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วัณโรค (TB) คืออะไร?

วัณโรค (TB) คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งสามารถติดเชื้อได้แทบทุกส่วนในร่างกาย โดยทั่วไปโรคทีบีจะพบที่
ปอดมากที่สุด โดยเรียกว่าวัณโรคปอดหรือพัลโมนารี่ ทูเบอร์คูโลซิส
ทีบีเป็นโรคที่ได้รับการควบคุมเป็นอย่างดีในรัฐควีนส์แลนด์ อย่างไรก็ตาม โรคทีบียังมีอยู่ในทุกประเทศ ดังนั้นจึงยังมีการ
พบผู้ป่วยรายใหม่ๆที่เป็นโรคนี้อยู่ ทีบีอาจเป็นโรคที่ร้ายแรงได้ถ้าไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม ทีบี
สามารถรักษาได้โดยการกินยาตามที่แพทย์สั่ง

โรค TB มีการแพร่เชือ
้ ได้อย่างไร?

โรคทีบีแพร่กระจายโดยการสูดแบคทีเรียที่มากับละอองเสมหะหรือน้้าลายของผู้ติดเชื้อเมื่อผู้ติดเชื้อท้าการไอ จาม หัวเราะ
หรือพูด ทีบีจะไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่จ้าเป็นต้องแยกข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน
(เช่นช้อนส้อม แก้ว หรือผ้าปูที่นอน) ออกต่างหาก ทีบีไม่ได้เป็นโรคติดต่อทางกรรมพันธ์ คนทุกผู้ทุกวัยรวมทั้งไม่ว่าจะ
เป็นเชื้อชาติใดก็สามารถเป็นโรคนี้ได้ทั้งสิ้น

ร่างกายสามารถต่อต้านโรค TB ได้อย่างไร?

ถ้าร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็จะสามารถท้าการก้าจัดเชื้อทีบีได้อย่างทันที แต่ถ้าร่างกายไม่สามารถ
ก้าจัดเชื้อแบคทีเรียนี้ไปได้ เชื้อจะเข้าสู่ปอดแต่บางครั้งก็อาจแพร่กระจายไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกาย ทันทีที่เชื้อทีบีเข้าสู่
ปอดร่างกายก็จะเริ่มท้าการต่อต้าน โดยปกติการต่อต้านเชื้อ จะเป็นไปได้ส้าเร็จโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะสามารถ
ท้าการหยุดยั้งแบคทีเรียไม่ให้แพร่กระจายไปได้
อย่างไรก็ดี ส้าหรับบุคคลบางท่านการติดเชื้ออาจพัฒนาไปเป็นโรคได้ เชื้อทีบีอาจไม่แสดงอาการจนกว่าเวลาจะผ่านไป
แล้วหลายปีและเมื่อการติดเชื้อได้แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย นอกจากนี้การติดเชื้อที่ได้รับการรั กษาไปแล้วก็
อาจกลับมาเป็นใหม่ได้อีก กรณีดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง เช่น เวลาที่มีอาการ
เครียดต่อเนื่อง การติดเชื้อไวรัสอย่างรุนแรงเฉียบพลัน การติดเชื้อเอชไอวี การป่วยเป็นโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน หรือเมื่อมี
การเข้ารับการบ้าบัดรักษาที่มีผลไปกดระบบภูมิคุ้มกันเช่นการรักษาโรคมะเร็ง หรือโรคอื่นๆที่ ต้องมีการใช้ยาสเตียรอยด์
การฉายรังสี หรือการใช้ยาที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวนี้ การเข้ารับการรักษาโรคทีบีเป็นสิ่งที่มี
ความส้าคัญอย่างยิ่ง

อาการที่เป็นสัญญานเตือนว่าอาจเป็นโรค TB มีอะไรบ้าง?

โรคทีบีแทบไม่ส่งอาการรุนแรงในระยะแรก และบางครั้งเชื้ออาจมีการพัฒนาไปเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อน
จะสงสัยว่าเป็นทีบี อาการที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องเช่น การไอติดต่อกันเป็นเวลาสองถึงสามสัปดาห์และมีเลือดในเสมหะเป็น
อาการที่พบได้บ่อยส้าหรับโรคทีบี อาการอื่นๆที่อาจพบได้แก่ น้้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ อ่อนเพลีย เหงื่อออกตอน
กลางคืน อาการปวดบริเวณทรวงอกบ่อยๆ หรืออาการปวดหรือบวมในส่วนอื่นๆที่มีการติดเชื้อทีบีนอกจากที่ปอด อาการ
ต่างๆเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดจากการติดโรคทีบี แต่ก็เป็นสัญญานเตือนว่าท่านควรไปพบแพทย์

จะมีการวินิจฉัยได้อย่างไรว่าเป็นโรค TB?

การทดสอบว่าเป็นโรคทีบีอาจได้แก่การสอบประวัติทางการแพทย์ การตรวจร่างกาย การทดสอบวัณโรคทางผิวหนัง การ
เอ็กซ์เรย์ปอด และการตรวจเสมหะ ส้าหรับการตรวจเสมหะจะต้องมีการส่งไปเข้าห้องทดลองและอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์
เนื่องจากเชื้อทีบีมักจะเจริญเติบโตช้า
การทดสอบวัณโรคทางผิวหนัง (การทดสอบ Mantoux) ส่วนใหญ่เป็นการทดสอบเพื่อระบุว่ามีเชือ
้ อยู่ในร่างกายหรือไม่
ไม่ได้เป็นการระบุว่าป่วยเป็นโรคทีบีอยู่ บางครั้งอาจต้องมีการทดสอบมากกว่าหนึ่งครั้งในช่วงเวลาต่างๆกัน ไปเพื่อที่จะระบุ
ว่าได้รับเชื้อหรือไม่
ส้าหรับการติดเชื้อทีบีในส่วนอื่นๆของร่างกายนอกจากที่ปอดอาจท้าได้โดยการตรวจทางพยาธิวิทยาเฉพาะที่ การเอ็กซ์เรย์
และ/หรือ การประเมินที่กระท้าโดยแพทย์

Thai

การรักษาโรค TB ท้าได้อย่างไรบ้าง?

โรคทีบีสามารถรักษาได้ด้วยการทานยาติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแต่อาจจะนานกว่านี้ได้ เมื่อผู้ป่วยไม่อาจแพร่
เชื้อได้แล้วซึ่งโดยทั่วไปเป็นระยะเวลาสั้นๆหลังเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยสามารถกลับไปท้ากิจกรรมตามปกติได้ แต่ยังคงต้อง
รับการรักษาต่อไป บางครั้งอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยช่วงเวลาที่ต้องพักตัวในโรงพยาบาลอาจแตกต่าง
กันออกไป โดยส่วนใหญ่ การรักษาทั้งหมดสามารถกระท้าได้นอกโรงพยาบาล แต่การปฏิบัติตามแผนการการรักษาเป็นสิ่ง
ที่ส้าคัญถึงแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม โดยทั้งนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะหายขาดและจะไม่กลับมาเป็นอีก การเป็นโรคทีบี
ในระดับทั่วไปนั้นเป็นสิ่งที่รักษาได้ง่ายเมื่ออยู่ในช่วงแรกๆของการติดโรค แต่ถ้าโรคมีการพัฒนารุนแรงขึ้นการรักษาก็
อาจจะยากขึ้นได้
โรคทีบีเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ส้าหรับบุคคลส่วนใหญ่ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่ามีการทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่าง
เคร่งครัดต่อเนื่องตามแนวทางที่แพทย์ที่ท้าการรักษาได้วางไว้ ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่ แผ่นข้อมูลฉบับที่ 2
“การรักษาวัณโรค” (Fact Sheet 2 ‘Tuberculosis Medication’) ได้ที่
www.health.qld.gov.au/chrisp/tuberculosis/factsheets.asp

จะสามารถป้องกันโรค TB ได้อย่างไร?

วิธีที่ส้าคัญที่สุดในการป้องกันโรคทีบีก็คือการลดแหล่งที่มาของแบคทีเรียโดยการตรวจวินิจฉัยและการรักษาผู้ที่มีเชื้อทีบี
เมื่อจ้านวนผู้ติดเชื้อทีบีในชุมชนลดลง โอกาสที่ทุกคนจะติดเชื้อก็ลดลงไปด้วย การควบคุมการแพร่กระจายของโรคทีบีสู่
สาธารณะนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้:
 การตรวจหาผู้ติดเชือ
้ ทีบีและผู้ที่มีโรคในระยะติดต่อ
 การจัดให้มีการทดสอบที่รวดเร็ว
 การจ่ายยาที่เหมาะสม
 ใช้มาตรการด้านกายภาพในการลดแบคทีเรียในอากาศ
 แยกผู้ที่มีโอกาสแพร่เชื้อสูงออกจากผู้อื่น
 การตรวจร่างกายผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขเพื่อตรวจหาเชื้อทีบีและโรคอื่นๆ
 มีการตรวจสอบและควบคุมอย่างทันท่วงทีเมื่อมีการแพร่ระบาดของโรค
ผู้ที่มีอาการที่ส่งว่าน่าจะเป็นโรคทีบีควรท้าการตรวจร่างกายอย่างทันทีเพื่อจะได้มีการวินิจฉัยเสียแต่เนิ่นๆ ผู้ที่เป็นโรคทีบี
สามารถช่วยป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปที่ผู้อื่นด้วยการปฏิบัติตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม
ผู้ที่เป็นทีบีควรปฏิบัติตามสุขอนามัยเบื้องต้น เช่นปิดปากเมื่อไอหรือจาม เมื่อเข้ารับการรักษาจนเสร็จสิ้นอย่างได้ผลแล้ว
การจะกลับมาเป็นโรคนี้อีกเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
อาจมึการสั่งจ่ายยาให้กับผู้ที่ได้รับเชื้อ (โดยไม่ได้แสดงอาการว่าเป็นโรค) เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โรคทีบีพัฒนาขึ้นมาได้
การรักษาส้าหรับผู้ที่ติดเชื้อทีบีที่ในระยะที่ไม่ส่งอาการนั้นโดยปกติจะเป็นการให้ยาตัวเดียวไปทานโดยต้องทานเป็นประจ้า
และโดยทั่วไปจะทานเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

มีค้าแนะน้าในการทดสอบและติดตามอะไรบ้างส้าหรับผู้ทม
ี่ ีการติดต่อกับผู้ป่วย?

บุคคลในครอบครัวผู้ป่วย เพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงานควรเข้ารับการตรวจหาทีบีโดยเร็วที่สุด โดยทั้งนี้ ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ
ระดับการติดเชื้อของผู้ป่วย รวมถึงปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย ถ้าท่านคิดว่าได้มีการ
ติดต่อกับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นทีบี ท่านควรติดต่อมายังศูนย์ควบคุมวัณโรค (TB Control Unit)ที่ใกล้บ้านท่านที่สุด (ที่
ซึ่งท้าการทดสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)ในช่วงเวลาท้าการ หรือเข้าพบแพทย์ของท่านถึงแม้ว่าท่านจะรู้สึกสบายดีก็ตาม
การทดสอบและติดตามส้าหรับผู้ที่มีการติดต่อกับผู้ป่วยทีบีอาจรวมถึง
 การทดสอบวัณโรคทางผิวหนัง (การทดสอบ Mantoux)
 การทดสอบควอนติเฟอรอน ทีบีโกลด์ (Quantiferon TB-Gold) (การตรวจเลือด)
 การเอ็กซ์เรย์อก
 การฉีดวัคซีน BCG
 การรักษาการติดเชื้อทีบีระยะแผงที่ไม่แสดงอาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานที่
Metro South Clinical TB Service
Princess Alexandra Hospital (Brisbane)
Rockhampton TB Control Unit
Rockhampton Base Hospital
Toowoomba TB Control Unit
Toowoomba Hospital

โทรศัพท์
3176 4166
4920 6211
4616 6446

สถานที่
Cairns TB Control Unit
Cairns Base Hospital
Townsville TB Control Unit
Townsville General Hospital

โทรศัพท์
4226 6240
4433 2860
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What is tuberculosis (TB)?
Tuberculosis (TB) is a bacterial infection that can affect almost any part of the body’s is most common in the
lungs, a form called pulmonary tuberculosis.
TB is well-controlled in Queensland. However, TB still exists in all countries, so new cases do occur. TB can
be a serious disease if it is not diagnosed and treated properly. It can be cured by medications if taken as
prescribed by your doctor.

How is TB spread?
TB is spread by bacteria in tiny airborne droplets that can be inhaled when someone with active TB coughs,
sneezes, laughs or speaks. TB is not spread by touching objects, so using separate household items (such
as cutlery, glasses, or sheets) is not needed. TB does not run in families. It can affect people of all ages and
any ethnic origin.

How does the body fight TB?
A healthy immune system may kill TB immediately. If the body does not overcome the bacteria, they usually
lodge in the lungs, but sometimes spread to other parts of the body. As soon as TB reaches the lungs, the
body begins to fight it. Usually the fight is successful, and the immune system is able to stop the bacteria
from spreading.
However, for some people, TB may develop. TB that may have been dormant can reactivate years later, and
the infection can spread to different parts of the body. Healed infections can also become active again. This
can happen when the body’s defences are weakened, such as during periods of stress, acute viral
infections, HIV infection, illnesses such as diabetes, or immunosuppressive therapy for cancer or other
illnesses requiring steroids, radiotherapy or cytotoxic medication. If this happens, TB treatment is crucial.

What are the warning signs of TB?
TB rarely begins with striking symptoms, and sometimes the disease can progress for weeks or months
before TB is suspected. Ongoing symptoms such as a cough that lasts for more than two to three weeks, as
well as blood-stained sputum, often feature in TB. Other symptoms may include unexplained weight loss and
fatigue, night sweats, recurring pains in the chest, or pain and swelling in the affected areas when TB is
outside the lungs. These symptoms may not be due to TB, but should be a warning to see a doctor.

How is TB diagnosed?
Tests for TB may include a medical history, physical examination, tuberculin skin test, and chest x-ray and
sputum test. Sputum tests are sent to the laboratory and may take several weeks, because TB is usually
slow growing.
The tuberculin skin test (Mantoux test) is mainly used to determine exposure to infection, not TB disease.
Sometimes having more than one test at various intervals is needed to determine exposure to infection.
TB in other sites of the body apart from the chest can be found by specific pathology tests, x- rays and/or
clinical assessment by a doctor.

What is the treatment for TB?
TB is treated with medications for at least six months, but they may have to be prescribed for much longer.
Once a person is non-infectious, normally soon after the treatment starts, they can usually go back to normal

activities, but treatment must continue. Occasionally, some treatment may be required in hospital, and time
spent in hospital varies. Often all the treatment can be given outside hospital, but keeping to the treatment
plan is important even if symptoms improve. This ensures the disease is cured and stops it from coming
back. Uncomplicated TB is easy to treat in the early stages, but it may be more difficult if the disease is
advanced.
TB can be cured for most people, provided medication is taken exactly as prescribed without interruption and
under the direction of the treating doctor. For further information, please refer to Fact Sheet 2 ‘Tuberculosis
Medication’ at www.health.qld.gov.au/chrisp/tuberculosis/factsheets.asp

How can TB be prevented?
The most important way to prevent TB is to reduce the source of the bacteria by diagnosing and treating
people who have TB. Reducing the number of people with infectious TB in the community reduces the
chance of exposure for everyone. Public health control of TB depends on:
 screening people for TB infection and active disease
 providing rapid testing
 prescribing appropriate medication
 using physical measures to reduce bacteria in the air
 isolating people who may be highly infectious
 screening healthcare facility workers for TB infection and disease
 promptly investigating and controlling outbreaks.
People with symptoms suggesting TB should quickly seek a medical check-up to ensure early diagnosis.
People with TB disease can help prevent infecting others by keeping to their prescribed treatment, even if
they are feeling well. People with TB should also use simple hygiene, such as covering their mouth while
coughing or sneezing. After completing effective treatment, re-activation of the disease is unusual.
Medications maybe prescribed for infected people (without disease) in order to prevent TB disease
developing. Treatment for latent TB infection is usually a single medication to be taken regularly, usually for
a period of up to six months.

What screening and follow-up is advised for contacts?
Depending on how infectious the person with TB is, as well as environmental factors and levels of
interaction, the family or household, close friends and colleagues should have TB screening as soon as
possible. If you think you have been in contact with someone diagnosed with TB, contact your closest TB
Control Unit (where screening is free of charge) during office hours, or go to your doctor, even if you feel
well.
The screening and follow-up for a TB contact may include:
 tuberculin skin test (Mantoux test)
 Quantiferon TB-Gold Test (blood test)
 chest x-ray
 BCG vaccination
 treatment for latent TB infection.

Further information
Location
Metro South Clinical TB Service
Princess Alexandra Hospital (Brisbane)
Rockhampton TB Control Unit
Rockhampton Base Hospital
Toowoomba TB Control Unit
Toowoomba Hospital

Telephone
3176 4166
4920 6211
4616 6446

Location
Cairns TB Control Unit
Cairns Base Hospital
Townsville TB Control Unit
Townsville General Hospital

Telephone
4226 6240
4433 2860

