are listed, and 
your doctor will discuss them in more detail. The medications usually cause no side effects that would 
prevent their use, but it is important to recognise these, and report them to your doctor if they occur. 
Reporting any symptoms such as nausea, abdominal pain, yellow eyes, dark urine or pale bowel motions 
immediatelyis most important, because one or more of the drugs can cause these problems.  

INAH (Isoniazid): Small, white tablets of 100mg strength, which are powerful against the TB germ. They 
sometimes cause minor symptoms such as irritability, fatigue, lack of concentration or worsening of acne. If 
these result in mood and behaviour changes, they should be reported immediately to your doctor. 
Weakness, numbness and tingling of hands and feet occasionally occur, especially with poor nutrition or 
excess alcohol intake. Symptoms such as nausea, abdominal pain, yellow eyes, dark urine or pale bowel 
motions should be reported immediately, because these may indicate liver toxicity. If you are taking INAH, 
you will usually also be prescribed pyridoxine (Vitamin B6) in the form of small, white* tablets in 25mg 
strength. Isoniazid syrup is available for small children needing a lower dose. 

Rifampicin: Capsules or tablets that come in three strengths, 150mg, 300mg and 600mg, and are powerful 
against the TB germ. The colour varies with different brands and strengths. Rifampicin syrup is available for 
small children needing a lower dose. This medication can cause red, orange or reddish-brown coloured 
urine, and occasionally other body fluids, such as tears. This is no cause for concern, butindicates that the 
drug is getting into the body. You musttell the doctor aboutany regularmedication you take, because rifampicin 
can affect the action of certain drugs, especially warfarin, prednisone and the oral contraceptive pill. 

If you are taking oral contraceptives, their effectiveness may be decreased and you will need to use other 
forms of contraception. Remember to tell the doctor if you are on such medications.  
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Interrupting rifampicin treatment can cause potentially serious side effects, from a flu-like illness 
(withheadaches, fevers and chills) to a serious bleeding disorder with easy bruising and bleeding. If this  
occurs, report immediately, but remember, these symptomsare rare if tablets are taken as directed at the 
proper dose and frequency. 

Ethambutol: Tablets come in two strengths, 400mg which is a large, grey* tablet, and 100mg which is a 
small, yellow* tablet. It is important to report any change in your eyesight (such as blurred vision or change in 
colour vision) when taking this tablet. If you have any kidney disease or if you suffer from gout, report this to 
your doctor before you start this medication. 

Pyrazinamide: These are large, white 500mg tablets that act strongly against the TB germ in the first stages 
of treatment. Reporting to your doctor any side effects such as skin rash, fever, vomiting, yellowing of skin or 
eyes, darkened urine, joint pain or unusual bleeding or bruising is important. If you have gout, please tell 
your doctor.  

Streptomycin: This is given as an injection and used only occasionally. Report to your doctor any symptoms 
of dizziness, loss of balance, nausea, ringing ears or hearing loss. 

Prothionamide: Small, orange* 250mg tablets, with a smooth surface. Prothionamide is used only 
occasionally. Side effects of nausea, vomiting and diarrhoea can occur and should be reported. 

Cycloserine: 250mg grey or red* capsules that are rarely used. Important side effects are mood 
andbehaviour changes, and disturbances of concentration and memory.  
 
*Colours of tablets may differ if changed by the manufacturers. 

Which symptoms should I report to my doctor?  
Although many side effects are listed above, most people tolerate treatment without side effects.  
 
If you experience any of the following symptoms:  

• skin rashes(this could be due to an allergy to the tablets and must be reported immediately) 
• other signs of allergy (these include swelling of lips, tongue or eyelids; wheezing; unexplained fever; 

and mouth ulcers, and must be reported immediately) 
• nausea, vomiting, diarrhoea or abdominal pain 
• tingling of hands or feet 
• visual disturbances 
• any other unusual symptoms such as exceptional tiredness, faintness or dizziness 
 

Then it’s important to contact: 
• a Tuberculosis Control Unit (see location and contact details below) 
• your own doctor 
• or the nearest hospital immediately. 
 

Further information 
Location Telephone Location Telephone 
Metro South Clinical TB Service 
Princess Alexandra Hospital (Brisbane) 3176 4141 Cairns TB Control Unit 

Cairns Base Hospital 4226 6240 

Rockhampton TB Control Unit 
Rockhampton Base Hospital 4920 6211 Townsville TB Control Unit 

Townsville General Hospital 4433 2863 

Toowoomba TB Control Unit 
Toowoomba Hospital 4616 6445 Mackay TB Control Unit 

Mackay Base Hospital 4885 5949 

Torres and Cape TB Control Unit 
Thursday Island 4030 6046  
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What should I do now? 
1. Take the following medications all together at the same time each day—not necessarily swallowed all 

together. Strictly follow the advice, instructions and treatment from medical and nursing staff. Your 
doctor or nurse should fill out the number of tablets you are taking: 

 
Drug Dose Drug Dose 
INAH 
(Isoniazid) ………..tablets Prothionamide ………250mg tablets 

Rifampicin 
……….. 600 mg tablet 
……….. 300 capsules 
……….. 150 capsules 

Cycloserine 
..…… 250mg tablets 

Pyridoxine ………... 25mg tablets Others  

Ethambutol ……….. 400mg tablets 
……….. 100mg tablets 

  

Pyrazinamide ……….. tablets   
 

2. Continue taking the medication until advised by the doctor to stop. Remember, medication must be 
taken every day (unless planned otherwise by doctor), even if you feel well.  
 

3. Most TB treatment regimens are safe during pregnancy and should not be interrupted before discussion 
with the doctor. It is important to tell the doctor as soon as possible if you become pregnant.  
 

4. Do not change the dosage or interrupt daily treatment.  
 
5. Do not offer the medications to others, even if they have similar complaints. Refer them to a doctor or a 

Tuberculosis Control Unit. 
 
6. Treatment for TB will be of long duration (a minimum of six months treatment is required to ensure 

cure). Therefore, you should continue treatment as prescribed even if you are feeling well. This matter 
can be discussed with your doctor.  

 
7. You will be asked by the Doctor to return regularly for appointments and it is most important that you 

keep these appointments. If it is impossible for you to attend the appointment, you must tell the Nurse 
from the TB Unit or your treating doctor so another appointment can be made.  

 
8. The medicines are supplied free of charge through the Department of Health in cooperation with public 

hospital pharmacies. The principal supplier for Metro South TB Unit is The Princess Alexandra Hospital 
Pharmacy where the medications may be collected between 9.00am and 4.30pm, Monday to Friday 
(except Public Holidays). If this is not applicable to you, please discuss your collection point with your 
doctor. They should be collected regularly (usually on the same day as your appointment with the 
doctor). If your supply is low, obtain further medications immediately before you run out of stock. 

 
9. If you have any doubts at all about the treatment or the dosage of drugs, contact the Medical or Nursing 

Staff of the closest TB Control Unit during office hours or your treating doctor. 
 
10. Contact your doctor or TB Control Unit immediately if you have any side effects. 
 
11. Remember to bring all your medications and empty bottles with you when you attend for your Doctor’s 

appointment. Keep the medications out of reach of children and in a cool dry place. 
 
12. A nurse from a TB Control Unit will be assigned to your care while you are taking these medications. 

The nurse will contact and/or visit you regularly whilst you are taking these medications to monitor your 
progress and will be available to discuss any concerns regarding the management of the disease. 

 
13. There are many reasons why your doctor may plan supervised treatment for you, such as to closely 

monitor side effects. In this case, a supervisor will give your medications at the same time on the 
specific days. 
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