
วัณโรค 
วัณโรค (TB – ทีบี) คือการตดิเช้ือแบคทเีรียที่อาจสงผลตอรางกายสวนใดก็ได แตมักจะสงผลตอปอด เม่ือมันถกูเรียกวา 

“วณัโรคปอด”   

มนัถกูแพรเ่ชือ้ไปจากคนสูค่น และสามารถสง่ผลกระทบตอ่คนทกุวัยและทกุเชือ้ชาต ิความเสีย่งในการตดิเชือ้ TB 
ในรัฐควีนสแลนดมีอยูนอยมาก และคนสวนใหญในรัฐควีนสแลนดทีเ่ปน TB มักจะตดิเช้ือคร้ังแรกมาจากประเทศที่ 

ถูกจัดอันดับวามีความเสี่ยง TB สูงกวานี้มาก  

TB อาจหลบนิง่อยูใ่นรา่งกายอยา่งไมแ่สดงอาการเป็นเวลาหลายเดอืนหรอืแมแ้ตห่ลายปี กอ่นจะทําใหผู้ต้ดิเชือ้มอีาการ
ป่วย 

เมือ่ TB หลบนิ่งอยู ผูติดเช้ือจะไมมีอาการของ TB – นี่เรียกวา “วณัโรคแฝง“  ใชวาคนทุกคนที่มีวณัโรคแฝงจําเปน 

ตองไดรับการรักษา แตแพทยอาจแนะนาํใหทําการบําบดัเพือ่ป้องกนัสําหรับผูต้ดิเชือ้ทีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็น TB 

แบบแอคทีฟหรือแบบแสดงอาการ  ความเสี่ยงในชวงชีวติที่จะพัฒนาเปนวณัโรคแบบแอคทีฟมีเพยีง 5 ถึง 10% 

สําหรับคนที่ไดรับการวินิจฉยัวาเปนโรคแบบแฝง 

TB แบบแอคทีฟอาจเปนโรคที่รายแรงมากหากไมไดรับวนิจิฉัยและรักษาแตเ่นิน่ๆ 

วัณโรคสามารถรักษาไดห้ากไดรั้บยาปฏชิวีนะแบบเฉพาะ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสขุของรัฐควนีสแ์ลนดใ์หบ้รกิาร
เพือ่ตรวจวนิจิฉัยและรักษา TB โดยผูปวยไมตองเสียคาใชจายดวยตัวเองแตอยางใด 

สญัญาณเตอืนและอาการ  
นอ้ยครัง้มากทีว่ัณโรคเริม่ตน้ดว้ยการแสดงสญัญาณเตอืนหรอือาการ เชือ้โรคอาจฟักตวัหลายสปัดาหจ์นถงึหลายเดอืน
กอ่นผูต้ดิเชือ้จะสงสยั อยา่งไรก็ตาม อาจมอีาการตอ่ไปนี:้ 

• อาการไอทีเ่รือ้รังมากกวา่ 2-3 สัปดาห

• มเีสมหะ

• ไอเป็นเลอืด

• มไีข ้ 

• เหงือ่ออกตอนกลางคนื

• น้ําหนักลดอยา่งตอ่เนือ่ง

• เบือ่อาหาร

• ออ่นเพลยี
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• เสยีงแหบ  

• เจ็บหนา้อกตอ่เนือ่งหรอืเป็นพักๆ  

•  ตอ่มน้ําเหลอืงโตโดยเฉพาะบรเิวณลําคอ 

การรกัษา  

TB แบบแอคทฟี: 

TB จะไดรับการรักษาดวยยาตานเช้ือวัณโรคซึ่งแพทยจะสั่งยาใหผูปวยเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน แตในบางกรณ ี

อาจมีการสั่งยาเพื่อรักษาเปนเวลานานกวานั้น การรักษาแบบนี้บางคร้ังก็เปนที่รูจักกนัในช่ือ การใหคีโมบาํบัด TB 

(และตางจากการใหคีโมบําบัดที่ใชสาํหรับโรคอืน่ๆ) ในรัฐควีนสแลนด มีการแนะนําใหแพทยที่มีประสบการณ 

ในการรักษา TB เทานั้นที่สามารถสั่งยาเหลานี้ได 

ยาตอ่ไปนีม้กัจะถกูใช ้รว่มกนั เพือ่รักษา TB: 

• ไอโซไนอาซดิ (Isoniazid)  

• รแิฟมไพซนิ (Rifampicin) 

• อแีธมบวิตอล (Ethambutol) 

• ไพราซนิอาไมด ์(Pyrazinamide) 

วติามนิ B6 (ไพรีดอกซนิ – pyridoxine) มักจะถกูใชเพือ่ปองกันผลขางเคียงจากไอโซไนอาซิด (Isoniazid) 

บางครัง้กม็กีารใชย้าตวัอืน่ถา้ TB สายพันธนัน้ดื้อยาปฏิชีวนะ หรือถายาขางตนตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกวานั้น 

ทําใหเกิดการแพยา  

ยาอาจมชีือ่อืน่บนบรรจภุณัฑท์ีผู่ผ้ลติระบชุือ่การคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน 

แมว้า่ผูป่้วยจํานวนมากจะไดรั้บการรักษาโดยไมต่อ้งเขา้พักในโรงพยาบาล แตก่็ไมไ่ดเ้ป็นเชน่นีท้กุราย  

เพือ่ใหก้ารรักษาไดผ้ลดแีละป้องกนัการเกดิโรคซ้ําอกี จงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งทําตามคําสัง่แพทยเ์จา้ของไขอ้ยา่ง
เครง่ครัดในการใชย้าตามกําหนดเวลาอยา่งไมข่าดตอน แมว้า่ผูป่้วยจะรูส้กึดขี ึน้แลว้ก็ตาม  

ตามปกตแิลว้ จะมกีารใหย้าทกุวัน เจา้หนา้ทีก่ระทรวงสาธารณสขุของรัฐควนีสแ์ลนดม์กัจะควบคมุดแูลการรักษาดว้ยการดู
คนไขก้นิยา (DOT – การบาํบัดที่ไดรับการสังเกตกุารณโดยตรง) หรือโดยการเตรียมยาไวใหในกลองจัดยาพเิศษเพือ่ทํา

ใหแ้น่ใจวา่คนไขก้นิยาถกูชนดิและขนาดในแตล่ะวัน DOT อาจทาํทีบ่านคนไขหรือในคลีนิค – ที่ไหนก็ไดที่ไดผลดีที่สุด  

ดังเชน่ยาทกุตวั ยานีก้็อาจมผีลขา้งเคยีงซึง่ควรแจง้ใหแ้พทยเ์จา้ของไข ้พยาบาลทีรั่บผดิชอบ หรอืแพทยผ์ูช้ํานาญทั่วไป 
ทราบทันท ีหากเป็นนอกเวลาทําการ กค็วรแจง้แผนกฉุกเฉนิของโรงพยาบาลถา้ผลขา้งเคยีงนัน้รนุแรง 

TB แฝง: 
การรักษามกัจะใชย้าชนดิเดยีว เป็นเวลา 6-9 เดือน ยาทีมั่กจะใชแพรหลายที่สุดคอื ไอโซไนอาซิด (Isoniazid) 

และมักจะใหคูไปกบัวติามิน B6 เด็กๆอาจไดรับยาเปนเวลาที่สั้นลง แตอาจใหยาสองชนิดทันท ี

 
แผน่ขอ้เท็จจรงิเร ือ่งวณัโรค - 2 - 
 



 

 
 

การแพรเ่ชือ้  
วัณโรคปอดหรอื TB ปอดถกูแพรไปดวยการสูดดมละอองช้ืนของเหลวทีม่เีชือ้โรค TB ซึ่งถกูขับออกจากปอดของ 

ผูติดเช้ือโดยตรง ขณะที่ผูตดิเช้ือไอและจาม หัวเราะหรือพูดคุย คนทีอ่าศัยอยูกับผูปวย TB แบบแอคทีฟมีความเสี่ยงสูง 

ที่จะพลอยติดเช้ือไปดวย เพราะมักจะตองใชเวลานานพอสมควรกวาการแพรเช้ือจะเกิดขึ้น 

เด็กทีอ่ายนุอ้ย (ต่าํกวา 5 ขวบ) และคนที่มีระบบภูมิตานทานออนแอมีความเสี่ยงสูงทีสุ่ดที่จะเปน TB แบบแอคทีฟ 

หลังจากเขาใกลผูปวย 

TB ไมไดแพรไปโดยการสัมผัสสิ่งของ ดังนั้นการใชของใชในบานแยกกัน (เชนชอนสอม แกวน้ํา หรือผาปูเตียง) 

จึงไมมีความจําเปน  

เมือ่เริม่การรักษาทีแ่น่นอนแลว้ ผูป่้วยมกัจะหยดุการแพรเ่ชือ้หลังจากเวลา 2 ถึง 3 สปัดาหซึ่งผูปวยสามารถดาํเนนิชีวิต 

ตามปกตขิณะทีก่ารรักษายังคงดําเนนิตอไป ทีมผูทําการรักษาจะใหการแนะนําเสมอวาชวงที่แพรเช้ือไดนั้นหมดไปเม่ือไร 

หาก TB ไมไดเกิดขึน้ที่ปอด การแพรเช้ือสูคนอ่ืนนับวา่ไมใ่ชค่วามเสีย่งสงู 

การจดัการตอ่เนือ่ง  
หลังจากผูป่้วยจบการรักษา TB แบบแอคทีฟแลว ขอแนะนําวาควรทาํการติดตามผลเปนระยะในชวง 2 

ปตอมาหรือนานกวานั้นเผื่อจะตรวจพบการเกิดโรคซ้าํไดแตเนิ่นๆ 

การวนิจิฉยั 
การวนิจิฉัย TB กระทําโดย: 

 สอบประวตัดิา้นการแพทย ์

 ตรวจรา่งกาย 

 การทดสอบพเิศษซึง่อาจรวมถงึ: 

– การเอก๊ซเรยป์อด 

– การตรวจเสมหะ – มันจะถูกสงไปที่แลปหรือหองทดลองเฉพาะดาน 

ผลเบื้องตนจะถกูสงกลับมาภายในหนึ่งหรือสองวัน แตผลสุดทายอาจใชเวลาหลายสปัดาห 

– การตรวจชิน้เนือ้ทางการแพทย ์เชน่ จากตอ่มน้ําเหลอืง 

 การตรวจหาวัณโรคแฝง (แบบหลบนิ่ง) ประกอบดวย: 

– การตรวจผวิหนังทวิเบอรค์ลูนิ (การทดสอบแมนทอกซ – Mantoux test) 

– การตรวจ TB แบบ “ควอนตเิฟรอน – Quantiferon” – 

การตรวจเลือดซึ่งเปนอีกตัวเลือกหนึ่งนอกจากการตรวจผิวหนัง  

– บางครัง้กจํ็าเป็นตอ้งตรวจซ้ํา เพือ่พจิารณาวา่การอยูใ่กลเ้ชือ้ TB ทาํใหเกดิการติดเช้ือหรือไม 
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การตรวจหา TB 
ถา้มใีครคดิวา่ตนเองอาจเขา้ใกลค้นทีเ่ป็น TB แบบแอคทีฟ ก็ควรติดตอแพทยผูชํานาญการทัว่ไปหรือ GP 

ในพื้นที่หรือศูนยใหบริการ TB ที่ใกลทีสุ่ด 

เมือ่มคีนทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยวา่เป็น TB แบบแอคทีฟ ก็จะมีกระบวนการในการระบหุาและตดิตอ่คนทีอ่าจเขา้มาตดิตอ่
ใกลช้ดิ ยกตัวอยา่งเชน่ ครอบครัว หรอืสมาชกิในบา้น เพือ่นทีใ่กลช้ดิ และเพือ่นรว่มงาน  

คนทีม่กัจะไดรั้บการตรวจหาโรค เพราะมคีวามเสีย่งสงูกวา่ในการพัฒนาเป็น TB แบบแอคทีฟ ก็คือ: 

 คนทีเ่พิง่จะเขา้ใกลช้ดิกบัคนทีถ่กูวนิจิฉัยวา่เป็น TB แบบแอคทีฟ 

 ผูอ้พยพจากประเทศที ่TB เปนโรคทีแ่พรหลาย 

 คนทีม่รีะบบภมูคิุม้กนัออ่นแอ 

 คนทีทํ่างานในสถานพยาบาล 

 คนทีไ่ปเยอืนประเทศที ่TB เปนโรคที่เปนกันมากและอยูที่นั่นเปนเวลา 3 เดอืนหรือนานกวานัน้

การป้องกนั 
วธิทีีสํ่าคญัทีส่ดุในการป้องกนั TB คือลดแหลงที่มาของเช้ือโรค ดวยการวนิิจฉัยคนที่เปน TB และทําใหแนใจวาพวกเขา 

ไดรับการรักษาอยางเต็มที ่ดวยการลดจํานวนคนที่สามารถแพรเช้ือ TB ในชุมชนลง โอกาสที่จะมีการติดเช้ือ TB 

ก็จะลดลง  

คนทีม่อีาการบง่ชีค้วรรบีไปตรวจรา่งกายเพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่มกีารวนิจิฉัยแตเ่นิน่ๆ 

ผูป่้วยดว้ยโรคนีส้ามารถชว่ยป้องกนัการตดิเชือ้ไปยงัคนอืน่ไดด้ว้ยการ: 

 ทําตามการรักษาทีแ่พทยส์ัง่อยา่งเครง่ครัด แมว้า่อาจจะรูส้กึดขี ึน้แลว้กต็าม 

 ระมดัระวังเรือ่งการรักษาความสะอาดแบบงา่ยๆ เชน่ ปิดปากเมือ่ไอหรอืจาม 

วัคซนีสําหรับ TB (วัคซีน BCG) มีพรอมมาหลายปแลว แตมันไดผลเพียงบางสวนเทานั้น มันไดผลดีทีสุ่ดสาํหรับเด็กเล็ก 

ในรัฐควีนสแลนด มีการแนะนําใหใชวัคซีนนีก้ับเดก็อะบอริจินี่และเด็กชาวเกาะชองแคบทอเรสสเตรท หลังจากคลอดแลว 

ไมนาน และยังแนะนําใหฉดีวัคซนีแกเ่ด็กเล็กทีจ่ะเดนิทางไปยงัประเทศทีม่อีตัราผูต้ดิเชือ้ TB สูงเปนเวลา 3 เดือนหรือ 

นานกวานั้น  

นับตัง้แตปี่ค.ศ.2012 การสงวัคซีน BCG จากผูผลิตมีการขาดตอน – หนวยควบคุม TB ใกลทานสามารถใหขอมูล 

ลาสุดแกทานวามีวคัซีน BCG พรอมหรือไม 

ความชว่ยเหลอื  
ตดิตอ่หน่วยควบคมุวัณโรคทีอ่ยูใ่กลท้า่นทีส่ดุ
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https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-
infection/diseases/tuberculosis/contact-a-service

https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/contact-a-service
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/contact-a-service
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/contact-a-service


ขอ้มลูทีถ่กูแปล 
คน้หาการแปลสําหรับ 

 การตรวจคดักรองผูอ้พยพ 
 การใหย้า 
 การฉีดวคัซนี BCG 
 การตรวจผวิหนังทวิเบอคลูนิ
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https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/screening/migrants

https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/treatment/medications

https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/treatment/bcg-
vaccination

https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/screening/skin-test

https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/screening/migrants
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