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The objective of this study was to compare drug-related problems and cure rate in patients with
pulmonary tuberculosis. Care programme consisting of patient counselling and dispensing anti-tuberculosis
Drug Package (prepared by an Autonomic Tablet Counter (ATC) machine). The study was conducted at the
chest clinic, Prachuap Khiri Khan Hospital from June 2003 to August 2004. Data of the newly diagnosed
patients were compared with those who were not receiving the care programme, registered in 2001 (October
2000 and September 2001), and in 2002 (October 2001 and September 2002).
Forty-nine patients, diagnosed as having pulmonary tuberculosis, were recruited. However, only 40
patients completed the study. Of these patients, ten patients have been taking anti-tuberculosis drugs before
taking part into the study and 30 patients were newly diagnosed. The average age of subjects was 40.1 ±16.5
years old. The proportion of male and female was about 2:1. Most subjects were receiving 2HRZE/4HR
anti-tuberculosis regimen.
It was found that cure rate was higher in the group that care programme was implemented than
the other groups (patients registered in 2001 and 2002). A conversion rate at Month 2 of the intervention group
tended to be increased (80.0%) compared to the groups of patients registered in 2001 (73.5%) and 2002
(55.7%). The increasing cure rate of intervention group (82.5%) was also detected compared to the other
groups (2001 (47.1%) and 2002 (45.9%)). Most drug-related problems reported in the intervention group were
adverse drug reactions (36.4%). Pharmacist was able to solve all individuals’ drug-related problems by
consulting with physicians, and educating patients and relatives.
In conclusion, the care programme consisting of patient counselling and dispensing Drug Package can
increase cure rate and conversion rate in patients with pulmonary tuberculosis. The intervention is practical to
implement in Prachuap Khiri Khan where the DOT method may be impractical to conduct.
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บทที่ 1

บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and significance of the problems)
วัณโรค (Tuberculosis,TB) เปนโรคติดตอที่กําลังเปนปญหาที่สําคัญทางสาธารณสุขของ
ประเทศไทยเปนเวลานานกวา 50 ป เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบบอย คือ Mycobacterium
tuberculosis ในแตละปจะมีผูปวยเพิ่มขึน้ ถึงปละ 1 แสนรายและเสียชีวิตจากวัณโรคปละประมาณ
7,000 ราย (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ, กองวัณโรค 2544 ก:1-6)ในอดีต
อุบัติการณของวัณโรคเคยลดลงอยางชาๆ แตในระยะหลังตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมากลับมี
อุบัติการณเพิม่ ขึ้นเชนเดียวกับขอมูลการดําเนินงานควบคุมวัณโรคของโรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธ
ซึ่งเปนโรงพยาบาลทั่วไปประจําจังหวัด ขนาด 297 เตียง พบวามีผูปว ยวัณโรคปอดและนอกปอด
ในปงบประมาณ 2544 และ 2545 ทั้งสิ้น 96 และ 152 ราย ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมผูปวย
วัณโรคปอดทีต่ รวจพบเสมหะเปนบวกและไมใชนกั โทษเรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธจํานวน 34
และ 61 ราย คิดเปนรอย 35.4 และ 40.1 ของผูปวยทั้งหมด ตามลําดับ มีอัตราการเปลี่ยนผลเสมหะ
เปนลบเมื่อสิ้นเดือนที่ 2 ภายหลังไดรับยาตานวัณโรคแบบระยะสั้น (Conversion rate) เปนรอยละ
73.5 และ 55.8 ตามลําดับ และอัตราการรักษาหายขาด (Cure rate) คิดเปนรอยละ 47.1 และ 45.9
ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวามาตรฐานที่องคการอนามัยโลกกําหนดไวคือ อัตราการรักษาวัณโรคหายขาดไม
นอยกวารอยละ 85 (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ, กองวัณโรค 2545: 13-14)
การดําเนินงานควบคุมวัณโรคของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธในป 2544 และป 2545
รับผิดชอบงานโดยเจาหนาที่คลินิกโรคทรวงอกตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขจํานวน 1 ทาน เปด
ใหบริการทุกวันพุธ ตั้งแตเวลา 8.30-12.00 น. เมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย ณ จุดตรวจ
ตางๆ เชน งานบริการผูปวยนอก ศูนยสุขภาพสําหรับใหบริการผูปวยสิทธิประกันสังคมและผูปวย
ตรวจสุขภาพประจําปรวมทัง้ ผูปวยใน ผูปวยดังกลาวเมื่อไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรคปอดจาก
ผลการตรวจเสมหะและ/หรือการตรวจรังสีทรวงอกแพทยจะสั่งจายยาตานวัณโรคใหแกผูปว ย
ประมาณ 2 สัปดาหถึง 1 เดือนและสงใหผูปวยเขาคลินกิ โรคทรวงอกเมื่อมารับการรักษาครั้งตอไป
เมื่อผูปวยเขาคลินิกโรคทรวงอกแลวการสั่งใชยาและการสงตรวจเสมหะทําโดยเจาหนาที่ประจํา
คลินิกโรคทรวงอก เฉพาะผูป วยที่มีปญหาจากการใชยา มีภาวะแทรกซอนระหวางทําการรักษาหรือ
สิ้นสุดการรักษาจะตองสงพบแพทย
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การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประจําคลินิกโรคทรวงอก โรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธจะ
ครอบคลุมตั้งแตการขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรคในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ การสั่งใชยา การ
เขียนใบสั่งยาเพื่อใหผูปวยมาติดตอรับยาตานวัณโรคที่หอ งจายยาผูปว ยนอกและการสรุปรายงานซึ่ง
ในการดําเนินงานแตละวันจะมีผูมารับบริการประมาณ 10 รายดวยภาระงานที่มากและมีเวลาจํากัด
ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องโรควัณโรค การปฏิบัติดูแลตนเองสําหรับการ
รับประทานยาตานวัณโรคอยางตอเนื่อง การปองกันการแพรกระจายโรคและการติดตามผูปวยที่
ขาดการนัดติดตาม ทําใหผูปวยและญาติขาดความตระหนักในการรับประทานยาตานวัณโรคให
ครบถวนและการมาติดตามนัดทุกครั้งสงผลใหประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรค ซึ่งชี้วัดจากอัตรา
การเปลี่ยนผลตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษาเดือนที่ 2 (Conversion rate) และอัตราการรักษา
วัณโรคหายขาด (Cure rate) มีคาต่ํากวาเปาหมายขององคการอนามัยโลกกําหนดไวไมนอยกวา
รอยละ 85
ปญหาความลมเหลวในการรักษาวัณโรคขางตน พบวาอาจมีปจจัยหลายประการดวยกัน
ไดแก การวินจิ ฉัยและเริ่มการรักษาของแพทยที่ลาชา (บุญผอง เลื่องอรุณ และคณะ 2544: 255)
ผูปวยไดรับยาตานวัณโรคที่ไมมีประสิทธิภาพ ขนาดยาไมเพียงพอสําหรับการรักษา ระบบบริการ
ของคลินิกโรคทรวงอกยังขาดบุคลากรในการใหความรูและแนะนําวิธีการปฏิบัติดูแลตนเองของ
ผูปวยวัณโรครายใหม นอกจากนีก้ ารรักษาที่ลมเหลวสวนหนึ่งเปนผลเนื่องจากความผิดพลาดของ
ตัวผูปวยเอง เชน ผูปวยไมมีความรูเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อปวยเปนวัณโรค (ทรายทอง โปสพันธุ
และ อนงคทพิ ย ดุลยไชย 2540) และยังขาดความเขาใจในความจําเปนของการรักษาโรคอยาง
ตอเนื่องโดยคิดวาหายดีแลวจึงไมตองมารับยารักษาตอเนื่องใหครบ (สุรพันธ สกุลไทย 2545: 160)
ทําใหรับประทานยาไมสม่ําเสมอ หยุดยากอนกําหนดหรือหยุดรับประทานยาเองโดยไมปรึกษา
แพทยเนื่องจากเกิดภาวะแทรกซอนจากการรับประทานยา (กรรณิการ วิสุทธิวรรณ และคณะ 2538:
263) ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาเชื้อวัณโรคดือ้ ยาที่มีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะเชื้อวัณโรคชนิดที่ดอื้ ยา
หลายขนาน คือดื้อทั้งตอยา Isoniazid , Rifampicin และยาอื่นๆ ดวยหรือไมก็ได (นัดดา ศรียาภัย,
ใน นลินี อัศวโภคี, สุรภี เทียนกริม, ศศิธร ลิขิตนุกูล และอัษฎา วิภากุล, บรรณาธิการ 2540: 288290) สงผลใหการรักษาวัณโรคดวยยาตานวัณโรคระบบยาระยะสั้นไมไดผลในขณะเดียวกันผูปวย
มีโอกาสแพรกระจายเชื้อวัณโรคไปสูบุคคลอื่น
รวมทั้งบุคลากรทางการแพทยไดมากขึ้นทําให
จําเปนตองใชยาตานวัณโรคหลายขนานและใชเวลาในการรักษาวัณโรคที่นานขึ้นและเสียคาใชจาย
ในการรักษาเพิ่มสูงตามไปดวย นอกนี้ผลกระทบโดยตรงตอผูปวยทําใหสมรรถภาพทางแรงงาน
ต่ําลงขาดรายไดไปนาน 40-60 วัน และสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน ตองเสียเวลาในการดูแลผูปว ย
วัณโรคดวยทําใหครอบครัวสูญเสียรายไดทางออมโดยเฉลี่ยมากกวา 10,000 บาทตอครอบครัว
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(กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ, กองวัณโรค 2544 ข: 4-5) ในภาพรวมจะสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจปละหลายพันลานบาทดังนัน้ ทุกๆ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการรักษาและควบคุม
วัณโรคจําเปนตองรวมมือกันแกไขประสิทธิภาพการรักษาและความรวมมือในการรักษาของผูปวย
อยางเรงดวนเพื่อควบคุมวัณโรคใหไดและเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการอนามัยโลกซึ่งกําหนด
ใหอัตราการรักษาหาย ขาดไมต่ํากวารอยละ 85
การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราความรวมมือในการรักษาวัณโรคและการประเมิน
ประสิทธิผลของกลยุทธในการสงเสริมความรวมมือในการรักษาและปองกันวัณโรค มีการวิจยั ทัง้
ในประเทศไทยและตางประเทศ
โดยรูปแบบการสงเสริมความรวมมือในการรักษาและปองกัน
วัณโรคในตางประเทศ (Volmink and Garner 1997: 1403-1406) มีหลายรูปแบบไมวาจะเปนวิธีการ
สงจดหมายแจงใหผูปวยวัณโรคที่ไมมาตามกําหนดนัด, การไดรับความชวยเหลือจากทีมสุขภาพ,
การสนับสนุนคายาตานวัณโรค,การใหความรูดานสุขภาพและการเปนพี่เลี้ยงใหแกผปู วยของคลินกิ
วัณโรคลวนเปนวิธีที่มีผลชวยเพิ่มความรวมมือในการรักษาวัณโรคไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับประเทศไทยเองมีผูทําการวิจัยเพื่อวัดประสิทธิผลการรักษาวัณโรคโดยพิจารณา
จากอัตราการรักษาหายขาดเมื่อใชรูปแบบการรักษาระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยง
(Directly
Observed Therapy; Short Course, DOTS) จะมีอัตราการรักษาหายขาดสูงกวาวิธีการใหผูปวยนํายา
ตานวัณโรคกลับไปรับประทานเองที่บานอยางมีนัยสําคัญ (นัยนา ศิรวิ ัฒน และคณะ 2541: 552557) นอกจากนี้ยังมีการวิจยั การเพิ่มความรวมมือการรักษาวัณโรคในระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลีย้ ง
รวมกับวิธกี ารอื่นๆในพื้นทีห่ ลายจังหวัด ไดแก จังหวัดยโสธรและพิษณุโลกโดยมีวิธีการที่แตกตาง
กันคืออาศัยการรักษาดวยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยงรวมกับการจัดยาใหแกผูปวยในรูปแบบ
Drug Package (สมศักดิ์ อรรฆศิลป 2540: 534-540) และการใหคําปรึกษาแกผูปวยวัณโรคปอดราย
ใหม (อนงค ศิริรัชตพงษ และคณะ 2542: 257-265) ตามลําดับถึงแมจะเปนวิธีการศึกษาที่แตกตาง
กันแตใหผลการศึกษาที่สอดคลองกัน คือการที่มีญาติผูปวยหรือเจาหนาที่ไดเขาไปมีบทบาทในการ
เปนพี่เลี้ยงคอยดูแลทําใหอัตราการรักษาวัณโรคหายขาดสูงขึ้นในทุกๆ การวิจยั และวิธีการที่ใหเพิม่
เขาไป ไดแก การจัดยาใหแกผูปวยในรูปแบบ Drug Package และการใหคําปรึกษาแกผูปวยวัณโรค
ปอดรายใหมจะชวยเพิ่มความรวมมือในการรักษาวัณโรคและเพิ่มอัตราการรักษาวัณโรคหายขาดสูง
กวารอยละ 85 ตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก สําหรับการวิจยั อื่นๆที่ศึกษาประสิทธิผลของ
วิธีการเพิ่มความรวมมือในการรักษาวัณโรคและอัตราการรักษาวัณโรคหายขาดทีไ่ มมรี ะบบยาระยะ
สั้นแบบมีพี่เลีย้ งเขามาเกีย่ วของไดแกการจัดใหโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รักษาของผูปวยวัณโรคปอด (สพรั่งศักดิ์ จุลเดชะ 2541: 55-61) และการจัดยาในรูปแบบ Drug
Package (ไพฑูรย มณีแสง และคณะ 2539: 1-12) ใหผูปวยนํากลับไปรับประทานที่บานพบวาทั้ง
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สองวิธีมีผลเพิ่มความรวมมือในการรักษาวัณโรคและอัตราการรักษาวัณโรคหายขาดไดสูงกวา
เปาหมายขององคการอนามัยโลกเชนเดียวกัน
จากการดําเนินควบคุมวัณโรคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธรวมทั้ง
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธยังไมสามารถใชระบบยาระยะสั้นแบบมีพเี่ ลี้ยงไดอยางสมบูรณ ดังนั้น
วิธีการเพิ่มความรวมมือในการรักษาวัณโรคและอัตราการรักษาวัณโรคหายขาดของผูป วยดวยการ
จัดยาใหแกผูปว ยในรูปแบบ Drug Package และการใหคําปรึกษาแกผปู วยวัณโรคปอดรายใหมได
พิสูจนแลววาเปนวิธีการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคไดจริงและผูว ิจยั คาดวาเมื่อนํา
วิธีการทั้งสองมารวมกันเพื่อประยุกตเปนโปรแกรมดูแลสุขภาพผูปวยวัณโรคปอดนาจะเปนวิธีการ
หนึ่งที่ทําใหประสิทธิภาพในการรักษาผูปว ยวัณโรคปอดของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธดีขึ้นจึง
เปนที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราการรักษาวัณโรคปอดหายขาด (Cure rate) ระหวาง
กลุมผูปวยวัณโรคปอดที่ไดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพทีส่ รางขึ้นกับผูปวยวัณโรค
ปอดป 2544 และ 2545 ที่ยังไมไดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพ
2.2 เพื่อศึกษาความรวมมือในการใชยาตานวัณโรคของผูปวยวัณโรคปอดทีไ่ ดรับ
โปรแกรมดูแลสุขภาพ
2.3 เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดขึน้ จากการใชยาตานวัณโรคของผูปวยวัณโรคปอดที่ไดรับ
โปรแกรมดูแลสุขภาพ
3. สมมติฐานของการศึกษา
การใหโปรแกรมดูแลสุขภาพทีส่ รางขึ้นแกผูปวยวัณโรคปอดโดยเภสัชกรจะชวยเพิ่ม
อัตราการรักษาหายขาดของวัณโรคปอดได
4. ขอบเขตการศึกษา (Scope or delimitation of the study)
ผูปวยที่ปว ยเปนวัณโรคปอดที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธตั้งแตเดือน
มิถุนายน 2546 ถึง สิงหาคม 2547
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5. นิยามศัพท (Definition)
5.1โปรแกรมดูแลสุขภาพ (Care program) หมายถึง วิธีการที่สรางขึ้นเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรคปอดประกอบดวยการใหคําปรึกษาและการจัดยาตานวัณโรค
รูปแบบ Drug Package ใหแกผูปวยวัณโรคปอด
5.2 Drug Package หมายถึง รูปแบบการจัดเตรียมยาตานวัณโรคที่รวมยาตานวัณโรคทุก
ชนิดที่รับประทานมื้อเดียวกันบรรจุในซองพลาสติกปดผนึก 1 ซองที่บรรจุโดยเครื่องนับเม็ดยา
อัตโนมัติสําหรับใหผูปวยรับประทาน 1 มื้อ
5.3 การใหคําปรึกษา (Counseling) หมายถึง การใหคําแนะนําที่จําเปนแกผูปวยเกี่ยวกับ
ยาที่ผูปวยไดรบั เสนอแนะวิธีการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากยาและปญหาการไมใชยา
ตามแผนการรักษารวมทั้งแนวทางการปฏิบัติดูแลตนเองที่ถูกตองของผูปวยโดยมีจุดมุงหมายให
ผูปวยไดรับการรักษาที่ดีที่สุด ลดอันตรายและการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ กับผูปวยได
5.4 อัตราการรักษาหายขาด (Cure rate) หมายถึงรอยละผูปวยที่มีเสมหะบวกในตอน
แรกกอนเริ่มรักษาเมื่อรักษาครบแลวมีผลเสมหะเปนลบอยางนอย 2 ครั้ง โดยที่ผลเสมหะเมื่อสิ้นสุด
การรักษาตองเปนลบดวย สําหรับตัวเลขเปาหมายของการดําเนินการควบคุมวัณโรคตามองคการ
อนามัยโลกกําหนดไวที่มากกวารอยละ 85
5.5 อัตราการเปลี่ยนผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษาเดือนที่ 2 (Sputum conversion rate)
หมายถึงรอยละผูปวยที่มีผลการเปลี่ยนเสมหะจากเริ่มตนการรักษาเปนลบเมื่อสิ้นสุดการรักษาเดือน
ที่ 2 โดยจะสะทอนถึงความสม่ําเสมอของการรับประทานยาของผูปวย โดยทัว่ ไปเราถือมาตรฐาน
ของ sputum conversion สําหรับผูปวยวัณโรค (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักโรคเอดส วัณโรคและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 2548: 21) ดังนี้
CAT 1
: ควรมี conversion rate เมื่อสิ้นสุด initial phase ≥ 85%
CAT 2 (Relapse) : ควรมี conversion rate เมื่อสิ้นสุด initial phase ≥ 85%
CAT 2 (Failure) : ควรมี conversion rate เมื่อสิ้นสุด initial phase ≥ 75%
5.6 ปญหาที่เกิดจากการใชยา (Drug Related Problems) หมายถึง ผลหรือเหตุการณอนั
ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูปวย ซึ่งมีสาเหตุมาจากกระบวนการใชยา ไดแก การสั่งยา การจายยา
การนํายามาไปใช การตอบสนองของยา (ดังภาคผนวก 1)
5.7 อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drug Reaction) หมายถึง ปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้นโดยไมตั้งใจและเปนอันตรายตอรางกายมนุษย และเกิดขึ้นเมื่อใชยาในขนาดปกติเพื่อการ
ปองกัน วินจิ ฉัย บรรเทา หรือบําบัดรักษาโรค หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขการทํางานของอวัยวะ
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ในรางกายมนุษย แตไมรวมถึงการใชยาในขนาดสูงจากอุบัติเหตุหรือโดยจงใจหรือการใชยาในทาง
ที่ผิด
5.8 ผูปวยรายใหม หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานในการดําเนิน
การสําหรับผูปวยที่สงสัยวาเปนวัณโรคที่เขารับบริการ โรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธวาเปนวัณโรค
ปอดผลเสมหะบวกตั้งแตเดือนมิถุนายน 2546 ถึง สิงหาคม 2547
5.9 ผูปวยใชยากอน หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการวินจิ ฉัย ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
หรือสถานพยาบาลที่อื่นวาเปนวัณโรคปอดเสมหะบวกและไดรับยาตานวัณโรคมาระยะหนึ่งกอนที่
ผูปวยจะเขารวมการศึกษาในป 2546-2547
6. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
6.1 มีคลินิกวัณโรคที่ใหบริการรักษาวัณโรคที่เปนมาตรฐานสามารถใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับวัณโรคแกโรงพยาบาลชุมชนรวมทั้งหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) เพื่อเปนศูนยสาธิตและ
รองรับการขยายงาน DOTS โดยใหสอดคลองกับการปฏิรูปโครงสรางสาธารณสุข
6.2ไดรูปแบบการดูแลผูปวยวัณโรคปอดที่เหมาะสมกับผูปวยวัณโรคปอดใน
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธและขอมูลการศึกษาความรวมมือและปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
รับประทานยาตานวัณโรคที่ไดสามารถประกอบการพิจารณากําหนดมาตรฐานการดูแลผูปวย

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม
1. ความรูและทฤษฎีเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรค
1.1 สาเหตุและการแพรกระจาย
เชื้อวัณโรคจะแพรกระจายสูปอดของบุคคลทั่วไปได เมื่อผูปวยไอ จาม หรือบวนเสมหะ
ที่มีเชื้อวัณโรคออกมาเปนละอองฝอยที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ซึ่งจะแขวนลอยอยูในอากาศ
และอาจถูกสูดหายใจเขาไปสูหลอดลมสวนปลาย หากผูติดเชื้อวัณโรคมีสุขภาพและภูมิตานทานทีด่ ี
ก็จะไมปวยเปนวัณโรค ในทางตรงกันขามหากผูติดเชือ้ มีภูมิตานทานที่ลดลง เชน ภาวะขาด
สารอาหาร เบาหวาน โอกาสปวยเปนวัณโรคก็มากขึ้น ในปจจุบนั นีก้ ารติดเชื้อเอดสเปนปจจัยเสี่ยง
ที่สําคัญที่สุดของการปวยเปนวัณโรค
กลุมผูปวยที่มีปจจัยเสีย่ งตอการเกิดโรควัณโรค ไดแก ผูปวยติดเชือ้ ไวรัสเอดส ผูปวยที่
อยูใกลชิดกับผูปวยที่เปนวัณโรคโดยเฉพาะผูที่มีเสมหะบวก ผูปวยที่มาจากประเทศที่มีอัตราความ
ชุกของวัณโรคสูง ผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง ผูปวยที่มีความผิดปกติของโรคเลือด
เชน leukemia และ lymphomas เปนตน ผูปวยที่ไดรับยากลุมสเตียรอยดขนาดสูงระยะยาวหรือ
ไดรับยากดภูมติ านทานนอกจากนีย้ ังพบในกลุมผูที่ติดแอลกอฮอลและเสพยาติดดวยการฉีดยาเขา
หลอดเลือด
การแพรเชื้อมักเกิดขึน้ ในชวงกอนที่ผูปว ยจะไดรับยารักษาวัณโรคภายหลังจากการรักษา
ไปแลว 2-3 สัปดาห อาการไอของผูปวยและจํานวนเชื้อจะลดลงทําใหการแพรเชื้อของผูปวยวัณโรค
ลดลงดวย ดังนั้นจึงควรแยกผูปวยวัณโรคในระยะแพรเชือ้ ไวในหองแยกอยางนอย 2 สัปดาหแรก
ของการรักษา
1.2 การจําแนกประเภทของวัณโรค
วัณโรคเกิดขึ้นไดกับอวัยวะทุกสวนของรางกายโดยมากกวา 80% มักจะเกิดขึ้นที่ปอด
ดังนั้นจึงสามารถจําแนก วัณโรคออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1.2.1 วัณโรคปอด (Pulmonary TB) สามารถแบงประเภทยอยๆ ไดดังนี้ คือ
1.2.1.1 วัณโรคปอดยอมเสมหะพบเชื้อ (Smear positive pulmonary TB) ไดแก
ผูปวยที่ตรวจเสมหะดวยกลองจุลทรรศนพบเชื้อทนกรด (Acid-fast bacilli) อยางนอย 2 ครั้งหรือ
7
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ตรวจเสมหะดวยกลองจุลทรรศนพบเชื้อทนกรด 1 ครั้งรวมกับภาพรังสีทรวงอกผิดปกติเขาไดกับ
วัณโรคและแพทยตัดสินใจรักษาวัณโรคหรือตรวจเสมหะดวยกลองจุลทรรศนพบเชื้อทนกรด1 ครั้ง
และมีผลเพาะเชื้อวัณโรคใหผลบวก
1.2.1.2โรคปอดยอมเสมหะไมพบเชื้อ (Smear negative pulmonary TB) ไดแก
ผูปวยที่มีผลตรวจเสมหะดวยกลองจุลทรรศนอยางนอย 3 ครั้งไมพบเชื้อ แตมีอาการทางคลินิกและ
ภาพรังสีทรวงอกผิดปกติเขาไดกับวัณโรคปอดหรือผูปวยที่มีผลเสมหะดวยกลองจุลทรรศนไมพบ
เชื้อ แตมีผลเพาะเชื้อวัณโรคใหผลบวก
1.2.2 วัณโรคนอกปอด (Extrapulmonary TB)
วัณโรคของอวัยวะอื่นๆ นอกเหนือจากปอด เชน เยื่อหุมสมอง ตอมน้ําเหลือง
ชองทอง ผิวหนัง กระดูกและขอ ระบบสืบพันธุและทางเดินปสสาวะ การวินจิ ฉัยโดยอาศัยการ
ตรวจชิ้นเนื้อใหผลบวกหรือผลการตรวจรางกายเขาไดกบั ขอบงชี้อยางชัดเจนและแพทยตัดสินใจ
รักษาวัณโรค
1.3 การวินิจฉัยโรค
1.3.1 วัณโรคปอด
วิธีการวินจิ ฉัยวัณโรคปอด อาศัยขอมูลตอไปนี้
1.3.1.1 ลักษณะอาการทางคลินิก ไดแก อาการไอเรื้อรังเกิน 3 สัปดาหหรือไอเปนเลือด
สําหรับอาการอื่นๆ เชน อาการเหนื่อย ออนเพลีย เบื่ออาหาร น้ําหนักลดโดยไมทราบสาเหตุ เหงือ่
ออกตอนกลางคืนหรือเจ็บหนาอกหายใจขัด
อาจเปนอาการของวัณโรคไดแตไมมีความเฉพาะ
เจาะจง
1.3.1.2 การถายภาพรังสีทรวงอก เปนการตรวจที่นยิ มใชกันมากวิธนี ี้มีความไวสูงแตมี
ความจําเพาะคอนขางต่ําจึงตองกระทํารวมกับการตรวจเสมหะหาเชื้อวัณโรคดวยเสมอ
1.3.1.3 การตรวจเสมหะหาเชื้อวัณโรค การตรวจเสมหะดวยกลองจุลทรรศนเปนวิธที ี่ดี
ที่สุดในการวินิจฉัยวัณโรคปอดการตรวจเสมหะควรกระทําในผูที่มีอาการสงสัยรวมถึงผูที่สงสัยวา
เปนวัณโรคนอกปอด การตรวจเสมหะควรตรวจอยางนอย 3 ครั้ง
การยอมเสมหะเปนวิธีที่งาย ไดผลเร็ว เสียคาใชจายนอย เปนการวินจิ ฉัยโรคที่แนนอนมี
ความจําเพาะสูงแตมีความไวต่ํา ตองมีเชื้อวัณโรคอยางนอย 10,000 ตัว/ลบ.ซม. ของเสมหะ จึงมี
โอกาสตรวจพบดวยวิธี direct smear
ผูปวยที่มีเงาผิดปกติของภาพรังสีทรวงอกที่สงสัยวาเปน
วัณโรคควรไดรับการตรวจเพื่อยืนยันทุกราย ในทางปฏิบัตินิยมตรวจเสมหะที่ผูปว ยไอออกมาเมื่อ
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ผูปวยมาตรวจครั้งแรกและวันตอมาอีก 2 วัน รวมเปน 3 ครั้ง วิธีการเก็บเสมหะที่ถูกตองมี
ความสําคัญมาก ดังนั้นควรใหคําแนะนําในการเก็บเสมหะที่ถูกตองแกผูปวย ดังนี้คอื ใหเก็บเสมหะ
ในตอนเชาในสถานที่ที่ปลอดคนหรือมีอากาศถายเทดีและมีแสงแดดสองถึง โดยใหผูปว ยสูดลม
หายใจเขาเต็มที่กลั้นหายใจระยะหนึ่งแลวไอออกมาใหไดเปนเสมหะทีไ่ มใชน้ําลายในปริมาณที่
เพียงพอ แลวรีบนําเสมหะที่เก็บไดสงตรวจ
การทดสอบทุเบอรคุลินมีประโยชนนอยมากในการวินิจฉัยวัณโรคยกเวนในเด็กที่อายุต่ํา
กวา 5 ปที่ยังไมเคยไดรับวัคซีน BCG ผลการทดสอบเปนบวกจะบงชี้ถึงภาวะการติดเชื้อวัณโรค
ซึ่งจะมีโอกาสที่จะเปนวัณโรคในระยะลุกลามงายกวาผูใหญ
1.3.2 วัณโรคนอกปอด
อาศัยหลักการเดียวกับวัณโรคปอดตองตรวจพบเชื้อวัณโรคจึงจะเปนการวินจิ ฉัย
โรคที่แนนอน ทั้งนี้เนื่องจากวัณโรคของอวัยวะนอกปอดมีจํานวนเชือ้ นอยโอกาสที่จะตรวจพบเชื้อ
จึงมีนอยกวาการวินิจฉัยโรคสวนใหญอาศัยการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา การตรวจน้ําที่เจาะได
จากอวัยวะตางๆ รวมกับอาการและอาการแสดงที่เขาไดกับวัณโรคเปนเครื่องชวย
เกณฑการ
วินิจฉัยวัณโรคนอกปอด ไดแก
1.3.2.1วัณโรคตอมน้ําเหลือง: ตอมน้ําเหลืองโต ไมเจ็บ ไมรอน ชวงแรกคอนขาง
แข็งตอมาจะนุม และอาจแตกเปนหนองในที่สุด
1.3.2.2 วัณโรคของกระดูกและขอ: กระดูกหรือขอนั้นๆ มักจะปวด เคลื่อนไหวได
นอยลง มีอาการบวมในระยะหลังอาจมีหนองไหล ทะลุผิวหนังบริเวณนั้นออกมา
1.3.2.3 วัณโรคเยื่อหุมสมอง: เริ่มจากปวดศีรษะ มีไข ตอมามีอาการคอแข็ง มึนงง
สับสนและชัก
1.3.2.4 วัณโรคในชองทอง: ทองมาน ปวดทอง มีไข ถายอุจจาระเหลวหรือทองผูก
ในระยะหลังอาจมีกอน
1.3.2.5 วัณโรคของกลองเสียง: เสียงแหบ แหง และปวดบริเวณกลองเสียง
1.3.2.6 วัณโรคของอวัยวะสืบพันธุและทางเดินปสสาวะมักจะเกิดในผูหญิง ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการเปนหมัน
โดยสรุปแนวทางในการวินจิ ฉัยผูปวยที่สงสัยวาจะเปนวัณโรคสามารถสรุปได
ตามแผนภูมิ 1
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แผนภูมิ 1 แนวทางในการวินิจฉัยผูปวยทีส่ งสัยวาจะเปนวัณโรค
ผูปวยสงสัยวาเปนวัณโรค

ตรวจเสมหะดวยกลองจุลทรรศน

ผลเสมหะเปนบวก
(AFB) อยางนอย
2 ใน 3 ครั้ง

ผลเสมหะเปนบวก
1 ครั้งจากการตรวจ
เสมหะ 3 ครั้ง

ตรวจภาพรังสีทรวงอก
และการวินิจฉัยของแพทย
เปนวัณโรค

ผลเสมหะเปนลบ
3 ครั้ง

ใหยาปฏิชีวนะ

ไมดีขึ้น

ดีขึ้น (ไมใชวัณโรค)

ตรวจเสมหะซ้ํา
ผลเสมหะเปนบวกอยางนอย 1 ครั้ง
จากการตรวจ 3 ครั้ง

ผลเสมหะเปนลบ

ตรวจภาพรังสีทรวงอกและการวินิจฉัยของแพทย
รักษาวัณโรคปอด
เสมหะบวก

เปนวัณโรค
รักษาวัณโรคปอดเสมหะลบ

ไมเปนวัณโรค
วินิจฉัยโรคอื่นๆ
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1.4 การจําแนกประเภทผูป วย องคการอนามัยโลก (WHO 1994) ไดแบงประเภทของผูปวย ดังนี้
1.4.1 ผูปวยใหม (New)
-ผูปวยทีไ่ มเคยรักษาวัณโรคมากอน
-ผูปวยที่เคยไดรับยารักษาวัณโรคมาไมเกิน 4 สัปดาห
1.4.2 ผูปวยกลับเปนซ้ํา (Relapse)
-ผูปวยที่เคยไดรบั การรักษาวัณโรคเต็มระยะเวลาจนหายจากการรักษาครัง้ กอน แลวตอ
มากลับเปนโรคอีกโดยมีผลการตรวจเสมหะเปนบวก
1.4.3 ผูปวยรักษาลมเหลว (Failure)
-ผูปวยวัณโรคเสมหะบวกไดรับการรักษาแตผลเสมหะยังเปนบวก (remained positive)
หรือกลับเปนบวก (became positive) ในเดือนที่ 5
-ผูปวยวัณโรคเสมหะเปนลบกอนการรักษาหรือผูปวยวัณโรคนอกปอดไดรับการรักษา
แตกลับมามีผล ตรวจเสมหะเปนบวกเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 2 ของการรักษา
1.4.4 ผูปวยขาดยาแลวกลับมารักษา (Treatment after default)
-ผูปวยที่ขาดการรักษาไปนาน 2 เดือนหรือมากกวา แลวกลับมารักษาอีก
1.4.5 ผูปวยรับโอน (Transfer in)
ผูปวยซึ่งรับโอนโดยเริ่มการรักษาและขึ้นทะเบียนจากหนวยงานอืน่ แลว
1.4.6 ผูปวยอื่นๆ (Other)
-ผูปวยซึ่งไมสามารถจัดกลุมเขาในกลุมผูปวยดังกลาวขางตน เชน ผูปวยที่เคยรักษาจาก
หนวยงานเอกชน หรือคลินิกมากกวา 4 สัปดาหโดยที่ยังไมเคยขึ้นทะเบียนรักษา
-ผูปวยทีแ่ พทยวนิ ิจฉัยวากลับเปนซ้ํา โดยมีผลตรวจเสมหะเปนลบ
2. การรักษาผูป วยวัณโรค
2.1 จุดมุงหมายของการรักษาวัณโรค
2.1.1 เพื่อรักษาผูปวยวัณโรคใหหาย
2.1.2 เพื่อปองกันการตายหรือความพิการจากวัณโรค
2.1.3 เพื่อปองกันการกลับเปนซ้ํา
2.1.4 เพื่อลดการแพรเชื้อวัณโรคไปสูบุคคลอื่น
2.1.5 เพื่อปองกันการเกิดเชื้อวัณโรคดื้อยาในผูปว ยทีแ่ พรเชื้อ
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2.2 หลักการรักษาวัณโรค มีวัตถุประสงคหลัก คือ การรักษาผูปวยเสมหะบวกที่ขนึ้ ทะเบียนให
หายอยางนอยรอยละ 85 ซึ่งการบรรลุวัตถุประสงคจะตองประกอบดวย
2.2.1 วิธีการใชยาอยางถูกตอง ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการรักษาวัณโรคโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในผูปวยรายทีย่ ังไมเคยไดรบั การรักษามากอน เพราะสามารถทําใหเสมหะปราศจากเชื้อวัณโรคได
ตั้งแต 85-100% และมีโอกาสที่โรคจะกลับกําเริบใหมไดเพียง 2-3% เทานั้น การรักษาผูปวยใหหาย
จะตองประกอบดวย
2.2.1.1 การใชยาใหถูกตองทั้งชนิดและจํานวน โดยจะตองใหยารวมกันหลายชนิด
อยางเปนระบบที่ถูกตอง การรักษาวัณโรคมี 2 ระยะ คือ ระยะเขมขน (intensive phase) จะประกอบ
ไปดวยยาอยางนอย 3 ตัว ซึง่ มีฤทธิ์ฆาเชื้อวัณโรคเกือบทัง้ หมดไดอยางรวดเร็ว หลังจากนั้นในระยะ
ตอเนื่อง (continuation phase, maintenance phase) จะใชยาอยางนอย 2 ตัวซึง่ จะมีฤทธิ์ฆาเชื้อ
วัณโรคที่หลงเหลืออยู
2.2.1.2 การใชยาใหถกู ตองตามขนาดหากขนาดยาต่ําเกินไปเชื้อวัณโรคจะไมตายและ
จะกอใหเกิดปญหาการดื้อยาสวนขนาดยาที่สูงเกินไปผูป วยจะไดรับอันตรายจากผลขางเคียงของยา
2.2.1.3 การใชยาระยะยาวเพียงพอ ระบบยาระยะสั้นมีระยะเวลาแตกตางกันตั้งแต 4,
6 และ 8 เดือน ขึ้นกับประเภทของผูปวย ดังนั้นการที่ผปู วยจะตองไดรับยาครบตามกําหนดจึงเปน
สิ่งที่สําคัญเปนอยางยิ่ง มิฉะนั้นแลวเชื้อวัณโรคอาจจะตายไมทั้งหมดและผูปวยอาจจะกลับเปน
วัณโรคซ้ําอีกครั้งได
2.2.2 วิธบี ริหารจัดการใหผูปวยไดรบั ยาอยางครบถวน และมีความตอเนื่องของการรักษา
เนื่องจากความสําเร็จในการรักษาวัณโรคมิไดขึ้นอยูก ับชนิดของยาที่ใชแตอยูทวี่ ิธีการที่จะแนะนํา
หรือควบคุมใหผูปวยไดรับยาโดยสม่ําเสมอ ถูกตองตามขนาดและระยะเวลา หากผูปวยรักษาไม
ตอเนื่องเชื้อวัณโรคจะไมตายทําใหผูปว ยรักษาไมหาย
ดังนัน้ การใหความรูแ ละดูแลผูปวยอยาง
สม่ําเสมอตลอดจนการตรวจสอบความตอเนื่องของการรักษาผูปวยถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะ
ทําใหเกิดผลสําเร็จในการรักษาวัณโรค
2.3 ระบบยารักษาวัณโรค
ระบบยารักษาวัณโรคในแผนงานวัณโรคแหงชาติตามขอเสนอแนะขององคการอนามัยโลก
(WHO 1997) มีดังนี้
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ระบบที่ 1 (CAT 1): 2HRZE(S)/ 4HR ระบบยา 6 เดือน สําหรับผูปวยใหมทยี่ อมเสมหะบวก
โดยขนาดยาทีเ่ ลือกใชตามตาราง 1 และระบบยาที่ใชตามตาราง 2
ตาราง 1 กลไกการออกฤทธิ์และขนาดยาที่ใชในการรักษาวัณโรค

Isoniazid (H)

กลไกการ
ออกฤทธิ์
Bactericidal

Rifampicin (R)

Bactericidal

ชื่อยา

ขนาดยา (ระบบใหยาทุกวัน)
ผูใหญ
เด็ก
300 มก./วัน
5-10 มก./กก./วัน
10-20 มก./กก./วัน

Pyrazinamide(Z) Bactericidal

≥ 50 กก.
ให 600 มก./วัน
< 50 กก.
ให 450 มก./วัน
20-30 มก./กก./วัน

Ethambutol (E)

15-25 มก./กก./วัน

15-25 มก./กก./วัน

≥ 50 กก.
ให 1 ก./วัน
< 50 กก.
ให 0.75 ก./วัน

20-40 มก./กก./วัน
ไมเกินวันละ 1 กรัม

Bacteriostatic

Streptomycin (S) Bactericidal

20-30 มก./กก./วัน

ระบบใหยาสัปดาหละ
3 ครั้ง (สําหรับผูใหญ)
10 มก./กก.
(8-12)
10 มก./กก.
(8-12)

35 มก./กก
(30-40)
30 มก./กก.
(25-30)
15 มก./กก./วัน
(12-18)

ตาราง 2 ระบบยาที่ใชรักษาผูปวยวัณโรคประเภทตางๆ
CATEGORY
1

2
3

ระบบยา
2HRZE(S)/ 4HR
2HRZE(S)/ 6HE
2HRE/ 7HR
2SHRZE/ 1HRZE/ 5HRE
2HRZ/ 4HR

4

Second line drugs

ประเภทผูปวย
- ผูปวยรายใหมเสมหะบวก
- ผูปวยรายใหมเสมหะลบที่มีรอยโรคมาก
- ผูปวยวัณโรคนอกปอดรุนแรงรายใหม
- ผูปวยลมเหลว, กลับเปนซ้ํา, กลับมารักษาหลังขาดยา
- ผูปวยรายใหมเสมหะลบ
- ผูปวยวัณโรคนอกปอดรายใหมที่มีอาการไมรุนแรง
- ผูปวยเรื้อรัง

ระบบนี้ใชกบั ผูปวยวัณโรคปอดใหมยอมเสมหะบวก (New) หรือผูปวยวัณโรคนอก
ปอดชนิดรุนแรง เชน วัณโรคเยื่อหุมสมอง วัณโรคแพรกระจาย วัณโรคเยื่อหุมหัวใจ วัณโรคชอง
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ทอง วัณโรคของเยื่อหุมปอด วัณโรคของไขสันหลังหรือวัณโรคปอดเสมหะลบที่มีเงาผิดปกติใน
ภาพรังสีทรวงอกมากเหมือนกับวัณโรคหรือมีโพรงแผล
ใหทําการตรวจเสมหะเมื่อรักษาครบ 2 เดือนถาผลตรวจเสมหะเปนบวกใหเก็บเสมหะ
สงเพาะเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อตอยา แลวขยายการรักษาในระยะเขมขนตอไปอีก 1 เดือน
(=3HRZE) และถาผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 3 เปนบวกหรือลบก็ตามใหยาระยะตอเนื่องได
ในชวงการรักษาระยะตอเนือ่ งใหทําการตรวจเสมหะในเดือนที่ 5 และเมื่อสิ้นสุดการรักษาหากผล
เสมหะครั้งใดครั้งหนึ่งใน 2 ครั้งนี้ เปนบวกใหถือวาผูปวยรายนี้ลมเหลวตอการรักษา (Failure)
ถาระบบยาที่ใชในระยะตอเนื่องไมสามารถใชยา Rifampicin ไดอาจใชระบบยา 8 เดือน
คือ 2HRZE(S)/ 6HE หรือระบบยาที่ไมอาจใชยา Pyrazinamide ตั้งแตแรกอาจใชระบบยา 9 เดือน
คือ 2HRE/ 7HR
ระบบที่ 2 (CAT 2): 2SHRZE/ 1HRZE/ 5HRE ระบบยา 8 เดือน สําหรับผูปวยที่เคยรักษาครัง้
แรกลมเหลวหรือกลับเปนซ้ํายอมเสมหะเปนบวก
ระบบนี้ใชกับผูปว ยที่เคยรับการรักษาครั้งแรกลมเหลวผูปวยที่เคยไดรับการรักษาครั้ง
แรกครบแลวกลับเปนซ้ําใหมหรือผูปวยทีข่ าดยาและกลับมารักษาใหมผลยอมเสมหะเปนบวก
ผูปวยที่รับการรักษาในระบบนี้จําเปนตองสงเสมหะทําการเพาะเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อทุก
ราย เนื่องจากผูปวยเหลานี้มแี นวโนมวาอาจจะดื้อยา
ใหทําการตรวจเสมหะเมือ่ รักษาครบ 3 เดือน หากผลเสมหะเปนลบเริ่มใหการรักษาใน
ระยะตอเนื่องแกผูปวยเลย แตหากผลเสมหะเปนบวกใหยา 4 ขนานตอไปอีก 1 เดือน และตรวจ
เสมหะซ้ํา ผลการตรวจเสมหะเมื่อรักษาครบ 4 เดือนจะเปนบวกหรือลบก็ตามใหยา HRE ตออีก 5
เดือนรวมเปนการรักษา 9 เดือน ตรวจเสมหะในเดือนที่ 5 ของการรักษาและเมื่อสิ้นสุดการรักษาถา
ผลการรักษาในเดือนที่ 5 หรือเมื่อสิ้นสุดการรักษายังเปนบวกใหถอื วาผูปวยรายนี้ลมเหลวตอการ
รักษาและใหการรักษาดวยระบบที่ 4
ระบบที่ 3 (CAT 3): 2HRZ/ 4HR ระบบยา 6 เดือน สําหรับผูปวยใหมที่ยอมเสมหะลบ
ระบบนี้ใชกับผูปวยวัณโรคปอดใหมทยี่ อมเสมหะเปนลบแตมีเงาผิดปกติในภาพรังสี
ทรวงอกขนาดนอยและไมมโี พรงแผลหรือผูปวยวัณโรคนอกปอดรายใหมที่มีอาการไมรุนแรง เชน
วัณโรคตอมน้าํ เหลือง
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ใหทําการตรวจเสมหะเมือ่ รักษาครบ 2 เดือนหากผลเสมหะเปนลบใหยาในระยะ
ตอเนื่องตอไปหากผลเสมหะเปนบวกใหถอื วาผูปวยรายนี้ลมเหลวตอการรักษาและใหการรักษาดวย
ระบบยาที่ 2
ระบบที่ 4 (CAT 4): H alone, Second line drug สําหรับผูปวยเรือ้ รังที่ไดรับการรักษาลมเหลว
โดยเฉพาะลมเหลวจากระบบยาที่ 2 อาจใหการรักษาดวยยา Isoniazid เพียงขนานเดียวหรือใหยาที่
ผูปวยไมเคยใชอยางนอย 3 ขนาน
ใหทําการตรวจเสมหะทุกเดือน สงเสมหะเพาะเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อดวยเพื่อ
ใชเปนหลักในการเลือกใชยาอยางนอย 3 ขนานที่เหมาะสมตองใชยาตอเนื่องกันอยางนอย 12 เดือน
ภายหลังที่ผลตรวจเสมหะไดผลลบ
สําหรับแนวทางการรักษาผูปวยวัณโรคประเภทตางๆ สรุปตามแผนภูมิ 2-4
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แผนภูมิ 2 การรักษาผูปวย CAT 1
ใหยา HRZE (S) 2 เดือน
ภายใต DOTS
ตรวจเสมหะ

ผลเสมหะลบ

ใหยาระยะตอเนื่อง (HR)
ตออีก 4 เดือน
(รวมรักษาทั้งหมด 6 เดือน)

ผลเสมหะบวก

สงเสมหะทํา C/S พรอมทั้งให HRZE(S)
เพิ่มอีก 1 เดือน (3 HRZE) และตรวจเสมหะซ้ํา
(ผลเสมหะลบหรือบวกก็ตาม)

ใหยาระยะตอเนื่อง (HR) ตออีก 4 เดือน
ภายใต DOTS (รวมรักษาทั้งหมด 7 เดือน)

ตรวจเสมหะในเดือนที่ 5 ของการรักษา
และเมื่อสิ้นสุดการรักษา

เสมหะทั้ง 2 ครั้ง เปนลบ

รักษาหาย

เสมหะครั้งใดครั้งหนึ่งเปนบวก

ลมเหลวในการรักษา, ใหยา CAT 2
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แผนภูมิ 3 การรักษาผูปวย CAT 2
สงเสมหะทํา C/S แตแรก
ใหยา SHRZE 2 เดือน
ภายใต DOTS โดยเจาหนาที่

ใหยา HRZE 1 เดือน ภายใต DOTS โดยเจาหนาที่

ตรวจเสมหะ

ผลเสมหะลบ

ผลเสมหะบวก

ใหยา HRZE เพิ่มอีก 1 เดือน ภายใต DOTS โดยเจาหนาที่
และตรวจเสมหะซ้ํา (ผลเสมหะลบหรือบวกก็ตาม)

ใหยา HRE 5 เดือน
(ระบบยา 8 เดือน)

ใหยา HRE 5 เดือน
(ระบบยา 9 เดือน)

ตรวจเสมหะในเดือนที่ 5 ของการรักษา
และเมื่อสิ้นสุดการรักษา

ผลเสมหะทั้ง 2 ครั้ง
เปนลบ
รักษาหาย

ผลเสมหะครั้งใดครั้งหนึ่ง
เปนบวก
ขึ้นทะเบียนรักษาเปนลมเหลว, ใหยา CAT 4
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แผนภูมิ 4 การรักษาผูปวย CAT 3

ใหยา HRZ 2 เดือน

ตรวจเสมหะ

ผลเสมหะลบ

ใหยาระยะตอเนื่อง (HR)
ตออีก 4 เดือน

ผลเสมหะบวก

ขึ้นทะเบียนเปน Failure
และรักษาดวย CAT 2

2.4 การจําแนกผลการรักษาวัณโรค
เราสามารถจําแนกผลการรักษาไดตามสาเหตุที่ผูปวยหยุดยาดังนี้
2.4.1 รักษาหายขาด (Cured)
- ผูปวยที่ขึ้นทะเบียนผลตรวจเสมหะบวกในตอนแรกซึ่งเมือ่ รักษาครบแลวมีผลเสมหะ
เปนลบอยางนอย 2 ครั้ง โดยที่ผลเสมหะเมือ่ สิ้นสุดการรักษาตองเปนลบดวย
2.4.2 รักษาครบ (Completed)
- ผูปวยที่ขึ้นทะเบียนผลตรวจเสมหะบวกในตอนแรกและมีผลเสมหะเปนลบเมื่อรักษา
ครบในชวงเขมขน แตไมมีผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษา
- ผูปวยที่มีเสมหะลบเมื่อเริ่มรักษาและรักษาครบ
2.4.3 ลมเหลว (Failure)
- ผูปวยเสมหะบวกในตอนแรกที่มีผลเสมหะยังคงหรือกลับเปนบวกในเดือนที่ 5 ของ
การรักษาหรือหลังจากนัน้
- ผูปวยที่เสมหะลบในตอนแรกแตกลับมีผลเสมหะเปนบวกหลังจากรักษาได 2 เดือน
2.4.4 สูญหาย (Default)
- ผูปวยที่ขาดยานานเกิน 2 เดือนติดตอกัน
2.4.5 ตาย (Died)
- ผูปวยที่ตายขณะที่ยังคงรักษาวัณโรค
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2.4.6 โอนออก (Transfer out)
-ผูปวยที่โอนไปรักษาที่อื่นโดยไมทราบผลของการรักษา
2.5 การบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยวัณโรคปอด
2.5.1 การซักประวัติความเจ็บปวยและการใชยาของผูป วย
ขอมูลประวัติความเจ็บปวยของผูปวย โรคประจําตัวที่มีอยูแ ละผลการรักษาในครั้งกอน
จะมีสวนชวยในการจําแนกประเภทผูปว ยเพื่อเลือกระบบยาที่ใชในการรักษาไดอยางเหมาะสม
สําหรับขอมูลประวัติการใชยาของผูปวยจะทําใหเภสัชกรทราบขอมูลเกี่ยวกับยาอื่นๆ ที่
ผูปวยใชอยูเปนประจํา ยาที่ผูปวยเคยใชกอนเขารับการรักษา นอกจากนี้ยังทําใหทราบถึงวิธีการใช
ยาของผูปวยและความรวมมือในการรักษา
ซึ่งขอมูลเหลานี้จะนํามาใชในการประเมินปญหา
วางแผนการรักษาและปองกันหรือแกไขปญหาของผูปวยเพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง
ในการรักษามีประสิทธิภาพของการรักษาสูงสุดและเกิดผลขางเคียงจากยานอยที่สุด
2.5.2 การติดตามผลการรักษาของผูปว ย
เมื่อผูปวยไดรับยารักษาวัณโรคเภสัชกรควรใหสุขศึกษาแกผูปวยและครอบครัวได
เขาใจถึงความจําเปนของการรักษาอยางสม่ําเสมอและครบถวนรวมถึงการติดตามผลการตอบสนอง
ตอการใชยาและพารามิเตอรที่บงบอกถึงอาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นกับผูปว ย ดังตาราง 3
ตาราง 3 อาการไมพึงประสงคจากยารักษาวัณโรคและพารามิเตอรที่ควรติดตาม
Drugs
Isoniazid
Rifampicin

Pyrazinamide
Ethambutol

Streptomycin

Adverse reactions
Hepatitis, Hepatic enzyme elevation,
Peripheral neuropathy, Rash, Fever
Hepatitis, Cholestatis, Rash, Fever
Thrombocytopenia, Flu-like
symptoms, Orange-colored body
fluids,
Hepatitis, Arthralgias, Hyperuricemia,
Gastrointestinal upset, Rash, Fever
Optic neuritis (decreased red-green
discrimination), Hyperuricemia, Color
vision (decreased visual acuity), Rash
Ototoxicity (hearing loss or vestibular
dysfunction), Nephrotoxicity,

Monitoring parameters
- Liver function tests (Transaminase levels at baseline
1, 3, 6 and 9 months)
- Periodic (baseline and every 2-4 weeks during
therapy) monitoring of liver function, CBC, hepatic
status and mental status
- Periodic liver function tests, serum uric acid
- Periodic visual testing in patients receiving more
than 15 mg/kg/day, periodic renal, hepatic, serum
uric acid tests
- Urinalysis, BUN, serum creatinine, appropriated
time peak and trough concentrations, vital signs,
I & O, hearing parameters (audiology testing
warranted in extend treatment courses (> 10 days)
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2.5.3 การประเมินปญหาการใชยาของผูป วย
ปญหาการใชยาที่พบบอยในผูปว ยวัณโรคไดแก ความไมตอเนือ่ งของการรักษาโดยมี
สาเหตุที่สําคัญไดแก การที่ผูปวยไดรับยาหรือรับประทานยาไมถูกตอง ไมสม่ําเสมอ ไมครบตาม
ระยะเวลาการรักษาที่กําหนด หรือการหยุดรับประทานยารักษาวัณโรคเนื่องจากเกิดอาการไมพงึ
ประสงคจากการใชยานอกจากนี้ยังอาจพบปญหาที่ผูปวยมีสภาวะโรคอืน่ ๆ รวมดวยซึ่งจําเปนที่จะ
ตองใหการรักษาควบคูไปดวยปญหาทีเ่ กิดขึ้นจากการใชยา (เฉลิมศรี ภุมมางกูร, ใน บุษบา
จินดาวิจักษณและเนติ สุขสมบูรณ, บรรณาธิการ 2539: 5-8) ตามคํานิยามของ Strand หมายถึง
ปรากฏการณใดๆ ก็ตามที่ไมตองการเกิดขึ้นหลังผูปวยใชยาในการรักษาผลดังกลาวจะรบกวนหรือ
อาจจะรบกวนผลการรักษาที่ตองการโดยจัดหมวดหมูห รือปญหาประเภทตางๆ ของปญหาที่เกิดขึน้
จากการใชยาได 8 ประเภท ดังนี้
1. ผูปวยไมไดรับยาทั้งๆ ที่ควรจะไดรับ เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการทีผ่ ูปวยจําเปนตองได
รับยาในการรักษาแตแพทยไมไดสั่งจายยาใหผูปวย
2. การใชยาผิด การใชยาผิดในที่นหี้ มายรวมถึงการใชยาอยางไมถกู ตอง (improper drug
use) ซึ่งไดแกกรณีตอไปนี้
2.1 การใชยาที่ไมมีประสิทธิภาพ
2.2 การใชยาที่เลิกใชไปนานแลว
2.3 การใชยาแลวทําใหผูใชเกิดอาการแพยา
2.4 การใชยาที่หามใชในผูปวยบางราย
2.5 การใชยาที่มีประสิทธิภาพเทากันแตราคาแพงกวา
3. ผูปวยไดรับยานอยเกินไป
เปนที่รูกันทั่วไปอยูแ ลว การที่ผูปวยไดรับยาไมถูกขนาดโดยเฉพาะขนาดยานอยเกินไป
ยอมจะทําใหไมไดผลการรักษา รวมถึงการใชยาโดยแบงชวงการใหยานานเกินไปก็เปนผลใหผูปวย
ไดรับยานอยเกินไปได
4. ผูปวยไดรับยามากเกินไป
ปญหาจากการไดรับยามากเกินไปจะใหผลตรงกันขามกับขอ 3 แตปญหาที่เกิดขึน้ จาก
การที่ผูปวยไดรับยามากเกินไปจะรุนแรงและอันตรายกวาขอ 3 เชน
4.1 การเปลี่ยนวิธีการใหยาจากการใหยาทางปากเปนใหทางหลอดเลือดแตยังคงให
ขนาดเทาเดิมโดยไมลดขนาดให ดังนั้นผูปว ยยอมไดรับยามากเกิน
4.2 การใหยาทางหลอดเลือดดําแตอัตราเร็วเกินไป
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4.3 การใหยาทางปากแตไมไดเวนระยะหางของการใหอยางถูกตองคือเวนชวงสั้น
เกินไป
5. ผูปวยเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
6. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากยากับยา ยากับอาหาร และยากับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
7. ปญหาที่เกิดขึ้นจากผูปว ยไมไดใชยาตามที่สั่ง
การที่ผูปวยไมไดใชยาตามที่สั่งนี้อาจเปนเพราะไมเขาใจวิธีใชที่ถกู ตอง ไมเห็นความ
สําคัญของการรักษาผูปวยเปนโรคเรื้อรัง ผูปวยไดรับยาหลายขนานและวิธีการใชยาแตกตางกัน
ผูใชจําไมได ผูปวยกลัวติดยา นอกจากนีย้ งั อาจเปนเพราะฐานะทางเศรษฐกิจไมเอื้ออํานวยใหใชยา
ไดในกรณีทยี่ าแพงและตองใชติดตอกันนานหรือแมแตความเชื่อที่ผิดๆ เชน เลิกใชยาตามที่แพทย
สั่งและหันไปใชวิธีการทางไสยศาสตรแทน เปนตน
8. ปญหาที่เกิดจากการใชยาที่ไมไดพิสูจนวาใชได
ปญหานี้อาจเกิดจากการทีผ่ ูปวยซื้อยาใชเองโดยรูเทาไมถึงการณ หรือการนํามาใชในทาง
ที่ผิด (abuse)
2.5.4 การบริบาลผูป วยที่มีปญหาโรคตับ
ในผูปวยทีไ่ ดรบั การรักษาดวยยารักษาเชื้อวัณโรคนั้นพบวาโดยทั่วไปสามารถพบความ
ผิดปกติของหนาที่ของตับได 10-25% แตมีอาการของตับอักเสบประมาณ 3% ซึ่งในจํานวนนี้มี
อัตราตาย 4-12% โดยพบวาถาให isoniazid อยางเดียวพบวามีอุบัติการณของตับอักเสบ 0.6% ถาให
isoniazid รวมกับยาอื่นทีไ่ มใช rifampicin พบวามีอุบตั ิการณของตับอักเสบ 1.6% แตถาใหยาทั้ง
สองรวมกันจะเกิดอุบัติการณของตับอักเสบถึง 2.7%
แนวทางปฏิบัตกิ อนใหการรักษาวัณโรค ควรปฏิบัติดังนี้
1)อธิบายใหผูปวยทราบถึงโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนตอตับหรือผลขางเคียงจากยา
รักษาวัณโรคและใหหยุดยาและรีบมาพบแพทยทันทีเมื่อมีอาการสงสัยคือ เบื่ออาหาร คลื่นไส
อาเจียน ออนเพลีย ตัวตาเหลือง
2)ในรายที่ดื่มสุราควรแนะนําใหหลีกเลี่ยง, หยุดหรือลดการดื่มสุรารวมถึงยาอื่นๆ ที่สง
ผลตอการทํางานของตับ
3)ตรวจหนาที่การทํางานของตับในผูปวยเฉพาะรายที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดพิษตอตับ
กอนการรักษา
4)ในกรณีที่มีความผิดปกติของตับรุนแรงกอนการรักษาแตเปนผูปวยเปนวัณโรคปอด
ชนิดรุนแรงหรือมีการกระจายของวัณโรคไปอวัยวะอื่นจําเปนตองใชยารักษาวัณโรคอื่นที่มี
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ผลขางเคียงตอตับนอยเปนการชั่วคราวกอนซึ่งไดแก Streptomycin, Ethambutol และยาที่ระยะหลัง
มีรายงานการนํามาใชไดอยางปลอดภัยในผูปวยกลุมนี้คอื ยากลุมควิโนโลน
5)ผูปวยที่เปนโรคตับเรื้อรังอาจใช isoniazid และ rifampicin รวมกับยาที่ไมเปนพิษตอตับ
1 หรือ 2 ชนิด เชน streptomycin และ ethambutol รวมเปนเวลา 8 เดือนหรืออาจใช streptomycin,
isoniazid และ ethambutol 2 เดือนในระยะเขมขนตอดวย isoniazid และ ethambutol ในระยะ
ตอเนื่องจนครบ 12 เดือน ผูปวยโรคตับไมควรไดรับ pyrazinamide ดังนั้นในระบบที่แนะนํา คือ
2SHRE/6HR หรือ 2SHE/10HE
6)หยุดยาจนกวาอาการผูปวยจะดีขึ้นหรือผลตรวจทางหองปฏิบัติการกลับสูคาปกติแลว
ทดลองใหยาซ้าํ ใหมซึ่งขนาดยาที่แนะนําเพือ่ หลีกเลี่ยงการเกิดพิษตอตับคือ isoniazid 3-6 มิลลิกรัม
ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมหรือขนาด 10 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมในเด็กและ rifampicin 15
มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม. ในเด็ก
เมื่อผูปวยหายเหลืองแลว ใหปฏิบัติดังนี้ คือ
1)ให challenge ดวย isoniazid กอน ถาไมมีตับอักเสบใหยา isoniazid รวมกับ ethambutol
และ streptomycin ถามีตับอักเสบใหหยุดยา isoniazid และรอจนหายเหลือง
2)ให challenge ดวย rifampicin ถาไมมีตับอักเสบใหยา rifampicin รวมกับ ethambutol
และ streptomycin นาน 3 เดือน ตอดวย rifampicin และ ethambutol อีก 15 เดือน ถามีตับอักเสบให
หยุดยา rifampicin และรอจนหายเหลือง (3RSE/15RE)
3)ให challenge ดวย Pyrazinamide ถาไมมีตับอักเสบใหยา Pyrazinamide รวมกับ
ethambutol และ streptomycin นาน 3 เดือน ตอดวย ethambutol และ ofloxacin อีก 15 เดือน
(3ZES/15EO)
2.5.5 การบริบาลผูป วยที่มีปญหาโรคไตวาย
ยารักษาวัณโรคหลายชนิดถูกขับถายทางไตและอาจกอใหเกิดพยาธิสภาพเนื่องจากการ
แพพิษยาที่ไตไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปว ยสูงอายุหรือผูปวยที่มีโรคไตอยูดวย
ยาที่ใชไดอยางปลอดภัย ไดแก isoniazid, rifampicin และ pyrazinamideซึ่งจะถูกขับถาย
ทางน้ําดีเปนสําคัญมีการขับถายทางไตนอยยาเหลานี้ไมมีพิษตอไตโดยตรงสามารถใชไดในผูปวยที่
มีปญหาไตวาย
ยาที่ใชไดแตตองปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับการทํางานของไตไดแก ethambutol,
streptomycin และ kanamycin Ethambutol ไมมีพิษตอไตโตยตรงแตเนื่องจากยานี้ขบั ถายออกทาง
ไตในผูปวยภาวะไตวายเมื่อมีการขับถายยาลดลงก็อาจทําใหเกิดพิษตอตา (optic neuritis) เพิ่มมาก
ขึ้นได ดังนัน้ จึงตองลดขนาดยานี้ลงตามคา creatinine clearance (Clcr) คือผูปวยที่มี Clcr 30–60
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ml/min ใหปรับขนาดยาลดลง 50% สวนผูปวยที่มี Clcr < 30 ml/min ใหลดขนาดยาลง 75% หรือ
ปรับชวงเวลาในการรับประทานยาตามคา creatinine clearace ดังนีค้ ือ ผูปวยที่มี Clcr 10– 50
ml/min ใหบริหารยาทุก 24–36 ชั่วโมง สวนผูปวยที่มี Clcr < 10 ml/min ใหบริหารยาทุก 48 ชั่วโมง
แทนและในผูป วยที่ไดรับการทํา hemodialysis หลังทํา hemodialysis ตองเพิ่มยาอีก 5 มิลลิกรัมตอ
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน
2.5.6 การบริบาลผูป วยที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากยา
อาการไมพึงประสงคจากยารักษาวัณโรคอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูปว ยหรืออาจจะทํา
ใหผูปวยตองหยุดใชยานั้น อาการไมพึงประสงคสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ อาการแพยา
และอาการพิษจากยา
1. อาการแพยา (Allergic reactions) อาจเกิดจากยารักษาวัณโรคทุกชนิดแตมักเกิดขึน้
หลังจากการรักษาไปแลว 2-4 สัปดาห อาการแพยาที่พบ ไดแก
1.1 ผูปวยมีอาการคันโดยไมมผี ื่นเกิดขึ้น ใหรักษาดวยยา antihistamine และใหยารักษา
วัณโรคตอไปโดยติดตามสังเกตอาการของผูปวยอยางใกลชิด
1.2 ผื่นที่ผิวหนัง (Cutaneous lesion)
-ถามีผื่นลักษณะ maculopapular แตไมมีไขใหยารักษาวัณโรคตอไปรวมกับยา
antihistamine
-ถามีไขรวมดวยใหหยุดยาทุกขนานหลังจากที่ผื่นและไขหายไปแลว การจะเริ่มให
ยาใหมอาจมีปญ
 หาเพราะเรายังไมทราบวาผูปวยแพยาตัวไหน อาจทดลองใหยาที
ละ 1 ขนานหางกันประมาณ 3-7 วัน โดยอาจเริ่มตนดวยยา isoniazid ในขนาด
1/4, 1/2, 1, 2, 3 เม็ดตอวันในสัปดาหแรก ใหยา ethambutol ในสัปดาหที่ 2 และ
ให rifampicin ในสัปดาหที่ 3 หรือเริ่มใหยาใหมอีกครั้งหลังอาการแพยาดีขึ้นตาม
ตาราง 4
1.3 ผูปวยมีผื่นที่ผิวหนังรุนแรง (Severe skin lesion) เชน กลุมอาการ Stevens Johnson
syndrome และ Exfoliative dermatitis ใหหยุดยาทุกขนานจนอาการทางผิวหนัง
หายไป หลังจากนั้นทดลองใหยา isoniazid, ethambutol หรือ streptomycin ตาม
หัวขอ 1.2 โดยเริ่มจากยาที่คดิ วาไมแพกอนหรือใหยาแบบ Challenge dose ตาม
ตารางที่ 4 โดยลดขนาดยาลงในชวงแรกตามปกติแลววันแรกจะใหประมาณ 1 ใน
10 ของตาราง ถาผลตรวจเสมหะไมพบเชือ้ และภาพรังสีทรวงอกไมรุนแรงอาจเฝา
สังเกตอาการและภาพรังสีทรวงอกเปนระยะๆ หรือทดลองใหยา isoniazid และ
ethambutol
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ตาราง 4 วิธีการเริ่มยาใหมแบบ Challenge dose หลังจากอาการแพยาดีขึ้น
ยาที่ให
(เรียงตามลําดับ)
Isoniazid (H)
Rifampicin (R)
Pyrazinamide (Z)
Ethambutol (E)
Streptomycin (S)

ความเปนไปไดของการ
กอใหเกิดอาการขางเคียง
นอยที่สุด

มากที่สุด

วันที่ 1
50 มก.
75 มก.
250 มก.
100 มก.
125 มก.

ขนาดของยาที่ให
วันที่ 2
300 มก.
300 มก.
1 กรัม
500 มก.
500 มก.

วันที่ 3
300 มก.
เต็มขนาด
เต็มขนาด
เต็มขนาด
เต็มขนาด

2 อาการพิษจากยา (Toxic reactions) อาการพิษจากยาผูปวยควรไดรบั การดูแลอยาง
ใกลชิดที่โรงพยาบาลสําหรับอาการพิษทั่วไป ควรใหการดูแลดังนี้
2.1 ตาเหลือง ตัวเหลือง
-หยุดยารักษาวัณโรคทุกตัวจนอาการตาเหลือง ตัวเหลืองหายไป
-เมื่อหายเหลืองแลวใหรักษาตอดวย 2SHE/10HE
2.2 วิงเวียน, มึนงง, หูอื้อ
-หยุดยา streptomycin
-ใหยา ethambutol แทน และใหยารักษาวัณโรคตัวอื่นตอไป
2.3 ผิวหนังลอก (Exfoliative dermatitis)
-โอกาสจะเกิดนอยมากเกิดเพราะมีเลือดออกใตผิวหนังเนื่องจากยา rifampicin
ใหหยุดยา rifampicin ทันทีและไมใหรับประทานยาซ้ําอีก
2.4 ตามัว ตาบอดสี (ระหวางแดงกับเขียว)
-หยุดยา ethambutol และไมใหรับประทานยานี้อีก แมวาอาการตามัวจะดีขึ้น
2.5 คลื่นไส, อาเจียน, ทองเสีย, เบื่ออาหาร
-แนะนําใหรับประทานยาหลังอาหารเย็น
2.6 ปวดทอง
-ใหยาลดกรดและรับประทานยาตอ ถาอาการไมดีขึ้นแนะนําใหรับประทานยา
หลังอาหารเย็น
2.7 ปลายประสาทอักเสบ (Peripheral neuropathy)
-ใหรับประทานยาตอ พรอมทั้งตรวจสอบขนาดยา isoniazid วาถูกตองหรือไม
และใหวิตามินบี 6 วันละ 100 มก. จนอาการหายไป หลังจากนั้นใหวิตามินบี 6 วัน
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ละ 10 มก. จนกวาจะหยุดการรักษาวัณโรค อาการทางประสาทสวนปลายที่เกิด
จาก isoniazid มักจะเริ่มดวยอาการชาตอมามีปวดแสบปวดรอนบริเวณมือและเทา
พบไดบอยในหญิงตั้งครรภ ผูปวยที่ติดเชือ้ HIV ผูปวยที่ดื่มสุรามากหรือติดสุรา
เรื้อรัง ผูปวยที่ขาดสารอาหาร ผูปวยโรคเบาหวาน และผูปวยโรคตับเรื้อรัง กลุม
ผูปวยเหลานี้ ควรไดรับวิตามินบี6 วันละ 10 มิลลิกรัม
2.8 ปวดขอ
-ใหรับประทานยารักษาวัณโรคตอและใหยา paracetamol หรือ aspirin รักษา
อาการปวดขอนั้น
2.9 ชารอบปากหรือบริเวณที่ฉีดยา
-มักเกิดเนื่องจากการฉีดยา streptomycin แนะนําใหผูปวยทราบวา อาการนี้จะ
หายไปไดเองโดยไมตองรักษาหรือหยุดยา
2.10 อาการคลายหวัด (Influenza-like)
-มักเกิด 1-2 ชั่วโมง หลังจากรับประทานยา rifampicin และมักจะมีอาการนาน 8
ชั่วโมง สวนใหญจะเกิดในระหวางเดือนที่ 3-6 ของการรักษาและมักจะหายไปเอง
หรือสวนใหญจะเกิดขึ้นจากการรักษาแบบเวนระยะ
-แนะนําใหผูปว ยรับประทานยาในเวลาเดียวกันของทุกวันและใหยา paracetamol
เพิ่มถายังคงมีอาการมากอยู อาจลดขนาดยาลง 150 มก. เปนเวลา 3-5 วัน
2.11 หนาแดงและผิวหนังคัน มีน้ําตาไหล
-บางครั้งอาจจะเกิดขึน้ เนื่องจากรับประทานยา rifampicin ในชวงเดือนแรกของ
การรักษาใหรบั ประทานยาตอไปโดยใหยา chlorpheniramine เพิ่มเพื่อบรรเทา
อาการ
การรักษาอาการไมพึงประสงคตางๆ สามารถสรุปไดดังตาราง 5
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ตาราง 5 การรักษาอาการไมพึงประสงคจากยารักษาวัณโรค
อาการไมพึงประสงค
1. ผื่นคัน
2. คันแตไมมีผื่น

ยาที่อาจเปนสาเหตุ
หลายตัว
หลายตัว

การแกไข และการรักษา
- หยุดยารักษาวัณโรคทุกตัวและกลับมาพบแพทย
- ใหยารักษาวัณโรคตอไป
- ใหยา Antihistamine รวมดวย
- นัดผูปวยมาตรวจทุก 3 วัน
3. ตาเหลือง ตัวเหลือง หลายตัว เชน Isoniazid , - หยุดยารักษาวัณโรคทุกตัวและพบแพทย
Rifampicin ,Pyrazinamide - เมื่อหายแลวใหรักษาตอดวยสูตร 2SHE/10HE
4. วิงเวียน ตาลาย หูอื้อ Streptomycin
- หยุด Streptomycin ให Ethambutol แทน
- ใหยาตานวัณโรคตัวอื่นตอไป
5. ตามัว, ตาบอดสี
Ethambutol
- หยุดยา Ethambutol และไมใหรับประทานยานี้
(ระหวางแดงกับเขียว)
อีกแมวาอาการตามัวจะดีขึ้น
6. ช็อก, เปนจ้ําตามตัว, Rifampicin
- หยุดยา Rifampicin และกลับมาพบแพทย
ไตวายเฉียบพลัน
7. คลื่นไส, อาเจียน,
Rifampicin
- ตรวจสอบขนาดยาที่ผูปวยไดรับ
ปวดทอง
- ใหรับประทานยารักษาวัณโรคตอ
โดยรับประทานยาหลังอาหารหรือกอนนอน
- ใหยาลดกรด
8. ปสสาวะ, น้ําตา,
Rifampicin
- ใหความรูแกผูปวย
เหงื่อเปนสีสมแดง
9. ชาปลายมือปลายเทา Isoniazid
- ใหรับประทานยาตอพรอมตรวจสอบขนาดยา
isoniazid
- ใหวิตามินบี 6 วันละ 100 มก. จนกวาอาการจะ
หาย จากนั้นใหวันละ 10 มก. จนกวาหยุดยา
รักษาโรค
10. ปวดขอ
Pyrazinamide
- ใหยารักษาวัณโรคตอไป
- ใหยาพาราเซตามอลหรือแอสไพรินเพื่อรักษา
อาการปวดขอนั้นๆ
11. ชารอบปากหรือ
Streptomycin
- แนะนําใหผูปวยทราบวาอาการนี้จะหายไปได
บริเวณที่ฉีดยา
เองโดยไมตองรักษาหรือหยุดยา
12. อาการคลายหวัด
Rifampicin
- มักเกิดภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังรับประทาน
(Influenza-like)
rifampicin และมักมีอาการนาน 8 ชั่วโมง
สวนใหญเกิดระหวางเดือน 3-6
- อาการมักจะหายไปเองไมตองทําการรักษา
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2.5.7 การใหสุขศึกษาแกผูปวยวัณโรคปอด
การใหคําแนะนําและสุขศึกษาแกผูปวยวัณโรค เปนกระบวนการอยางหนึ่งในการแกไข
ปญหาการยอมรับการรักษาครบถวน (treatment compliance) จนรักษาหายขาด (cure) มีเนื้อหา
รายละเอียด ดังนี้
2.5.7.1 เพือ่ ใหผูปวยทราบวิธีปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการรับประทานยาวัณโรค
(1) อธิบายใหญาติและผูปว ยทราบวาวัณโรคสามารถรักษาหายไดโดยการ
รับประทานยาอยางสม่ําเสมอตามที่แพทยกําหนด ( 6 เดือน, 8 เดือน หรือ 9 เดือน เปนตน)
(2) ตองรับประทานยาทุกวัน วันละ 1 ครั้งกอนนอนติดตอกันจนครบกําหนด
การรักษาจึงจะไดผลแนนอนแตถามีอาการขางเคียง แพทยอาจแบงยาใหรับประทานวันละ 2-4 มื้อ
(3) หามลดยาหรือเลือกรับประทานยาบางตัว เพราะเชื้อโรคจะไมตายและดื้อยา
(4) หากลืมรับประทานยาเมื่อนึกไดใหรบั ประทานทันที และตองรับประทานยา
ของวันนั้นดวยโดยเลื่อนไปรับประทานตอนตื่นนอนในวันรุงขึ้น หลังจากนัน้ ใหรับประทานยา
ตามปกติ
(5)หามเพิ่มยารับประทานเองวันละหลายซองไมไดทําใหโรคหายเร็วขึ้นแตกลับ
เปนอันตรายตอตับ ไต และอาจเกิดอาการผิดปกติที่รุนแรงได
(6) ผูปวยหามหยุดยาเองแมวาจะรูสึกดีขนึ้ หรือไมมีอาการแลวก็ตาม กอนครบ
กําหนดการรักษาเชื้อวัณโรคยังตายไมหมด แตอาจมีจํานวนนอยจึงไมมีอาการหรือรูสึกเหมือนหาย
แลวการหยุดยากอนกําหนดทําใหเชื้อวัณโรคกลับแข็งแรงและแบงตัวเพิ่มขึ้น
เมื่อเชื้อวัณโรคมี
จํานวนมากจะทําใหอาการกําเริบขึ้นใหมและอาจเปนเชื้อที่ทนยาหรือดือ้ ยาไดทําใหการรักษาครั้ง
หลังๆ ไมไดผลดีเทาครั้งแรกโดยเฉพาะถาเกิดการดื้อยาหลายขนาดจะรักษาไมหายเปนอันตรายตอ
ตัวเองและผูอยูใกลชิด
(7) กรณีที่ผปู วยไดรับการรักษาโดยมียาฉีด (streptomycin)
จะตองแนะนํา
ผูปวยไปรับการฉีดยาที่สถานบริการสาธารณสุขใกลบาน ตามวันและระยะเวลาที่กําหนดใหครบ
(8) การใหมีพี่เลี้ยงชวยดูแลการรับประทานยาวัณโรคจะชวยใหผูปวยไดรับครบ
ถวนสม่ําเสมอ
“พี่เลี้ยงคือบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อชวยดูแลการรับประทานยาวัณโรคให
ครบถวนและสม่ําเสมอชวยดูแลอาการตางๆ ตลอดจนการแพยาและชวยเปนกําลังใจผูปวยตลอด
การรักษา”
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2.5.7.2 เพื่อใหทราบวิธีการปฏิบัติเมื่อมีอาการแพยา
(1) อธิบายใหผูปวยทราบวาอาการตอไปนี้ ไมใชอาการแพยาวัณโรค เชน
-ปสสาวะ เหงื่อ น้ําตา น้ําลาย เปลี่ยนเปนสีสมแดง ไมใชเพราะยาทําให
เลือดออกแตเปนสีของยาวัณโรคชนิดหนึง่
-สําหรับผูปวยที่ไดรับยาฉีด อาจมีอาการชารอบปาก หลังฉีดยา ไมใชเพราะ
แพยาแตเปนอาการแสดงวายาที่ฉีดเขากลามเนื้อไดถูกดูดซึมเขากระแสเลือด
ดีแลว อาการชารอบปากนี้จะลดลงเองเมื่อฉีดยาเข็มตอๆ ไป หากรูสึกกังวล
มากใหปรึกษาแพทยเพื่อพิจารณาลดขนาดยาลงเล็กนอย อาการอื่นที่เปนอยู
กอนรับยาวัณโรคและไมไดเปนมากขึ้น เชน ไข เบื่ออาหาร ออนเพลีย กิน
ไมได นอนไมหลับ ปวดตามขอ ตามัว ฯลฯ หากสงสัย กินยาวัณโรคแลวทํา
ใหอาการเปนมากขึ้นใหปรึกษาแพทยผูรกั ษา
(2) อาการแพยาวัณโรค ไดแก
-คัน ผื่นคัน ตุมคัน ตุมสิว สีผิวคล้ําขึ้น ผมรวง
-เบื่ออาหารมากขึ้น คลื่นไสอาเจียน
-ปวดเมือ่ ย ปวดตามขอ ปวดบวมตามขอ
-ตาบอดสี ตามัว
-ออนเพลียมาก ตาเหลือง ตัวเหลือง
-มึนงง เดินเซ (ยาฉีด)
(3)ใหคําแนะนําในดานการสงเสริมสุขภาพผูปวยใหกลับสูสภาพเดิมใหเร็วที่สดุ
ควรใหคําแนะนําดังนี้
-ไมมีรายการอาหารแสลงสําหรับผูปวยพยายามเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนตอรางกายที่ปรุงสุกแลว สะอาด หลีกเลี่ยงอาหารที่ผูปวยเคยแพ
และของหมักดอง งดสิ่งเสพติด เชน บุหรี่ สุรา ยาบา กัญชา เฮโรอีน ฯลฯ
และควรดื่มน้ํามากๆ
-การออกกําลังกาย ขึ้นกับสภาพรางกายและระยะของโรค
-การพักผอน ควรนอนหลับใหสนิท ใหเพียงพอทุกวัน
-อารมณ ความคิด จิตใจ ควรใหกําลังใจผูปวยเพื่อลดความวิตกกังวลในเรื่อง
การปวยเปนวัณโรคเพราะปจจุบันการรักษาวัณโรคมีประสิทธิภาพดีมาก
ขอใหตั้งใจรับประทานยา ฉีดยา ตามแพทยสั่งอยางสม่ําเสมอจนครบกําหนด
ก็จะหายขาดจากโรคแนนอน
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2.5.7.3 เพื่อใหผูปวยรับการรักษาอยางตอเนื่องจนครบควรใหคําแนะนํา ดังนี้
-ผูปวยควรไปรับยาตามนัดหากไมสามารถมาตรงตามนัดไดใหไปรับยากอนวัน
นัดไดและปฏิบัติตามที่เจาหนาที่แนะนํา เชน การบันทึกการรับประทานยา, การ
เก็บเสมหะสงตรวจ ฯลฯ ถาหากผูปวยมาตรวจดวยตนเองไมไดจริงๆ ใหญาติมา
รับยาแทนโดยซักถามอาการของผูปวย เช็คจํานวนเม็ดยาที่เหลือ และเก็บเสมหะ
มาสงดวย
-หากผูปว ยยายที่อยูไมสามารถมารับยาที่เดิมได ตองแจงใหแพทยทราบเพื่อขอ
ประวัติการตรวจรักษาและโอนไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลใกลบานตอ
-ควรบริการรักษาฟรีเพราะราคายาวัณโรคจะมีมูลคาแพงซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
รักษาครบของผูปวยได เนื่องจากผูปวยวัณโรคสวนใหญมเี ศรษฐานะไมคอยดี
2.5.7.4 เพื่อปองกันการแพรกระจายเชือ้ ควรแนะนําผูปวย ดังนี้
-ใชผาปดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจาม
-ขากถมเสมหะลงในภาชนะที่มีฝาปดหรือภาชนะที่มนี ้ํายาฆาเชื้อหรือในสวม
แลวราดน้ําชําระใหสะอาด
-เครื่องนุงหมที่นอนที่มีโอกาสสัมผัสกับละอองเสมหะเวลาไอหรือจามควร
นํามาซักหรือตากแดดบอยๆ แสงแดดสามารถกําจัดเชือ้ วัณโรคได
2.5.7.5 เพือ่ ใหทราบวิธปี ฏิบัติเมื่อมีอาการแทรกซอน เชน ไอเปนเลือด แนนหนาอก
เหนื่อยหอบควรใหคําแนะนําผูปวย หากมีอาการไอเปนเลือดเกิดจากเสนเลือดฝอยแตกซึ่งเกิดขึ้นได
ในบริเวณที่มกี ารอักเสบเชน เกิดจากการไอที่รนุ แรงหรือถูกกระแทกอยางแรง
วิธีการปฏิบัติ
-พยายามไมตกใจกลัวเกินไปซึ่งเลือดที่ออกจะหยุดเองไดโดยไมตองรักษา หาก
ตกใจเกินไปหัวใจจะบีบตัวเร็วและแรงจะทําใหเลือดออกมากยิ่งขึน้
-ใหนอนพักถายังมีเลือดออกใหขากออกมาเบาๆ ถาเลือดออกมากหรือหยุดให
รีบมาพบแพทยทันที
-ควรงดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
2.5.7.6 เพือ่ ขอความรวมมือจากผูปวยในการนําผูสัมผัสโรคมาตรวจ
-ถาในครอบครัวมีเด็กอายุต่ํากวา 6 ปทุกรายควรพาไปพบแพทยเพื่อตรวจอาการ
หากยังไมปวยเปนวัณโรคแพทยอาจพิจารณาใหยารับประทานปองกันวัณโรค
-ถาเด็กอายุมากกวา 6 ป และผูใหญมีอาการผิดปกติ เชน ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห
ไขเรื้อรัง เบื่ออาหาร น้ําหนักลด แนะนําใหมาพบแพทย
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Volmink และ Garner (1997) ทําการศึกษา Systematic review of randomized controlled
trials of strategies to promote adherence to tuberculosis treatment เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
กลยุทธในการสงเสริมความรวมมือในการใชยาตานวัณโรค จากฐานขอมูล Medline (1966August 1996) , Cochrane trails register ( up to October 1996) และ LILACS (Literatura
Latinoamericanay del carbe en Ciencias de la Salud) (1982- September 1996) โดยการคัดเลือก
การศึกษาที่เปนแบบ Randomised หรือ pseudorandomised controlled trails ที่อยางนอยตองศึกษา
เกี่ยวกับการให intervention ใดๆ เพื่อเพิม่ ความรวมมือในการรักษาวัณโรคใหหายหรือปองกันการ
เกิดวัณโรคโดยแสดงผลลัพธออกมาในรูปของ relative risk (RR) และ 95% confidence interval มี
การศึกษาที่เขาตามเกณฑทั้งสิ้น 5 การศึกษา โดยพบวาวิธีการสงจดหมายแจงใหผูปว ยวัณโรคที่ไม
มาตามกําหนดนัด [RR 1.2 (95% CI 1.1-1.4)], การไดรับความชวยเหลือจากทีมสุขภาพ [RR 1.4
(95% CI 1.1-1.8)] , การสนับสนุนคายาตานวัณโรค [RR 1.6 (95% CI 1.3-2.0)], การใหความรูด าน
สุขภาพ [RR 1.2 (95% CI 1.1-1.4)] และการเปนพี่เลี้ยงใหแกผูปวยของคลินิกวัณโรค [RR 1.2
(95% CI 1.1-1.3) ] ซึ่งทั้ง 5 วิธีมีผลชวยเพิ่มความรวมมือในการรักษาวัณโรคอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
สายัณห แกวเกตุ (2537) ประเมินผลการติดตามผูปวยวัณโรคที่ขาดการรักษาระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2534 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2535 ผูปวยในเขตกรุงเทพมหานคร ไดติดตามโดยการ
เยี่ยมบานหรือโทรศัพทตาม 2 ครั้งแตละครั้งหางกัน 3 วัน ผูปว ยนอกเขตกรุงเทพมหานครใช
จดหมายตาม 3 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 7 วัน ไดเยีย่ มบานและตามผูป วยจํานวน 600 ราย ผูปวย
กลับมารับยา 335/600 (รอยละ 55.83) โดยการเยีย่ มบานและโทรศัพทอยางเดียวผูปว ยกลับมารับยา
298/549 (รอยละ 54.28) และ 37/51 (รอยละ 72.55) ตามลําดับ จดหมายตาม 3 ครั้ง จํานวน 2,178
ราย ผูปวยกลับมารับยา 1,215 (รอยละ 55.79) แตละครั้งที่จดหมายตามผูปวยกลับมารับยา
815/2,178 (รอยละ 37.24), 319/1,363 (รอยละ 23.40) และ 81/1,044 (รอยละ 7.76) ตามลําดับ การ
ปองกันไมใหผูปวยขาดการรักษา นอกจากการใหสุขศึกษาอยางตอเนือ่ ง ติดตามผูปวยทันทีเมื่อขาด
ยาและใหการชวยเหลือดานเศรษฐกิจตามความจําเปนแลว แพทยและเจาหนาที่ทมี่ ีสวนรวมไมให
ผูปวยขาดยา ความเห็นใจ ความเขาใจและการมีความสัมพันธอันดีระหวางแพทย/เจาหนาทีแ่ ละ
ผูปวยเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการรักษาผูปว ยประสบความสําเร็จ
นภดล เตมียะประดิษฐ (2540) ศึกษายอนหลังเพื่อดูปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาหาย
และอัตรารักษาหาย รักษาครบ รักษาลมเหลว การขาดยาในผูปวยวัณโรค 167 รายทีม่ ารับบริการ ณ
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คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสงขลา ในชวงเดือนเมษายน 2538- เมษายน 2540 ผลการศึกษาพบวา
อัตรารักษาหายรอยละ 64.42, อัตรารักษาครบรอยละ 69.32, อัตรารักษาลมเหลวรอยละ 2.45 ปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการรักษาหายไดแก เรื่องเพศ สิทธิการจายคายา ชนิดของวัณโรค การติดเชื้อเอดส
พบวาเพศหญิงผูที่ไดรับยาฟรีและเบิกได วัณโรครายใหมและการไมติดเชื้อเอดสมีผลการรักษา
หายขาดมากกวาผูชายผูที่จายคายาและเบิกไมได วัณโรครักษาซ้ําและติดเชื้อเอดสอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)
การศึกษาของสพรั่งศักดิ์ จุลเดชะ (2541) เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมสุข
ศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรักษาของผูปวยวัณโรคปอด ณ ศูนยวณ
ั โรคเขต 2 จังหวัด
สระบุรี โดยประยุกตทฤษฏีความสามารถของตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมเปนแนวทางใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุมตัวอยางเปนผูปวยวัณโรคปอดรายใหมทตี่ รวจพบผลเสมหะบวก
จํานวน 79 คน เปนกลุมทดลองจํานวน 38 คน และกลุมเปรียบเทียบจํานวน 41 คน รวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสัมภาษณผูปวยกอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ผลการวิจัยพบวา
หลังการจัดโปรแกรมสุขศึกษาและสิ้นสุดการรักษา กลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับวัณโรคปอด การ
รับรูความสามารถตนเองในการใหความรวมมือ
ความคาดหวังในผลดีถูกตองมากกวากอนการ
ทดลองและถูกตองมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ และมีพฤติกรรมการใหความ
รวมมือในการรักษาที่ถูกตองมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความยั่งยืนของ
ความรู การรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดี พฤติกรรมในการใหความรวมมือในการ
รักษาของกลุมทดลองดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาเมื่อสิ้นสุดการ
รักษาสัดสวนการรักษาหายขาดของกลุมทดลองคิดเปนรอยละ 92 ซึ่งมากกวากลุมเปรียบเทียบอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ความรูเกี่ยวกับวัณโรคปอด การรับรูความสามารถตนเอง ความ
คาดหวังในผลดีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใหความรวมมือในการรักษา เชนเดียวกันไม
พบความสัมพันธระหวางเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ระยะทางจากที่
พักถึงศูนยวัณโรค คาใชจายในการเดินทางมารับการรักษา ประวัติการปวยเปนวัณโรคของสมาชิก
ในครอบครัวกับพฤติกรรมการใหความรวมมือในการรักษาภายหลังการทดลอง
อนงค ศิริรัชตพงษ และคณะ (2542) ศึกษาการใหคําปรึกษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมที่
รักษาดวยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยงของผูปวยวัณโรคที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลเลย สุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงโดยคัดเลือกผูปว ยวัณโรคปอดรายใหมที่ตรวจเสมหะพบเชื้อและไดรับ
การรักษาดวยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลีย้ ง (DOTS) มีการรับรูปกติสามารถเขารับคําปรึกษาได
ตลอดระยะเวลาที่รักษา ตั้งแต ตุลาคม 2540 ถึง กันยายน 2541 จํานวน 40 รายโดยพยาบาลวิชาชีพที่
ไดรับการอบรมแนวทางการควบคุมวัณโรคในการใหคําปรึกษารายบุคคลที่จัดใหเดือนละ 1 ครั้ง
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ติดตอกัน 4 ครั้ง ครั้งแรกใชเวลา 45 นาที เนื้อหาในการใหคําปรึกษาประกอบดวย 1. ความรูเกี่ยวกับ
วัณโรค อาการและอาการแสดงการติดตอแพรเชื้อวัณโรค การปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรเชือ้ สู
บุคคลอื่น การปฏิบัติตามแผนการรักษา อาการที่อาจเกิดจากการใชยา ซึ่งใชแผนพับ โปสเตอร และ
การสาธิตประกอบการสนทนา 2. ทัศนคติเกี่ยวกับวัณโรค 3. สงเสริมกําลังใจ 4. บริการปรึกษาเรื่อง
อื่นๆ ถามี 5. นัดหมายมารับบริการครั้งตอไปที่สัมพันธกับวันนัดของแพทยครั้งที่ 2 3 และ 4 จะ
ประเมินปญหาผูปวยและผลการใหคําปรึกษาครั้งกอนและดําเนินการใหคําปรึกษาตามขั้นตอนและ
แนวทางครั้งแรก โดยครั้งที่ 2 ใชเวลา 30 นาที เพิ่มเนื้อหาเกีย่ วกับการปฏิบัติตัวเพือ่ สงเสริมการหาย
การเฝาระวังของผูสัมผัส ครั้งที่ 3 ใชเวลา 20 นาที เพิ่มเนื้อหาเกีย่ วกับการปองกันโรคในเด็กทั่วไป
ครั้งที่ 4 ใชเวลา 10 นาที เปนการแจงผลการรักษา ทบทวนความรูเดิม สงเสริมการดูแลตนเองและ
ชุมชนแลวรวบรวมขอมูลดวยแบบทดสอบความรู การรับรูของผูปวยกอนและหลังการใหคําปรึกษา
แบบประเมินพฤติกรรมการปองกันและรักษาวัณโรค และแบบประเมินความพึงพอใจตอบริการให
คําปรึกษาหลังไดรับบริการ พบวาความรู การรับรูในทุกดานของกลุมตัวอยางหลังการใหคําปรึกษา
ดีกวากอนใหคําปรึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ยังพบวากลุม ตัวอยางมีระดับ
ความรู การรับรูหลังการใหคําปรึกษาดีขนึ้ มากและมากกวารอยละ 80.0 มี พฤติกรรมการปองกัน
และการรักษาที่ถูกตองรวมทั้งมีอัตราการหายขาดจํานวน 36 รายคิดเปนรอยละ 90.0
ไพฑูรย มณีแสง และคณะ (2539) ไดศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพของการรักษาวัณโรค
โดยอาศัยวิธีการ Drug package ในผูป วยวัณโรคปอดทั้งที่ผลตรวจเสมหะเปนบวกและเปนลบ
จํานวน 246 ราย โดยบรรจุยาตานวัณโรคใน 1 ซอง สําหรับการรับประทานยา 1 มื้อ ใหผูปว ย
รับประทานตอเนื่องจนครบสูตรระยะสั้น 6 เดือน จากนั้นทําการบันทึกความสม่ําเสมอของการรับ
ยา, ความถูกตองการนับยาบรรจุแบบ package และผลการรักษาโดยเฉพาะ sputum conversion rate
และ cure rate ของผูปวย
ในการประเมินผลการจัดยาในรูปแบบ drug package ที่ผูปวยไดรับยาแตละเดือนโดย
เจาหนาทีห่ องยาเอง ดังนี้ 1. ครบ, 2. ขาดซองยา, 3. ขาดเม็ดยา, 4. เกินเปนซอง, 5. เกินเปนเม็ด,
6.บางซองขาดบางซองเกิน และ 7.ไมเอายามานับ และประเมินความสม่ําเสมอของการรับยาแตละ
เดือนของผูปวย ดังนี้ 1. ครบ 100%, 2. ขาด 1-7 วัน, 3. ขาด 8-14 วัน, 4. ขาด 15 วัน – 2 เดือน,
5. ขาดมากกวา 2-6 เดือน, 6. ขาดมากกวา 6 เดือน และไมบันทึก
จากการศึกษาพบวาความถูกตองของการจัดยาที่เดือนที่ 1,2,3,4,5 และ 6 เปนรอยละ 82.8,
91.1, 90.1, 95.6, 96.6 และ 98.9 ตามลําดับ สําหรับผลรักษาครบ,หายขาด เปนรอยละ 96.2 และผล
sputum conversion rate โดยวิธี direct smear คิดเปนรอยละ 87.6 และ รอยละ 97.4 โดยวิธกี ารเพาะ
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เชื้อ (culture) จะเห็นไดวาวิธีการ drug package จะชวยเพิ่ม conversion rate และ cure rate ของ
ผูปวยวัณโรคไดเปนไปตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก
การจายยาแบบ drug package โดยอาศัยเจาหนาทีห่ องยานับเม็ดยาบรรจุเปนซอง มีความ
ผิดพลาดเกิดขึน้ หลายกรณี เชน นับยาขาดเปนซอง (ผูปว ยไดยาไมครบ), นับเกินเปนซอง (ผูปวยได
ยาเกิน)หรือในแตละซองยาขาดเม็ดยาเกินนอกจากนี้ยังพบวาบางซองยาเกินบางซองยาขาด สะทอน
ใหเห็นปญหาวา แมผูวจิ ัยแกปญหาผูปว ยรับประทานยาไมครบขนาดดวยการนับเม็ดยาบรรจุแบบ
drug package ก็ยังพบความผิดพลาดได ดังนั้นหากผูปวยไดรับยาระบบเดิมที่ดําเนินการทัว่ ไป
(นับยาใสซองแลวใหผูปวยรับประทานยาเองตามหนาซอง) จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเทาใดดังนัน้
การจัดรูปแบบยา drug package เปนกิจกรรมที่ทําไดไมยากแมจะตองใชเวลามากในการบรรจุยาแต
ก็คุมคาตอการรักษาและควบคุมวัณโรค
สมศักดิ์ อรรฆศิลป (2540) ศึกษาสัดสวนของพี่เลี้ยงประเภทตางๆ ในการทําระบบยา
ระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยง (DOTS) แบบ prospective study ในกลุมผูปวยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงในจังหวัดยโสธร ระหวาง 1 ต.ค. 2539- 31 ก.ค.
2540 รวมผูปว ย 657 ราย โดยสถานพยาบาลจัดเตรียม drug package (1 วันรับประทาน 1 ซอง) และ
จายยาใหผูปว ยเดือนละครั้ง ผลการศึกษาพบวาสามารถทํา DOTS ไดในผูปวย 292 ราย (44.44%)
ในจํานวนนี้ 88.01% มีญาติเปนพี่เลี้ยง สวนที่เหลือจะเปนเจาหนาที่สถานีอนามัยใกลบานผูปว ย
และผูรับผิดชอบในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (DTC) เมื่อพิจารณาถึงผลการรักษาพบวาผูปว ยที่
ทํา DOTS มีผลการรักษาหายสูงกวาผูปวยที่รับประทานยาเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (88.23%
และ 56.76% ตามลําดับ) และสูงเกินเปาตามทีอ่ งคการอนามัยโลกกําหนดใหสูงกวา 85%
นอกจากนี้ผลการศึกษายังชีใ้ หเห็นวาการทํา DOTS สามารถลดการขาดยาไดชัดเจน (7% ในการทํา
DOTS และ 18.3% ในผูป วยทีก่ ินยาเอง), ลดอัตราการโอนออกไมชัดเจน (3.5% ในผูปวยทีท่ ํา
DOTS และ 4.3% ในผูปวยที่กินยาเอง) ซึ่งใหผลสอดคลองกับผลการศึกษาของนัยนา ศิริวัฒน และ
คณะ (2541) ศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาวัณโรคปอดรายใหมดวยระบบการรักษาแบบมีพี่เลีย้ ง
กับแบบกินยาเองในศูนยวณ
ั โรคเขต 9 พิษณุโลก ตั้งแตเดือน ก.ย. 2539- ต.ค. 2540 จํานวน 172 ราย
แบงกลุมผูปวยโดยวิธีการสุม เปนกลุมที่กนิ ยาโดยมีคนกํากับดูแล (DOTS) จํานวน 86 ราย และกลุม
ที่กินยาเอง (short course chemotherapy: SCC หมายถึง การจายยาระบบยาระยะสั้นใหผูปวยนํา
กลับไปกินเองที่บานโดยไมมีผูควบคุมกํากับ) จํานวน 86 ราย ผลการศึกษาพบวา อัตราการรักษา
หายขาดในระบบ DOTS (รอยละ 66.3) สูงกวาระบบกินยาเอง (รอยละ 52.3) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติและผูปวยกลุม DOTS ใหความรวมมือตอการมารับการรักษาเปนอยางดีโดยมาติดตอตาม
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กําหนดนัดสูงถึงรอยละ 78.0 ขณะที่ผูปว ยกลุมกินยาเองใหความรวมมือตอการรักษาโดยมาติดตอ
ตามกําหนดรอยละ 75.0
มนัส พงศชัยเดชา และคณะ (2548) ศึกษาเปรียบเทียบความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
และความรูของผูปวยโรคหืดหรือหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังกลุมที่ไดรับการใหคําปรึกษาดานยาแก
ผูปวย ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2545 ใช
วิธีการประเมินความรวมมือในการใชยาตามสั่งโดยทางออม 3 วิธีรวมกัน คือ 1) การประเมินความ
รวมมือในการใชยาตามสั่งโดยการนับเม็ดยาคงเหลือ 2) การตรวจสอบการมาตามนัดเพื่อรับยาใน
วันนัดครั้งตอไป 3) การรายงานถึงความรวมมือในการใชยาตามสั่งโดยใชแบบสอบถามจากการเก็บ
ขอมูลผูปวยโรคหืดและหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังที่เขานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมทัง้ สิ้น 40 ราย
จําแนกผูปวยเปน 2 กลุม คือกลุมควบคุม 19 รายไดรับการบริการตามปกติ ในขณะทีก่ ลุมทดลอง 21
รายไดรับการใหคําปรึกษาดานยาตั้งแตเขานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ผลการศึกษาความรวมมือในการใชยาตามสั่ง ประเมินโดยวิธกี ารนับเม็ดยาคงเหลือ
พบวาผูปวยกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยรอยละของความรวมมือในการใชยา theophylline และยา
salbutamol ชนิดรับประทานมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตสําหรับยา budesonide
ชนิดสูดพนพบความแตกตางอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ 2) การตรวจสอบการมาตามนัดเพื่อรับ
ยาพบวา ผูป วยกลุมทดลองมาพบแพทยตามนัดแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p=0.134) แตเมื่อเปรียบเทียบผูปวยกลุมทดลองกอนและหลังใหคําปรึกษาดานยาพบความแตกตาง
อยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.031) และ 3) การรายงานถึงความรวมมือในการใชยาตามสั่งโดย
ใชแบบ สอบถามพบวาคะแนนรวมเฉลี่ยของผูปวยกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.062) สําหรับการประเมินความถูกตองของเทคนิคการพนสูดยาพบวา
ผูปวยกลุมทดลองสามารถพนสูดยาไดถูกตองกวาผูปวยกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p=0.032) และสําหรับความรูเกีย่ วกับการใชยาพบวาผูปวยกลุมทดลองมีความรูสูงกวาผูปวยกลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.000) สรุปไดวาการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยในโรคหืด
หรือหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังทําใหผูปวยมีความรูเกี่ยวกับการใชยาดีขึ้นและสงเสริมใหความรวมมือ
ในการใชยาตามสั่งมากขึ้น
อําไพ อักษรศิริ (2545) ศึกษาผลของการใชวิธี Directly Observed Therapy (DOT) ตอ
ปญหาการไมใชยาตามแนะนําในผูปวยความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา
โดยทําการศึกษาแบบ randomized controlled prospective design ผูปวยที่ไมใชยาตามแนะนํา
(ทราบจากการสัมภาษณ) เขารวมการศึกษาทั้งหมด 82 คน และไดสุมแยกตัวอยางผูปวยโดยการ
โยนเหรียญออกเปน 2 กลุมคือกลุมทดลองหรือกลุม DOT (n=40) และกลุมควบคุม (n=42) ทั้ง 2

35
กลุมไดรับคําแนะนําเรื่องการใชยาจากเภสัชกรในลักษณะที่เหมือนกันแตกลุมทดลองไดรับบริการ
ที่แตกตางจากกลุมควบคุมคือ เภสัชกรจะจัดตัวอยางยาที่ผูปวยรับประทานใหผูปวยนํากลับบานไป
ใหญาติดู 1 ชุดพรอมจดหมายถึงญาติ 1 ฉบับเพื่อขอความรวมมือญาติชวยจัดยาใหผูปวยและจด
บันทึกลงในบัตรกํากับการรับประทานยาทุกครั้งที่ผูปวยรับประทานยา การวัดวาผูปวยใชยาตาม
คําแนะนําหรือไมจะใชวิธีการวัด 3 วิธีรวมกันคือ การนับเม็ดยา การสัมภาษณผูปว ย สวนในกลุม
DOT จะวัดจากการจดบันทึกในบัตรกํากับการรับประทานยาดวย ผูว ิจัยติดตามปญหาการไมใชยา
ตามแนะนําทุกครั้งที่ผูปวยมาพบแพทยตามนัดทั้งหมดจํานวน 3 ครั้ง (ประมาณ 3 เดือน) นับจากเริ่ม
การศึกษา
ผลการศึกษาพบวาจํานวนของปญหาการไมใชยาตามแนะนําตอเดือนของผูปวยกลุม
ควบคุมในการมาพบแพทยครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ไมไดลดลงจากครั้งแรก สวนในกลุมทดลอง
จํานวนปญหาการไมใชยาตามแนะนําตอเดือนของการมาพบแพทยครั้งที่ 1 เทากับ 14.25 ± 10.08
ลดลงเหลือ 1.65 ± 3.02 ในการมาพบแพทยครั้งที่ 2 และ 2.25 ± 5.30 ในการมาพบแพทยครั้งที่ 3
ซึ่งพบวาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบระหวางการมาพบแพทยครั้งที่ 2
และครั้งที่ 3 พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p=0.769) จากการศึกษาสรุปไดวาการนําวิธี DOT
มาใชในผูปว ยความดันโลหิตสูงสามารถลดปญหาการไมใชยาตามแนะนําไดอยางชัดเจน รวมทั้งวิธี
นี้ยังเปนทีย่ อมรับของผูปวยและญาติ
การวิจยั เชิงทดลองเพื่อประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในกลุม ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ศูนยสุขภาพชุมชนของสาริณีย กฤติยานันต และคณะ (2547) แบงกลุมตัวอยางออกเปน
กลุมควบคุมจะไดรับการบริการตามปกติทศี่ ูนยสุขภาพชุมชนและที่บานและกลุมศึกษาที่ไดรับการ
บริการทางเภสัชกรรมที่ศูนยสุขภาพชุมชนและที่บานโดยวิธกี ารจับคูต ามเพศและชวงอายุได 40 คู
ผลการวิจัยพบวาจํานวนปญหาจากการรักษาดวยยาในกลุมศึกษาลดลงรอยละ 56.7 (จาก 120 เหลือ
52 ปญหา) และในกลุมควบคุมลดลงรอยละ 17.6 (จาก 91 เหลือ 75 ปญหา) ปญหาความไมรวมมือ
ในการรักษาของกลุมศึกษาลดลงรอยละ 43.6 (จาก 91 เหลือ 31 ปญหา) และในกลุมควบคุมลดลง
รอยละ 13.0 (จาก 46 เหลือ 40 ปญหา) ความดันโลหิตซีสโทลิก/ไดแอสโทลิกในกลุมศึกษาลดลง
จาก 139.2 ± 3.1/80.2 ± 1.4มิลลิเมตรปรอทเปน131.0 ± 2.8/78.0 ± 1.2 มิลลิเมตรปรอท และกลุม
ควบคุมลดลงจาก 137.5 ± 3.0/81.2 ± 1.5 มิลลิเมตรปรอทเปน 134.0 ± 2.6/77.2 ± 1.5 มิลลิเมตร
ปรอท เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของจํานวนปญหาจากการรักษาดวยยาและจํานวนปญหาความ
ไมรวมมือในการรักษาของผูปวยทั้งสองกลุมพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.000
และ p=0.003 ตามลําดับ) เมื่อเปรียบเทียบความดันโลหิตซีสโทลิกและไดแอสโทลิกของผูปวยทั้ง
สองกลุมพบวาแตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.292 และ p=0.631 ตามลําดับ ) แสดง
วาการบริบาลทางเภสัชกรรมสามารถลดจํานวนปญหาจากการรักษาดวยยาและจํานวนปญหาความ
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ไมรวมมือในการรักษาของผูปวย ซึ่งสงผลตอการควบคุมความดันโลหิต ดังนั้นจึงควรมีการ
ดําเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมที่ศูนยสขุ ภาพชุมชนและที่บานอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนในการ
รักษาของผูปวยความดันโลหิตสูง
การวิจยั ผลของการใหความรูและคําปรึกษาแกผูปวยนอกที่มีภาวะหัวใจวายโดยเภสัชกร
ของสมสกุล ศิริไชย และคณะ (2544) เพื่อศึกษาผลการใหความรูเกี่ยวกับการรักษาภาวะหัวใจวาย
ความรวมมือในการใชยาและคุณภาพชีวิตของผูปวยโดยเก็บขอมูลจากผูปวยนอกที่มภี าวะหัวใจวาย
มาตรวจที่คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลเลิดสินระหวางเดือนตุลาคม 2543 ถึง มีนาคม 2544 รวม
ทั้งสิ้น 61 ราย ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบงผูปวยออกเปนกลุมควบคุมซึ่งไดรับบริการตามปกติและ
กลุมทดลองซึ่งไดรับความรูเกี่ยวกับภาวะหัวใจวายและการรักษาเปนกลุม ยอยประมาณ 15 นาทีและ
ไดรับคําปรึกษาเรื่องยาเรื่องยาเปนรายบุคคลโดยเภสัชกร เปรียบเทียบผลจากการเก็บขอมูลกอนการ
ใหความรูแ ละโทรศัพทสอบถามผูปวยหลังการใหความรูแกผูปวยประมาณ 25 วัน โดยใชแบบ
สอบถามชุดเดียวกัน
ผลการศึกษาหลังจากใหความรูแกผูปวยพบวาผูปวยกลุมทดลองมีคะแนน
ความรูเกี่ยวกับการรักษาภาวะหัวใจวาย
ความรวมมือในการใชยาและคะแนนคุณภาพชีวิตดาน
สุขภาพจิตมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) แตคะแนนคุณภาพชีวิตดาน
สุขภาพกายไมมีความแตกตางกัน จึงสรุปไดวา การใหความรูและคําปรึกษาโดยเภสัชกรทําใหผูปวย
นอกที่มีภาวะหัวใจวายมีความรูที่ดีขึ้นเกีย่ วกับการรักษาโรคหัวใจวาย มีความรวมมือในการใชยา
และมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได
ภัทริกา ทัศนวิจิตร (2546) ศึกษาผลทางคลินิกของการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย
วัณโรคโรงพยาบาลงาว จังหวัดลําปาง โดยเปรียบเทียบอัตราการรักษาหายขาดระหวางกลุมผูปว ย
วัณโรคที่ไมไดรับและกลุมผูปวยที่ไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรมในระหวางเดือนมิถุนายน 2544พฤศจิกายน 2545 จํานวน 30 ราย พบวามีผูปวยรักษาหายขาดจํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 70.0
สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมผูปวยวัณโรคจํานวน 30 ราย ที่รับการรักษา
ที่โรงพยาบาลงาว ตั้งแต มิถนุ ายน 2543- พฤษภาคม 2544 ซึ่งไมไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
มีผูปวยรักษาหายขาด 14 ราย คิดเปนรอยละ 46.7 จากการติดตามการใชยาตานวัณโรคของผูปวยพบ
ปญหาที่เกิดจากการใชยาทั้งหมด 145 ปญหา ประเภทของปญหาที่พบมากที่สุดคือ อาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชยารอยละ 39.3 การดําเนินการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยวัณโรคตาม
รูปแบบขางตน สามารถคนหาปญหา ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึน้ และผูปวยไดรับ
การรักษาดวยยาอยางเหมาะสมทําใหผูปวยหายขาดจากโรคไมเปนผูแพรเชื้อวัณโรคใหกับชุมชน
ศิริรัตน บุญจรัส (2547) ศึกษาผลของเภสัชกรในการติดตามปญหาจากการใชยาใน
คลินิกวัณโรคในผูปวยวัณโรครายใหมที่ขนึ้ ทะเบียน ณ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2544- 30 กันยายน 2545 จํานวน 170 คน (กลุมทดลอง) เปรียบพบผลกับ
ผูปวยวัณโรคระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2543- 30 กันยายน 2544 (กลุมควบคุม) ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูล
ยอนหลังจากเวชระเบียนพบวาปญหาจากการใชยาสวนใหญในกลุมทดลองเกิดอาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชยา (ADR)119 คน (คิดเปนรอยละ 70.0) โดยเกิด hyperuricemia จากยา
pyrazinamide หรือ ethambutol 50 คน (คิดเปนรอยละ 16.9) เมื่อจําแนกความรุนแรงของADR
พบวาเปน non-serious ADR 97 คน (คิดเปนรอยละ 57.1) และ serious ADR 22 คน (คิดเปนรอยละ
12.9) ทําใหผปู วยจํานวน 5 คน (คิดเปนรอยละ 2.9) เกิดภาวะตับอักเสบจําเปนตองหยุดยาตาน
วัณโรค
สวนปญหาการไดรับยาที่ถูกตองแตระดับยานอยเกินไปของกลุมทดลองนอยกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาเภสัชกรมีสวนรวมในการดูแลผูปว ยและสามารถ
ลดอุบัติการณการใหยาในขนาดที่ไมเหมาะสมไดและการประเมินผลการตอบสนองของแพทยและ
พยาบาลที่มีตอ intervention ของเภสัชกรพบวาแพทยและพยาบาลยอมรับหรือทําตาม intervention
ที่เภสัชกรใหทงั้ หมด

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
1. รูปแบบการศึกษา
การศึกษาผลการใหโปรแกรมดูแลสุขภาพตออัตราการรักษาหายขาดของผูปวยวัณโรค
ปอดโรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธเปนการศึกษาแบบไปขางหนา (Prospective Study) โดยประเมิน
ผลการรักษาดวยอัตราการรักษาวัณโรคปอดหายขาด (Cure rate) และปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชยา
รักษาวัณโรคของผูปวยวัณโรคปอดที่ไดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพที่ประกอบดวยการใหคําปรึกษา
และจัดเตรียมยาตานวัณโรคในรูปแบบ Drug Package ดวยเครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติโดยเภสัชกร
และเปรียบเทียบกับอัตราการรักษาหายขาดของวัณโรคปอดของผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ป 2544 (ตุลาคม 2543-กันยายน 2544) และป 2545 (ตุลาคม 2544กันยายน 2545) ที่ยังไมไดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพรวมทั้งศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชยาตาน
วัณโรคของผูปวยแตละราย
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั นี้เปนผูปว ยวัณโรคปอดที่ไดรับการวินจิ ฉัยโดยแพทยและ
เขารับการรักษาวัณโรคดวยยาตานวัณโรคที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขนั ธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2.1 เกณฑคัดเลือกเขา (Inclusion criteria) ตองมีคุณสมบัติดงั นี้
2.1.1 ไดรับการวินิจฉัยวาเปนผูปวยวัณโรคปอด (Pulmonary Tuberculosis) ตั้งแต
เดือนมิถุนายน 2546-สิงหาคม 2547 ตามมาตรฐานในการดําเนินการสําหรับผูปวยที่สงสัยวาเปน
วัณโรคที่เขารับบริการที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธดังแผนภูมิ 1 และผูปวยวัณโรคปอดที่ไดรับ
การวินจิ ฉัยจากสถานพยาบาลที่อื่นวาเปนวัณโรคปอดและไดรับยาตานวัณโรคมาระยะหนึ่งกอนที่
ผูปวยจะเขารวมการศึกษา
2.1.2 มีผลเสมหะเปนบวก (Smear positive)
2.1.3 สามารถสื่อสารกับผูวิจัยได
2.2 เกณฑคัดเลือกออก (Exclusion criteria) ตองมีคุณสมบัติดังนี้
2.2.1 เปนนักโทษเรือนจํา เนื่องจากผูปวยกลุมดังกลาวเมื่อไดรับการตรวจวินิจฉัยเริ่ม
ตนวาเปนวัณโรคปอดแลวผูปวยจะไมไดมาติดตามนัด เพื่อติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการ
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ใชยาตานวัณโรค ติดตามผลตรวจเสมหะเมื่อสิ้นการรักษาเดือนที่ 2 และเดือนที่ 5 จะมาพบแพทยที่
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธอีกครั้งเมื่อรักษาครบตามระยะเวลาการรักษาเพื่อเก็บเสมหะ ฉายรังสี
ทรวงอกและพบแพทยผูรักษาในระหวางการรักษาพยาบาลประจําเรือนจําจะเปนผูมารับยาและเก็บ
เสมหะสงตรวจที่โรงพยาบาลทําใหเภสัชกรไมสามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การใชยาตานวัณโรคของผูปวยแตละรายไดครบถวน
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.1 แบบบันทึกการใหบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยวัณโรคปอด กลุมงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
3.2 สมุดประจําตัวผูปวยวัณโรค
3.3 แผนพับความรูเรื่องวัณโรค
แบบบันทึกการใหบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยวัณโรคปอด กลุมงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธเปนเครื่องมือที่สรางขึ้นสําหรับการวิจยั นี้ สําหรับสมุดประจําตัวผูปว ย
วัณโรคเปนแบบเก็บขอมูลที่ใชในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธอยูแลว
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 คัดเลือกผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย วาเปนวัณโรคปอดตามมาตรฐานในการ
ดําเนินการสําหรับผูปวยที่สงสัยวาเปนวัณโรคและที่มีคุณสมบัติตามเกณฑคัดเขาและเกณฑคัดออก
ตามที่กําหนด ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธ
4.2 สัมภาษณผูปวยเพื่อเก็บขอมูลพื้นฐานของผูปวย ประวัตกิ ารเจ็บปวยของผูปวยใน
อดีตและประวัติการใชยาของผูปวยเปนตน และบันทึกขอมูลดังกลาวในแบบบันทึกการใหบริบาล
ทางเภสัชกรรมผูปวยวัณโรคปอดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
4.3ใหความรูแกผูปวยวัณโรคปอดทุกรายเมื่อผูปวยเขารวมการศึกษาวิจัยครั้งแรกตาม
แนวทางการใหคําแนะนําแกผูปวยวัณโรคในดาน
(1) ยาตานวัณโรคที่ผูปวยไดรับ
(2) วิธีปฏิบัติตัวเกีย่ วกับการรับประทานยาตานวัณโรค
(3) การปฏิบัติเมื่อมีอาการแพยา
(4) อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาตานวัณโรคที่พบไดบอยๆ
(5) การสงเสริมสุขภาพผูปวยใหกลับสูสภาพเดิมใหเร็วที่สุด
(6) การเขารับการรักษาอยางตอเนื่องจนครบตามแผนการรักษา
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(7) การปองกันการแพรกระจายเชือ้
(8)วิธีการปฏิบัติเมื่อมีอาการแทรกซอนจากวัณโรคปอดและขอความรวมมือผูป วยใน
การนําผูสัมผัสโรคที่สงสัยวาเปนวัณโรคมาตรวจที่โรงพยาบาลโดยแจกเอกสารประกอบการให
คําแนะนําแกผปู วยไดแก แผนพับความรูเรือ่ งโรควัณโรคและแผนพับเรือ่ งแพยา
4.4 จายยาตานวัณโรครูปแบบ Drug Package ที่จัดเตรียมโดยเครือ่ งนับเม็ดยาอัตโนมัติ
(Autonomic Tablets Counter: ATC) ใหผูปวยนํากลับไปรับประทานที่บาน จํานวนซองยาตาม
จํานวนวันที่นดั ติดตามผูปวยโดยการจัดเตรียมยาตานวัณโรคตามสูตรยาตานวัณโรคตามแผนการ
รักษาหลักของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2545
4.5 เภสัชกรมอบสมุดประจําตัวผูปวยวัณโรคเพื่อบันทึกการรับประทานยาทุกๆ ครั้งที่
ไดรับกลับไปรับประทานทีบ่ านพรอมทั้งอธิบายใหผูปวยเขาใจวิธีการ รับประทานยาตานวัณโรคที่
ถูกตองและชี้แจงใหผูปว ยนําสมุดประจําตัวผูปวยวัณโรคและซองยาตานวัณโรคที่เหลือมาให
เภสัชกรตรวจสอบดวยทุกครั้งที่นัดติดตามเพื่อประเมินความรวมมือในการรับประทานยาของผูปวย
4.6 นัดติดตามผลภายหลังผูปวยแตละรายรับประทานยาตานวัณโรคครบ 15 วัน,1 เดือน,
2 เดือน, 5 เดือนและ 6 เดือนหรือเมื่อสิ้นสุดการรักษาโดยการติดตามทุกๆ ครั้งจะติดตามผลดังนี้
4.6.1 ประเมินความรวมมือในการรับประทานยาตานวัณโรค โดยพิจารณาจากความ
สม่ําเสมอในการรับประทานยาตานวัณโรคที่ไดรับในแตละครั้งที่นัดติดตามดวยวิธีการนับซองยา
Drug Packageที่เหลือที่ผูปวยนํามาใหนับและยืนยันผลดวยขอมูลการรับประทานยาในแตละวันที่
บันทึกในสมุดประจําตัวผูปว ยวัณโรคเปนจํานวนครั้งที่ผปู วยลืมรับประทานยาตานวัณโรคตอ
สัปดาหและลักษณะการรับประทานยาโดยคิดเปนรอยละของความรวมมือแตละครั้งที่นัดตรวจ
ติดตาม
(1) ครบ
(2) ขาดซองยา
(3) ขาดเปนเม็ด
(4) เกินเปนซอง
(5) เม็ดยาเกิน
(6) บางซองขาด บางซองเกิน
(7) หยุดรับประทานยาเอง
(8) ไมไดนําซองยามานับ
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4.6.2 ประเมินผลการรักษาจากผลการตรวจเสมหะเมื่อรักษาครบ 2 เดือน, 5 เดือนและ
และประเมินผลการรักษาเมือ่ ครบเดือนที่ 6 หรือเมื่อสิ้นสุดการรักษาโดยจําแนกผลการรักษาวัณโรค
ดังนี้
(1) รักษาหายขาด (Cure)
(2) รักษาครบ (Complete)
(3) ลมเหลว (Failure)
(4) สูญหาย (Default)
(5) ตาย (Die)
(6)โอนออก (Transfer out)
และเปรียบเทียบอัตราการรักษาหายขาด (Cure rate) ของวัณโรคปอดของผูปวยทั้งหมด
ระหวางขอมูลที่ศึกษาในครั้งนี้กับขอมูลของผูปวยวัณโรคปอดที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขนั ธ ป 2544 และป 2545 ที่ยงั ไมมีการใหโปรแกรมดูแลสุขภาพ
4.6.3ปญหาที่เกิดขึน้ จากการใชยาตานวัณโรครวมทั้งการเกิดอาการอันไมพึงประสงค
จากการใชยารักษาวัณโรค กรณีพบปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชยารักษาวัณโรคหากจําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาเภสัชกรจะปรึกษาหารือรวมกับแพทยในกรณีที่พบอาการอันไมพึง
ประสงคเกิดขึน้ เภสัชกรจะเปนผูประเมินผลดวย Naranjo’s Algorithm (ภาคผนวก ค)
ทุกครั้งเภสัชกรจะเนนย้ําใหผูปวยมาตรวจตามนัดโดยเภสัชกรจะบันทึกวันนัดไวใน
สมุดประจําตัวผูปวยนอกจากนี้เภสัชกรจะติดตามผลการใหคําปรึกษาแกผูปวยเฉพาะรายตามปัญหา
ที่พบทุกครั้งที่ผูปวยที่ผูปวยมาพบตามกําหนดนัด ดังตาราง 6
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ตาราง 6 ตารางการนัดติดตามผูปวย
กิจกรรม
ของ
แพทย

วันเริ่มตนรักษา
1. วินิจฉัยโรค
2.สงตรวจ AFB, Lab
3. สั่งใชยาตานวัณโรค
เจาหนาที่ 1. สงผล AFB, Lab
คลินิกโรค 2. ออกใบนัดติดตามผูปวย
ทรวงอก
เภสัชกร 1. จัดเตรียมยาตานวัณโรค
รูปแบบ Drug Package
2. จายยาตานวัณโรคและสมุด
ประจําตัวผูปวยวัณโรคใหแก
ผูปวยและชี้แจงใหผูปวยนํามา
ดวยทุกครั้งที่นัดติดตาม
3. ใหคําปรึกษาในการปฏิบัติ
ดูแลเพื่อใหรับยาใหถูกตอง
ครบถวน และใหแผนพับ
ความรูเรื่อง วัณโรคแก ผูปวย
4. บันทึกขอมูลผูปวยและขอมูล
การใชยาในแบบบันทึกการให
บริบาลทางเภสัชกรรมผูปวย
วัณโรคปอด

หมายเหตุ

การติดตามผูปวย
วันที่ 15 เดือนที่ 1 เดือนที่ 2

เดือนที่ 5

เดือนที่ 6

รับปรึกษาเมื่อมีปญหาจากการรักษาหรือการใชยา
AFB

AFB

AFB, CXR

1. จัดเตรียมยาแบบ Drug Package ใหเพียงพอสําหรับการนัด
ตรวจติดตามทุกครั้ง
2. ตรวจนับจํานวนซองยาที่เหลือที่ผูปวยนํามาวันนัดตรวจติดตาม
3. ตรวจสอบการบันทึกขอมูลการรับประทานยาในแตละวันใน
สมุดประจําตัวผูปวยวัณโรคที่ผูปวยนํามาวันนัดตรวจติดตาม
4. บันทึกผลความรวมมือในการรับประทานยาตานวัณโรคของ
ผูปวยจากความถูกตองของการรับประทานยาและจํานวนครั้ง
ที่ผูปวยลืมรับประทานตอสัปดาห
5. ติดตามและบันทึกผลการรักษาจากผลตรวจเสมหะของผูปวย
และอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาตานวัณโรค
6. ใหคําแนะนําปรึกษาผูปวยเฉพาะราย ตามปญหาที่พบ

Acid Fast Bacilli (AFB) = วิธีวิเคราะหผลโดยการยอมสีเสมหะ
Chest X-ray (CXR) = ถายภาพรังสีทรวงอก
Laboratory (Lab) = ผลการตรวจทางหองปฏิบัติ
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5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติคํานวณที่ระดับความเชื่อมั่น 95% Confidence Interval ที่
alpha= 0.05 ดวย program SPSS For Window Version 11.5 ดังนี้
5.1 ขอมูลทั่วไปของผูปวยวิเคราะหแบบ Descriptive statistics ในรูปความถี่รอยละของ
อายุและเปรียบเทียบขอมูลทั่วไปกับป 2544 ,2545 และป 2546-2547 ดวยสถิติ Chi square
5.2 ประเมินผลการตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษาดวยยาตานวัณโรคเดือนที่ 2 ของ
ผูปวยวัณโรคปอดระหวางป 2544 ,2545 กับป 2546-2547 ดวยสถิติ Chi square
5.3 ประเมินผลการรักษาวัณโรคเมื่อสิ้นสุดการรักษาดวยยาตานวัณโรคเดือนที่ 6 หรือเมื่อ
สิ้นสุดการรักษาโดยจําแนกผลการ รักษาวัณโรคแสดงในรูปความถี่ และรอยละ ดังนี้
5.3.1 รักษาหายขาด (Cure)
5.3.2 รักษาครบ (Complete)
5.3.3 ลมเหลว (Failure)
5.3.4 สูญหาย (Default)
5.3.5 ตาย (Die)
5.3.6โอนออก (Transfer out)
และเปรียบเทียบอัตราการรักษาหายขาด (Cure rate) ระหวางผูปวยวัณโรคปอดที่เขารวม
การศึกษาป 2546-2547 กับผูปวยวัณโรคปอดที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธป
2544 และป 2545 ที่ยังไมมกี ารใหโปรแกรมดูแลสุขภาพ
5.4 จําแนกจํานวนและประเภทของปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชยาตานวัณโรคที่ไดรับการ
ปองกันและ/หรือแกไขปญหาโดยแสดงผลเปนความถี่และรอยละ
5.5 คนหาอุบัติการณเกิดอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากการใชยารักษาวัณโรคจาก
การ เฝาติดตามการใชยาทุกๆ ครั้งที่ผูปวยมาตรวจตามนัดโดยการประเมินความสัมพันธของการเกิด
อาการอันไมพงึ ประสงคจากการใชยาดวย Naranjo’s Algorithm และจําแนกประเภทของอาการอัน
ไมพึงประสงคจากการใชยาตานวัณโรคที่เกิดขึ้นในรูปความถี่รอยละ
5.6 ประเมินความรวมมือในการใชยาของผูปวยโดยพิจารณาจากความสม่ําเสมอในการ
รับประทานยาตานวัณโรคที่ไดรับในแตละครั้งที่นัดติดตามดวยวิธีการนับซองยา Drug Packageที่
เหลือที่ผูปวยนํามาใหนับโดยคิดเปนรอยละของความรวมมือแตละครั้งที่นัดตรวจติดตาม
(1) ครบ
(2) ขาดซองยา
(3) ขาดเปนเม็ด
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(4) เกินเปนซอง
(5) เม็ดยาเกิน
(6) บางซองขาด บางซองเกิน
(7) หยุดรับประทานยาเอง
(8) ไมไดนําซองยามานับ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในป 2546 เภสัชกรไดเขาไปมีสวนรวมกับเจาหนาที่คลินิกโรคทรวงอก โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขนั ธในการปรับปรุงระบบงานบริการผูปวยโรควัณโรคโดยมุงเนนการบริการเบื้องตนที่
ผูปวยและญาติควรจะไดรับไดแก ความรูเรื่องโรควัณโรค วิธีการปฏิบัติตัวเกีย่ วกับการรับประทาน
ยาตานวัณโรค การปฏิบัติเมือ่ มีอาการแพยา การใหคําแนะนําในดานการสงเสริมสุขภาพผูปวยกลับ
สูสภาพเดิมใหเร็วที่สุด การรักษาอยางตอเนื่องจนครบ การปองกันการแพรกระจายเชื้อ วิธีปฏิบัติ
เมื่อมีอาการแทรกซอน การเฝาระวังและนําสงผูสัมผัสมาตรวจ นอกจากนี้เภสัชกรยังไดจัดเตรียมยา
ตานวัณโรคในรูปแบบ Drug Package เพื่อใหผูปวยไดรับความสะดวกและความถูกตองในการ
รับประทานตานวัณโรคทุกๆ ครั้ง
จากการเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานของคลินิกโรคทรวงอกและ
ทําการศึกษาการใหโปรแกรมดูแลสุขภาพที่สรางขึ้นประกอบดวยการใหคําปรึกษาและการจัดยา
ตานวัณโรครูปแบบ Drug Package ใหแกผูปว ยวัณโรคปอด ผลการศึกษาประกอบดวยขอมูล 4
สวน คือขอมูลทั่วไป ผลลัพธการรักษาทางคลินิก จํานวนปญหาและจําแนกประเภทปญหาจากการ
รักษา วัณโรคและประเมินความรวมมือในการใชยา
1. ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปและประวัตกิ ารเจ็บปวยของกลุมผูปวยวัณโรคปอดป 2544 และป 2545
เปรียบเทียบกับขอมูลป 2546-2547 ดังตาราง 7 โดยอายุเฉลี่ยของผูปวยทั้ง 3 กลุมไมแตกตางกันอยู
ในชวงระหวาง 44.4 ± 18.0 ป อายุเฉลี่ยของผูปวยวัณโรคป 2544 เทากับ 41.3 ±16.5 ป 2545
เทากับ 49.0 ±19.0 ป และป 2546-2547 เทากับ 40.1 ±16.5 ป นอกจากนี้ผูปวยวัณโรคปอดทั้ง 3
กลุมพบในเพศชายมากกวาเพศหญิงประมาณ 2 เทา เชนเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบระดับความรุนแรง
ของโรคดวยผลการตรวจเสมหะเริ่มตนกอนการรักษาและผลตรวจเลือดติดเชื้อไวรัสเอดสของผูปวย
ไมแตกตางกันสามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันได
ระบบยาระยะสั้นที่ใชในการรักษาผูปว ย
วัณโรคทั้ง 3 กลุม พบวาสวนใหญคิดเปนรอยละ 86.7 เลือกใชสูตร 2HRZE/4HR อันดับรองลงมา
คือสูตร 2SHE/10HE และ 2HRZES/1HRZE/5HRE ตามลําดับ
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ขอมูลทั่วไปของผูปวยวัณโรคปอดรายใหมและผูปวยที่ใชยาตานวัณโรคกอนเขารวมการ
ศึกษาในป 2546-2547 จากขอมูลผูปวยวัณโรคปอดที่มารับบริการคลินิกโรคทรวงอก โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขนั ธ ตั้งแตมิถุนายน พ.ศ. 2546 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2547 มีผูปวยวัณโรคปอดที่ไดรับการ
วินิจฉัยโดยแพทยและเขารับการรักษาดวยยาตานวัณโรคที่โรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธตรงตาม
เกณฑทกี่ ําหนดไวท้งั สิ้น 49 รายและติดตามผลการรักษาจนครบสูตรการรักษาได 40 ราย ประกอบ
ดวยผูปว ยวัณโรคปอดรายใหมที่ไดรับการวินิจฉัยตั้งแตมิถุนายน พ.ศ. 2546 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2547
จํานวน 30 รายและผูปว ยวัณโรคปอดที่ไดรับยาตานวัณโรคกอนเขารวมการศึกษาจํานวน 10 ราย
ขอมูลกลุมผูปวยวัณโรคปอดป 2546-2547 ไดแสดงไวในตาราง 8 เปนเพศชายจํานวน 25 ราย (รอย
ละ 62.5) และเพศหญิงจํานวน 15 ราย (รอยละ 37.5) ผูปวยทีย่ ังสูบบุหรี่มีจํานวน 11 ราย (รอยละ
27.5) ผูปวยทีย่ ังดื่มสุราเปนประจํามี 8 ราย (รอยละ 20.0) ผูปวยทีเ่ ขารวมการศึกษาจํานวน 39 ราย
(รอยละ 97.5) มีความปกติทางรางกายและการไดยิน ในจํานวนผูปวยทั้งหมดเปนผูปวยวัณโรคที่มี
ภาวะติดเชื้อไวรัสเอดสรวมดวยจํานวน 10 ราย (รอยละ 25.0) นอก จากนี้ผูปวยจํานวน 27 ราย
(รอยละ 67.5) ไดรับยาตานวัณโรคระยะสั้นสูตร 2HRZE/4HR
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ตาราง 7 ขอมูลทั่วไปและประวัติการเจ็บปวยของกลุมผูป วยวัณโรคปอดป 2544 และป 2545
เปรียบเทียบกับขอมูลป 2546-2547
ตัวแปร
อายุเฉลี่ย (ป)*
เพศ**

จํานวนคน (รอยละ)
ป 2544
ป 2545
ป 2546-2547
จํานวน = 34 จํานวน = 61 จํานวน = 40
41.3 ±16.5 49.0 ±19.0
40.1±16.5

ชาย
24 (70.6)
38 (62.3)
25 (62.5)
หญิง
10 (29.4)
23 (37.7)
15 (37.5)
ผลการตรวจเสมหะเริ่มตนการรักษา (Sputum AFB)**
smear 1+
9 (26.5)
13 (21.3)
7 (17.5)
smear 2+
7 (20.6)
12 (19.7)
14 (35.0)
smear 3+
18 (52.9)
36 (59.0)
19 (47.5)
HIV infection*
positive
10 (29.4)
13(21.3)
10 (25.0)
negative
1 (2.9)
5 (8.2)
9 (22.5)
Unknown (missing)
23 (67.6)
43 (70.5)
21 (52.5)
สูตรยาตานวัณโรค*
2HRZE/4HR
31 (91.2)
59 (96.7)
27 (67.5)
3HRZE/4HR
0 (0)
0 (0)
2 (5.0)
2SHE/10HE
0 (0)
0 (0)
8 (20.0)
2HRZES/1HRZE/5HRE
3 (8.8)
2 (3.3)
3 (7.5)
หมายเหตุ: * วิเคราะหดวยสถิติ Kruskal Wallis test
** วิเคราะหดวยสถิติ chi-square
smear 1+ หมายถึง สไลดที่ตรวจพบเชื้อจํานวนนอย (3-10 AFB/300 วงกลอง)
smear 2+ หมายถึง สไลดที่ตรวจพบเชื้อจํานวนปานกลาง (>10 AFB/300 วงกลอง)
smear 3+ หมายถึง สไลดที่ตรวจพบเชื้อจํานวนมาก (>10 AFB/ วงกลอง)

p-value
0.071
0.688

0.421

0.086

0.001

48
ตาราง 8 ขอมูลทั่วไปและประวัติการเจ็บปวยของผูปวยวัณโรคปอดรายใหมและผูปวยที่ใชยาตาน
วัณโรคกอนเขารวมการศึกษาในป 2546-2547
ตัวแปร

จํานวนคน (รอยละ)
ผูปวยรายใหม ผูปวยใชยากอน
จํานวน = 30
จํานวน = 10
36.0±13.5
52.6±18.9

อายุเฉลี่ย (ป)*
เพศ**
ชาย
19 (63.3)
หญิง
11 (36.7)
สูบบุหรีh่ ***
ยังสูบอยู
11 (36.7)
เลิกสูบแลว
8 (26.7)
ไมเคยสูบ
11 (36.7)
ดื่มสุราh***
ยังดื่มอยู
6 (20.0)
เลิกดื่มแลว
16 (53.3)
ไมเคยดื่ม
8 (26.7)
ความผิดปกติทางรางกาย**
ผิดปกติการไดยิน
0 (0)
ปกติ
30 (100.0)
ประวัติการเปนวัณโรคh **
ไมเคยเปนวัณโรค
26 (86.7)
เคยเปนวัณโรคมากอน
4 (13.3)
ผลการตรวจเสมหะเริ่มตนการรักษา (Sputum AFB)***
smear 1+
6 (20.0)
smear 2+
12 (40.0)
smear 3+
12 (40.0)
HIV infection***
positive
8 (26.7)
negative
7 (23.3)
ไมมีผลตรวจเสมหะ
15 (50.0)

รวม
จํานวน = 40
40.1±16.5

p-value

6 (60.0)
4 (40.0)

25 (62.5)
15 (37.5)

0.568

0 (0)
6 (60.0)
4 (40.0)

11 (27.5)
14 (35.0)
15 (37.5)

0.723

2 (20.0)
5 (50.0)
3 (30.0)

8 (20.0)
21 (52.5)
13 (32.5)

0.031

1 (10.0)
9 (90.0)

1 (2.5)
39 (97.5)

0.250

8 (80.0)
2 (20.0)

34 (85.0)
6 (15.0)

0.629

1 (10.0)
2 (20.0)
7 (70.0)

7 (17.5)
14 (35.0)
19 (47.5)

0.066

2 (20.0)
2 (20.0)
6 (60.0)

10 (25.0)
9 (22.5)
21 (52.5)

0.036

0.013
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ตัวแปร

จํานวนคน (รอยละ)
ผูปวยรายใหม ผูปวยใชยากอน
จํานวน = 30
จํานวน = 10

รวม
จํานวน = 40

สูตรยาตานวัณโรค***
2HRZE/4HR
23 (76.7)
4 (40.0)
27 (67.5)
3HRZE/5HR
1 (3.3)
1 (10.0)
2 (5.0)
2SHE/10HE
4 (13.3)
4 (40.0)
8 (20.0)
2HRZES/1HRZE/5HRE
2 (6.7)
1 (10.0)
3 (7.5)
h
หมายเหตุ: ขอมูลไดจากการสอบถามประวัติผูปวยและการบันทึกขอมูลในเวชระเบียน
* วิเคราะหดวยสถิติ Mann-Whitney U test
** วิเคราะหดวยสถิติ Fisher’s exact test
*** วิเคราะหดวยสถิติ chi-square
smear 1+ หมายถึง สไลดที่ตรวจพบเชื้อจํานวนนอย (3-10 AFB/300 วงกลอง)
smear 2+ หมายถึง สไลดที่ตรวจพบเชื้อจํานวนปานกลาง (>10 AFB/300 วงกลอง)
smear 3+ หมายถึง สไลดที่ตรวจพบเชื้อจํานวนมาก (>10 AFB/ วงกลอง)

p-value

0.000

2. ผลลัพธการรักษาทางคลินิก
การประเมินผลลัพธการรักษาทางคลินกิ ประกอบดวยการจําแนกผลการเปลี่ยนเสมหะ
เมื่อสิ้นสุดการรักษาเดือนที่ 2 และผลการรักษาสิ้นสุดเมื่อหยุดยาของผูปวยวัณโรคปอดป 25462547 เปรียบเทียบกับขอมูลผูปวยวัณโรคปอดป 2544 และป 2545
เมื่อเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนเสมหะเมือ่ สิ้นสุดการรักษาเดือนที่ 2 ของผูปวยวัณโรค
ปอดระหวางป 2546-2547 กับป 2544 และป 2545 พบวาผลการเปลี่ยนแปลงของเสมหะมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = <0.001) โดยผลการเปลี่ยนเสมหะเปนลบ (Conversion
rate) ของป 2546-2547 มีคาเทากับรอยละ 80 ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นจากป 2544 และป 2545 โดยเพิม่
จากป 2544 รอยละ 6.5 (จากรอยละ 73.5 เปน 80.0) และเพิ่มขึ้นจากป 2545 รอยละ 24.3 (จากรอย
ละ 55.7 เปน 80.0)และเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมผูปว ยที่ไมมีผลตรวจเสมหะพบวาผูปวยที่ไดรบั
โปรแกรมดูแลสุขภาพมีผลจํานวนผูปวยไมมีผลตรวจเสมหะลดลงอยางชัดเจน แตยังพบวากลุม
ผูปวยวัณโรคปอดที่ไดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพป 2546-2547 ผลตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษา
เดือนที่ 2 เปนบวกจํานวน 4 คน (คิดเปนรอยละ 10) เมื่อเปรียบเทียบผลกับผูปวยวัณโรคปอดป
2544 และป 2545 มีคาเพิ่มขึน้ รอยละ 10 และรอยละ 8.4 ตามลําดับ ในจํานวนผูปวยผลเสมหะบวก
4 คน พบวาเปนผูปวยทีเ่ คยรักษาวัณโรคมากอนและมีประวัติการรักษาวัณโรคลมเหลวตองใชยา
สูตร CATEGORY 2 (2SHRZE/1HRZE/5HRE) 1 คน ผูปวยที่เหลือจํานวน 3 คนอาจเปนผล
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เนื่องจากภาวะติดเชื้อวัณโรคที่รุนแรงโดยมีผลเสมหะเริ่มตน 3+ ดังนั้นเภสัชกรไดปรึกษาแพทย
เพื่อใหกลุมผูปวยดังกลาวเพิ่มการรับประทานยาตานวัณโรคในระยะเวลาเขมขน (initial phase) ตอ
เปน 3 เดือน 3 คน ผูปวยวัณโรคที่เหลืออีก 1 คนตองรับประทานยาตานวัณโรค CATEGORY 2
จํานวน 4 ตัวรวมกันตออีก 1 เดือน และเมื่อติดตามผลสิ้นสุดการรักษาพบวาผูปว ยรักษาหายขาด 2
คน เสียชีวิต 1 คนเนื่องจากผลเพาะเชื้อวัณโรคเปนแบบเชื้อดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) และมี
ภาวะโรคแทรกซอนเปน pulmonary effusion จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตในที่สดุ สวนอีก 1 คนจําเปนตองโอนยายไปรักษาตอที่โรงพยาบาลชุมชนเนื่องจากผูปวย
ยายที่อยูอาศัย ดังตาราง 9
จากตาราง 10 เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษาเดือนที่ 2 ภายใน
กลุมผูปวยวัณโรคปอดป 2546-2547 โดยจําแนกตามประเภทผูปว ยคือ ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม
และผูปวยวัณโรคปอดที่ไดรับยาตานวัณโรคกอนเขารวมการศึกษาดวย Chi-squre พบวาผลของ
การเปลี่ยนแปลงเสมหะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p= <0.001) โดยผลเสมหะเมือ่
สิ้นการรักษาเดือนที่ 2 ที่เปนบวกพบในกลุมผูปวยรายใหมทั้งหมดจํานวน 4 ราย เภสัชกรจึงไดให
คําปรึกษาผูปวยในการดูแลสุขภาพและรับประทานยาตานวัณโรคใหครบถวนและปรึกษาแพทย
เพื่อเพิ่มระยะเวลาการรับประทานยาตานวัณโรคในระยะเขมขนเพิ่มอีก 1 เดือน
ตาราง 11 พบวาผลการรักษาภายหลังผูปวยวัณโรคปอดหยุดยาแลวซึ่งเปนดัชนีชี้วัดผล
ถึงประสิทธิภาพในการรักษาและการดําเนินงานควบคุมวัณโรค พบวาผูปวยที่ไดรับโปรแกรมดูแล
สุขภาพโดยเภสัชกรของป 2546-2547 มีอัตราการรักษาหายขาด (Cure rate) เทากับรอยละ 82.5 ซึ่งมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 2544 รอยละ 35.4 (จากรอยละ 47.1 เปน 82.5) และป 2545 รอยละ 36.6
(จากรอยละ 45.9 เปน 82.5) และอัตราผูปวยรักษาครบ (Complete rate) ในป 2546-2547 เทากับรอย
ละ 7.5 (จํานวน 3 ราย) ซึ่งมีแนวโนมลดลงจากป 2544 และป 2545 ประมาณรอยละ 50 โดยผูปวย
ทั้ง 3 รายนี้มีผลรักษาครบเปนผลเนื่องจากผูปวยไมมีผลตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษาและไม
สามารถติดตามผูปวยกลับมาไดและในกลุม ผูปวยที่ไดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพไมพบวาผูปวยมี
ผลการรักษาลมเหลว
เมื่อพิจารณาผลการรักษาเมื่อผูปวยหยุดยาเฉพาะกลุมผูปวยวัณโรคที่ไดรับโปรแกรมดูแล
สุขภาพป 2546-2547 เมื่อแยกพิจารณาตามประเภทผูปวย เพศ ภาวะติดเชื้อไวรัสเอดสและผลตรวจ
เสมหะเริ่มตนการรักษาของผูปวยพบวาในแตละประเภทผูปวยมีจํานวนผูปวยรักษาหายขาดเปน
สวนใหญมากกวารอยละ 80 ดังตาราง 12
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ตาราง 9 ผลการเปลี่ยนเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษาเดือนที่ 2 ในป 2544 และป 2545 เปรียบเทียบกับ
ป 2546-2547
จํานวนคน (รอยละ)
ผลการรักษา
ป 2544
ป 2545
ป 2546-2547
จํานวน = 34
จํานวน = 61
จํานวน = 40
ผลเสมหะเปนลบ
25 (73.5)
34 (55.7)
32 (80.0)
ผลเสมหะเปนบวก
0 (0)
1 (1.6)
4 (10.0)
ไมมีผลตรวจเสมหะ
9 (26.5)
26 (42.6)
4 (10.0)
หมายเหตุ: * วิเคราะหดวยสถิติ Kruskal Wallis test

p-value*
0.001

ตาราง 10 ผลการเปลี่ยนเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษาเดือนที่ 2 ของผูป วยวัณโรคป 2546-2547
(จํานวน 40 คน)
ผลการรักษา

ผลเสมหะเปนลบ
ผลเสมหะเปนบวก
ไมมีผลตรวจเสมหะ
หมายเหตุ: * วิเคราะหดวยสถิติ Chi-square

จํานวนคน (รอยละ)
ผูปวยรายใหม
ผูปวยใชยากอน
จํานวน = 30
จํานวน = 10
23 (76.7)
9 (90.0)
4 (13.3)
0 (0)
3 (10.0)
1 (10.0)

p-value*
<0.001

ตาราง 11 ผลการรักษาตามที่ผูปวยวัณโรคหยุดยาในรูปความถี่และรอยละป 2544 และป 2545
เปรียบเทียบกับป 2546-2547
ผลการรักษา
รักษาหายขาด (Cure)
รักษาครบ (Complete)
ลมเหลว (Failure)
สูญหาย (Default)
ตาย (Die)
โอนออก (Transfer out)

ป 2544
จํานวน = 34
16 (47.1)
5 (14.7)
1 (2.9)
6 (17.6)
5 (14.7)
1 (2.9)

จํานวนคน (รอยละ)
ป 2545
จํานวน = 61
28 (45.9)
9 (14.8)
1 (1.6)
14 (23.0)
4 (6.6)
5 (8.2)

ป 2546-2547
จํานวน = 40
33 (82.5)
3 (7.5)
0 (0)
1 (2.5)
2 (5.0)
1 (2.5)
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ตาราง 12 ผลการรักษาแยกตามประเภทผูป วยวัณโรคปอด ป 2546-2547 (จํานวน 40 คน)
ผลการรักษา

หายขาด
(Cure)

ครบ
(Complete)

จํานวนคน (รอยละ)
ลมเหลว
สูญหาย
(Failure)
(Default)

ประเภทผูปวย
ผูปวยรายใหม (จํานวน=30)
24 (80.0)
2 (6.7)
0 (0)
1 (3.3)
ผูปวยที่รับยากอนเขารวม
9 (90.0)
1 (10.0)
0 (0)
0 (0)
(จํานวน=10)
เพศ
เพศชาย (จํานวน=25)
21 (84.0)
2 (8.0)
0 (0)
0 (0)
เพศหญิง (จํานวน=15)
12 (80.0)
1 (6.7)
0 (0)
1 (6.7)
ผลตรวจเลือดติดเชือ้ ไวรัสเอดส
Negative (จํานวน=9)
8 (88.9)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Positive (จํานวน=10)
9 (90.0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
ไมมีผลตรวจเสมหะ
16 (76.2)
3 (14.3)
0 (0)
1 (4.8)
(จํานวน=21)
ผลตรวจเสมหะเริ่มตนการรักษา
Smear 1+ (จํานวน=7)
6 (85.7)
0 (0)
0 (0)
1 (14.3)
Smear 2+ (จํานวน=14)
11 (78.6)
3 (21.4)
0 (0)
0 (0)
Smear 3+ (จํานวน=19)
16 (84.2)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
หมายเหตุ smear 1+ หมายถึง สไลดที่ตรวจพบเชื้อจํานวนนอย (3-10 AFB/300 วงกลอง)
smear 2+ หมายถึง สไลดที่ตรวจพบเชื้อจํานวนปานกลาง (>10 AFB/300 วงกลอง)
smear 3+ หมายถึง สไลดที่ตรวจพบเชื้อจํานวนมาก (>10 AFB/ วงกลอง)

ตาย
(Die)

โอนออก
(Transfer out)

2 (6.7)
0 (0)

1 (3.3)
0 (0)

1 (4.0)
0 (0)

1 (4.0)
1 (6.7)

1 (11.1)
1 (10.0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
1 (4.8)

0 (0)
0 (0)
2 (10.5)

0 (0)
0 (0)
1 (5.3)

3. จํานวนปญหาและจําแนกประเภทปญหาจากการรักษาวัณโรค
จากตาราง 13 แสดงปญหาจากการใชยารักษาผูปว ยวัณโรคปอดป 2546-2547 พบวา
ปญหาที่เกิดขึน้ สูงสุดเปนปญหาการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาตานวัณโรคถึงรอยละ
36.4 ปญหารองลงมาคือ ผูปวยไมไดรับยาทั้งๆ ที่ควรจะไดรับรอยละ 18.2 และผูปวยไดรับยา
นอยเกินไปรอยละ 15.2 ปญหาจากการรักษาของผูปวยที่เภสัชกรพบไดปรึกษาแพทยผูรักษาเพือ่
ปรับเปลี่ยนแกไขใหเหมาะสมแกผูปวยแตละราย
โดยไดรับการยอมรับจากแพทยและผูปว ยทั้ง
33 คน ดังตาราง 14
ตาราง 15 แสดงผลการศึกษาปญหาการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการรักษาวัณโรค
อาการอันไมพงึ ประสงคที่พบสูงสุดพบวามีสาเหตุจากการใชยา Pyrazinamide รอยละ 53.8 เปน
อาการอันไมพงึ ประสงคชนิดไมรุนแรงคือทําใหเกิดผื่นคันที่ผิวหนังจํานวน 4 รายคิดเปนรอยละ
30.7 โดยผูปวย 3 รายที่ใชยาตานวัณโรคสูตร 2HRZE/4HR จําเปนตองหยุดใชยา Pyrazinamide
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เนื่องจากผูปว ยทนอาการคันไมไดและมีผูปวยปวดตามขอภายหลังรับประทานยารอยละ 23.1 เมื่อ
ไดรับยาบรรเทาอาการปวดดีขึ้น สวนอาการอันไมพึงประสงคชนิดรุนแรงที่พบมีจํานวน 1 รายทํา
ใหหนาที่การทํางานของตับ (Liver Function Tests) คือคา SGOT และ SGPT สูงขึ้นเกิน 3 เทาของ
คาปกติจึงจําเปนตองหยุดยาประมาณ 2 สัปดาหจนผลเลือดกลับสูภาวะปกติแลวเปลี่ยนสูตรยาตาน
วัณโรคเปน 2SHE/10HE แทน
จําแนกอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาในผูปวย 12 ราย มีผูปวย 1 รายที่มีอาการ
ไมพึงประสงครวมกัน 2 อาการทําใหมีรายงานอาการไมพึงประสงคทั้งสิ้น 13 รายงานเมื่อใชเกณฑ
ของ Naranjo’s Algorithm ประเมินเพื่อคนหาตัวยาที่เปนสาเหตุพบวาระดับความนาจะเปนของ
อาการอันไมพงึ ประสงคในแตระบบของรางกายอยูใ นระดับนาจะใช (Probable) รอยละ 83.3 และ
ระดับอาจจะใช (Possible) รอยละ 16.7 สวนผลการจําแนกประเภทอาการอันไมพึงประสงคจากการ
ใชยาที่พบตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทยป พ.ศ. 2546 เปน
อาการอันไมพงึ ประสงคชนิดไมรุนแรงรอยละ 91.7 และชนิดรุนแรงรอยละ 8.3 แตไมทําใหผูปว ย
เสียชีวิตหรือพิการ
ตาราง 13 ปญหาจากการใชยารักษาผูป วยวัณโรคป 2546-2547 (จํานวน 40 คน)
ปญหาจากการใชยา
Adverse drug reaction
Untreated indication
Subtherapeutic dosage
Overdosage
Drug interactions
Failure to receive prescribed drugs
Improper drug use
รวม

จํานวน (คน)
12
6
5
4
3
2
1
33

รอยละ
36.4
18.2
15.2
12.1
9.1
6.1
3.0
100
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ตาราง 14 รายละเอียดการให intervention แกแพทยในผูป วยวัณโรคปอดที่มปี ญหาจากการใชยา
รักษาวัณโรคแตละราย
รายที่
1-2

3

4-6

7

8

9-10
11

12

ปญหาจากการใชยา
ADR จากยา Pyrazinamide เกิดผื่น
maculopapular rash

intervention
ปรึกษาแพทยเพื่อหยุดยาที่สงสัยและใหยา
Hydroxyzine 10 mg และ 0.1% TA cream เพื่อ
บรรเทาอาการคัน
ADR จากยา Rifampicin มีผื่นแดงหนาบวม ปรึกษาแพทยขอหยุดยา Rifampicin เมื่ออาการ
และมีคลื่นไส อาเจียน
ทางผิวหนังและทางเดินอาหารดีขึ้นแลวจึงทําการ
rechalllenge ยา Rifampicin ผลการ rechallenge
ผานผูปวยสามารถบริหารยาดังกลาวตอได
ADR จากยา Pyrazinamide และ
ปรึกษาแพทยใหผูปวยรับประทานยาที่สงสัยให
Ethambutol ทําใหมีอาการปวดตามขอ
ครบ 2 เดือนเนื่องจากใกลครบชวงระยะเขมขน
และขอเพิ่มยา NSAIDs (Ibuprofen) เพื่อบรรเทา
อาการปวดและอธิบายผลขางเคียงที่เกิดขึ้นให
ผูปวยเขาใจพรอมทั้งขอสงตรวจ Uric acid ใน
กระแสเลือดพบวาผลการตรวจปกติ
ADR จากยา Isoniazid มีอการชา ปลายมือ ปรึกษาแพทยขอเพิ่มยา Vitamin B6 100 mg/day
ปลายเทาหลังรับประทานยา เดือนที่ 4
และใหคําแนะนําผูปวยถึงอาการขางเคียงที่
เกิดขึ้น
ADR จากยา streptomycin ผูปวยมีอาการ
ปรึกษาแพทยขอหยุดยา Streptomycin เนื่องจาก
คลื่นไสอาเจียน และ ADR จากยา Coผูปวยสามารถใชยาสูตร 2HRZE/4HR ไดหลัง
trimoxazole เกิดผื่น maculopapular rash
หยุดยาดังกลาวอาการหายเปนปกติ
กระจายทั่วตัว
ปรึกษาแพทยขอหยุดยา Co-trimoxazole และทํา
rechallenge ยาดังกลาวผานสามารถบริหารยาตอ
ได
ADR จากยา Pyrazinamide เกิดผื่น
ปรึกษาแพทยหยุดยาที่สงสัยและบริหารยาตอใน
maculopapular rash กระจายทั่วตัว
ระยะเขมขนดวยยาสูตร 2HRE/4HR
ADR จากยา Pyrazinamide และ
ปรึกษาแพทยขอหยุดยาที่ใชทั้งหมด ในระหวางที่
Rifampicin ทําใหผลตรวจเลือด Liver
รอใหคา LFTs สูภาวะปกติผูปวยใชยา
funtion tests (LFTs) สูงขึ้นเกิน 3 เทาของ Streptomycin + Ethambutol + Ofloxacin
ประมาณ 2 สัปดาหจึงขอเปลี่ยนสูตรการรักษา
คาปกติ
เปน 2SHE/10HE
ADR จากยา HRZE เกิดผื่น macular rash
ปรึกษาแพทยใหผูปวยรับประทานยาตอ หลัง
เล็กนอยกระจายบริเวณลําตัว
บริหารยาตออาการหายเปนปกติ
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รายที่
13-15
16

17

18
19

20-21

22
23

24
25
26
27

ปญหาจากการใชยา
Drug interaction ระหวางยา Rifampicin
กับยา Fluconazole
Failure to receive prescribed drugs
(Streptomycin) ผูปวยไมไดฉีด 1 dose
เนื่องจากความผิดพลาดของ เจาหนาที่
หองบัตรในการสงผูปวยเขาหองฉีดยา
Failure to receive prescribed drugs
(Ethambutol) ผูปวยทํายาดังกลาวหายจึง
ขาดยาดังกลาวไป 10 วันในระยะเขมขน

intervention
ติดตามผลการรักษาจากการใชยา Fluconazole
ปองกันการการเกิด Cryptococcal meningitis
ปรึกษาแพทยและแนะนําใหผูปวยฉีดยาดังกลาว
ตอ

Overdosage ของยา Isoniazid และ
Ethambutol เนื่องจากผูปวยรับประทาน
ผิดจํานวนจากวันละครั้งกอนนอนเปนเชา
กับกอนนอนในระยะตอเนื่องเปนเวลา 1
เดือน
Subtherapeutic dosage ของยา
Ethambutol 600 mg/day (BW 46 KGS)
Subtherapeutic dosage ของยา
Pyrazinamide 1000 mg/day (BW 53
KGS)
Subtherapeutic dosage ของยา
Ethambutol 800 mg/day (BW 55 KGS)
Subtherapeutic dosage ของยา
Ethambutol 600 mg/day (BW 44 KGS)
Subtherapeutic dosage ของยา
Ethambutol 600 mg/day (BW 45 KGS)
Untreated indication ผูปวยมีอาการไอ
มากในระยะ 1 เดือนแรกที่เริ่มตนรักษา

แนะนําผูปวยและญาติวิธีการบริหารยาที่ถูกตอง
และจัดเตรียมยาเพิ่มใหเพียงพอจนถึงวันนัด

ปรึกษาแพทยใหผูปวยรับประทานยาสูตร
2HRZE/4HR ตอและแนะนําผูปวยหากพบปญหา
ยาไมเพียงพอรับประทานจนครบวันนัดให
กลับมาติดตอที่โรงพยาบาลเพื่อขอรับยาเพิ่ม
Overdosage ของยา Pyrazinamide ขนาด ปรึกษาแพทยขอปรับขนาดยาใหอยูในชวง 2036 mg/kg/day
30 mg/kg/day เพื่อปองกันการเกิด heptotoxicity
Overdosage ของยา Pyrazinamide ขนาด ปรึกษาแพทยขอปรับขนาดยาใหอยูในชวง 2034 mg/kg/day
30 mg/kg/day เพื่อปองกันการเกิด heptotoxicity

ปรึกษาแพทยปรับขนาดยา Ethambutol ให
เหมาะสมตามน้ําหนักรางกายเปน 800 mg/day
ปรึกษาแพทยปรับขนาดยา Pyrazinamide ให
เหมาะสมตามน้ําหนักรางกายเปน 1500 mg/day
ปรึกษาแพทยปรับขนาดยา Ethambutol ให
เหมาะสมตามน้ําหนักรางกายเปน 1200 mg/day
ปรึกษาแพทยปรับขนาดยา Ethambutol ให
เหมาะสมตามน้ําหนักรางกายเปน 800 mg/day
ปรึกษาแพทยปรับขนาดยา Ethambutol ให
เหมาะสมตามน้ําหนักรางกายเปน 800 mg/day
ปรึกษาแพทยเพื่อขอเพิ่มยา Dextromethorphan
10 mg และ M.tussis เพื่อบรรเทาอาการไอ
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รายที่
28
29

30
31
32

33

ปญหาจากการใชยา
Untreated indication ผูปวยมีอาการคัน
ตามผิวหนังเนื่องจากรอยโรค PPE
Untreated indication เนื่องจากเดิม ผูปวย
มีประวัติไดรับยา Fluconazole 400
mg/week สําหรับ primary prophylaxis
cryptococcal meningitis มาตลอด ครั้งนี้
แพทยมิไดสั่งใชยาดังกลาว
Untreated indication ผูปวยมีoral
candidiasis จํานวนมากในชองปาก
Untreated indication เพื่อปองกันภาวะ
Neuropathy (อาการชาปลายประสาท)
Untreated indication เพื่อปองกันโรค
แทรกซอน (PCP, Cryptococcal
meningitis)
Improper drug use แพทยสั่งยา
Rifampicin ใน regimen 2SHE/10HE

intervention
ปรึกษาแพทยเพื่อเพิ่มยา Hydroxyzine 10 mg
และ 0.1%TA cream เพื่อบรรเทาอาการคัน
ปรึกษาแพทยเพื่อสั่งใชยา Fluconazole ตอเนื่อง

ปรึกษาแพทยเพื่อใหยา antifungal (clotrimazole
troche)
ปรึกษาแพทยเพิ่มยา Vitamin B6 50 mg/day
ปรึกษาแพทยเพิ่มยา C0-tromoxazole SS
2 tab/day และ fluconazole 400 mg/week
ปรึกษาแพทยเพื่อขอหยุดใชยา Rifampicin ซึ่งไม
มีในสูตรการรักษา
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ตาราง 15 อาการอันไมพงึ ประสงคที่เกิดขึ้นจากการรักษาวัณโรคป 2546-2547 (จํานวน 12 คน)
ยา

Isoniazid

ระบบที่เกิดอาการอันไม
พึงประสงค

จํานวนคน
(รอยละ)

จํานวนผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงค (คน)
Naranjo’s algorithm
อ.ย.
C Pr Po U
S
NS
1a
1b

Central and peripheral
1 (7.7)
nervous system disorder
Rifampicin
Skin and appendages
1 (7.7)
1a
disorder
Gastro-intestinal system
1 (7.7)
1a
disorder
Pyrazinamide Skin and appendages
4 (30.7)
3a
1a
disorder
Musculo-skeleton system 3 (23.1)
2a
1a
disorder
Streptomycin
Gastro-intestinal system
1 (7.7)*
1a
disorder
Co-trimoxazole Skin and appendages
1 (7.7)*
1a
disorder
Rifampicin +
Liver disorder
1 (7.7)
1a
1b
Pyrazinamide
หมายเหตุ: อ.ย = ศูนยติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1b
1b
4b
3b
1b
1b

กระทรวงสาธารณสุข
* ผูปวยจํานวน 1 รายเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการรักษาวัณโรค 2 อาการรวมเกิดอาการอันไมพึงประสงค
C = ผลการประเมินแบบ Certain (ใชแน)
Pr = ผลการประเมินแบบ Probable (นาจะใช)
P = ผลการประเมินแบบ Possible (อาจจะใช)
U = ผลการประเมินแบบ Unlikely (ไมนาจะใช)
S = Serious Adverse Drug Reaction (ชนิดรุนแรง)
NS = Non-Serious Adverse Drug Reaction (ชนิดไมรุนแรง)
a = การประเมินผลตามเกณฑ Naranjo’s Algorithm
b = การประเมินผลตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)
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4. ประเมินความรวมมือในการใชยา
จากการประเมินความรวมมือในการใชยาของผูปวยวัณโรคปอดที่ไดรับโปรแกรมดูแล
สุขภาพป 2546 โดยนับจํานวนครั้งการลืมรับประทานยาของผูปวย การสัมภาษณผูปวยและญาติ
และการตรวจสอบจากการบันทึกการรับประทานยาตานวัณโรคในสมุดประจําตัวผูปวยวัณโรค ดัง
ตาราง 16 พบวาผูปวยรอยละ 87.5 รับประทานยาครบทุกวัน เมื่อเปรียบเทียบกลุมผูปวยวัณโรคราย
ใหมและกลุมผูปวยที่รับยาตานวัณโรคกอนเขารวมการศึกษาดวยสถิติ Mann-Whitney U test พบวา
จํานวนครั้งในการลืมรับประทานยาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.386) สวนที่
เหลือจํานวนรอยละ 15.0 ที่ยังมีปญหารับประทานยาไมครบทุกวันโดยเปนกลุมผูปวยวัณโรคปอด
รายใหมจํานวน 3 รายที่ลืมรับประทานยา 1 ครั้งและอีกจํานวน 3 รายที่ลืมรับประทานยา 2 ครั้ง จาก
ตาราง 17 ศึกษาความสม่ําเสมอในการรับประทานยาของผูปวยดวยการนับซองยา Drug Package ที่
ผูปวยนํามาทุกครั้งโดยพบวาจํานวนผูปวยนําซองยา Drug Package มาครบตามจํานวนที่ควร
เหลืออยูเพียงรอยละ 72.5 และพบปญหาการไมนําซองยา Drug Package มาใหนับจํานวน 5 คน
(คิดเปนรอยละ 12.5) ทําใหผลการศึกษาระหวางจํานวนครั้งการลืมรับประทานยาที่ไดจากการ
บันทึกในสมุดประจําตัวผูปว ยวัณโรคและการสัมภาษณผูปวยมีความแตกตางกับคาทีไ่ ดการนับซอง
ยาDrug Package แตเมื่อวิเคราะหสาเหตุของการไมรับประทานยาตานวัณโรคของผูปวยวัณโรค
ปอดรายใหมจาํ นวน 6 รายพบวามีสาเหตุเกีย่ วเนื่องกับการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
รักษาวัณโรคเพียง 1 รายทําใหผูปวยหยุดยาไป 1 ครั้งเปนเวลา 2 วันโดยผูปวยเลาวา “ตั้งแตเริ่มกิน
ยาจะมีอาการออนเพลีย วันที่ขาดยาจําเปนตองเดินทางไปตางจังหวัดกลัววาจะเดินทางไมไหวก็เลย
ตัดสินใจหยุดยาเองกอน พอถึงบานแลวคอยเริ่มทานยาใหม” เภสัชกรจึงไดอธิบายใหผูปวย
รับทราบถึงอาการดังกลาวที่เกิดขึ้นเปนผลขางเคียงจากการรับประทานยาตานวัณโรคโดยอาการที่
เกิดจะคอยๆ ดีขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห ดังนั้นผูปวยควรรับประทานยาตานวัณโรคดังกลาวตอเนื่อง
หากจําเปนตองหยุดยาควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนไมควรตัดสินใจหยุดยาเอง สวนผูปวยที่
เหลืออีก 5 รายไมไดรับประทานยาเนื่องจากลืมและไมไดพกยาติดตัวเดินทางไปดวย โดยเปนผูปว ย
ที่รับประทานยาระยะเขมขนเดือนที่ 1 จํานวน 3 รายและระยะตอเนือ่ งอีก 2 ราย เมื่อพิจารณาแลว
ผูปวยสามารถรับประทานยาตานวัณโรคสูตรเดิมตอเนื่องไดทุกคน
จากตาราง 18-19 และแผนภูมิ 2 แสดงผลการประเมินความรวมมือในการใชยาตาม
แพทยสั่งโดยการตรวจสอบการมาติดตามนัดของผูปวยที่ไดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพป 2546-2547
พบวากลุมผูปว ยวัณโรคปอดรายใหมและผูปวยที่ไดรับยาตานวัณโรคกอนเขารวมการศึกษาไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p=0.936) ของการมาติดตามนัดโดยกลุมผูปวยที่มาติดตาม
นัดทุกครั้งคิดเปนรอยละ 72.5 และมาผิดนัด 1 ครั้งจํานวน 9 รายคิดเปนรอยละ 22.5 ซึ่งการผิดนัด
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1 ครั้งนี้มีผูปวยจํานวน 2 รายที่ไมมาตามนัดครั้งสุดทายเมื่อสิ้นสุดการรักษาและไมสามารถติดตาม
ไดทําใหตองสรุปผลการ รักษาเปนรักษาครบ (Complete) มีผูปวยผิดนัดมากกวา 2 ครั้งภายหลัง
รับประทานยาตานวัณโรคครบ 4 เดือนจํานวน 1 คน เภสัชกรไดดําเนินการประสานงานกับ
เจาหนาที่สถานีอนามัยพืน้ ทีท่ ี่รับผิดชอบเพื่อติดตามผูปวยแตก็ไมสามารถติดตามได นอกจากนี้
ผูปวยอีก 8 คนที่ไมมาติดตามนัดจํานวน 1 ครั้งกลับมารับยาตอเนื่องจนสิ้นสุดการรักษา
ตาราง 16 จํานวนครัง้ การลืมรับประทานยาของผูป วยวัณโรคปอดทีไ่ ดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพ
ป 2546-2547 (จํานวน 40 คน)
การลืมรับประทาน
a

ยาตานวัณโรค
รับประทานยาครบ
ลืมรับประทานยา 1 ครั้ง
ลืมรับประทานยา 2 ครั้ง

จํานวนคน (รอยละ)
ผูปวยรายใหม
ผูปวยใชยากอน
25 (83.3)
3 (10.0)
2 (6.7)

10 (100.0)
0 (0)
0 (0)

รวม

p-value*

35 (87.5)
3 (7.5)
2 (5.0)

0.386

หมายเหตุ: a ขอมูลการลืมรับประทานยาตานวัณโรคไดจากการสัมภาษณและการตรวจสอบการบันทึกในสมุด
ประจําตัวผูปวยวัณโรค

* วิเคราะหดวยสถิติ Mann-Whitney U test
ตาราง 17 ผลการประเมินความสม่ําเสมอในการรับประทานยาของผูปวยวัณโรคปอดที่ไดรับโปรแกรมดูแล
สุขภาพป 2546-2547 ดวยการนับซองยา Drug Package (จํานวน 40 คน)
การนับซองยา
จํานวนคน (รอยละ)
รวม
p-value*
ผูปวยรายใหม
ผูปวยใชยากอน
ซองยาครบ
22 (73.7)
7 (70.0)
29 (72.5)
0.781
ขาดซองยา
2 (6.7)
1 (10.0)
3 (7.5)
เกินเปนซอง
2 (6.7)
0 (0)
2 (5.0)
หยุดรับประทานยาเอง
1 (3.3)
0 (0)
1 (2.5)
ไมไดนําซองยามานับ
3 (10.0)
2 (20.0)
5 (12.5)
หมายเหตุ: * วิเคราะหดวยสถิติ Mann-Whitney U test
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ตาราง 18 ผลการประเมินความสม่ําเสมอในการมาติดตามนัดของผูป ว ยวัณโรคปอดที่ไดรับ
โปรแกรมดูแลสุขภาพป 2546-2547 (จํานวน 40 คน)
การมาติดตามนัด

จํานวนคน (รอยละ)
ผูปวยรายใหม
ผูปวยใชยากอน
มาพบทุกครั้ง
22 (73.3)
7 (70.0)
มาผิดนัด 1 ครั้ง
6 (20.0)
3 (30.0)
มาผิดนัด 2 ครั้ง
1 (3.3)
0 (0)
มาผิดนัด > 2 ครั้ง
1 (3.3)
0 (0)
หมายเหตุ: * วิเคราะหดวยสถิติ Mann-Whitney U test

รวม

p-value*

29 (72.5)
9 (22.5)
1 (2.5)
1 (2.5)

0.936

ตาราง 19 ผลการมาติดตามนัดของผูป วยวัณโรคปอดทีไ่ ดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพป 2546-2547
(จํานวน 40 คน)
จํานวนผูปวย (คน)
วันนัดติดตาม
ผูปวยมาตามนัด
ผูปวยไมมาตามนัด
ผูปวยไมมา
ผูปวยตาย
ผูปวยโอนออก
วันที่ 15
40
0
0
0
เดือนที่ 1
40
0
0
0
เดือนที่ 2
38
1
1
0
เดือนที่ 5
32
5
2
1
เดือนที่ 6
34
3
2
1
หมายเหตุ ผูปวยไมมาตามนัด หมายถึง ผูปวยไมมารับการรักษาตามนัด ผูปวยตายและผูปวยโอนออก
ในระหวางการรักษา

แผนภูมิ 2 ผลการมาติดตามนัดของผูป วยวัณโรคปอดทีไ่ ดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพป 2546-2547
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
การรักษาวัณโรคเปนหัวใจสําคัญของแผนการควบคุมวัณโรคของประเทศ (National
TB Program) ปจจุบันมาตรฐานของการรักษาวัณโรคประกอบดวยการใชระบบยาระยะสั้น และ
ระบบการดูแลผูปวยที่เหมาะสมภายใตการสังเกตโดยตรงแบบมีผูควบคุมกํากับการกินยา (Directly
Observed Treatment, short course :DOTS) การรักษาโดยวิธีนเี้ ปนวิธีที่คุมทุนผูปวยไมตองเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลไมตองใชเครื่องมือพิเศษมีเกณฑวัดความสําเร็จของ DOTS ดวยอัตรา
เสมหะปราศจากเชื้อเมื่อรักษาครบระยะเขมขน (Conversion rate) มากกวารอยละ 85 และอัตราการ
รักษาหายขาด (Cure rate) มากกวารอยละ 85
การศึกษานีไ้ ดทําการวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของผูปวยวัณโรคปอดซึ่งประกอบ
ดวยอายุ เพศ ผลตรวจเสมหะเริ่มตนการรักษาและผลการตรวจเลือดติดเชื้อไวรัสเอดส จากผลการ
วิเคราะหพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ระหวางกลุม ผูปวยวัณโรค
ปอดป 2546-2547 กับ ป 2544 และ 2545 ซึ่งมีจํานวนผูปวย 40 ราย, 34 ราย และ 61 ราย ตามลําดับ
ผูปวยวัณโรคปอดทั้ง 3 กลุมมีอายุเฉลี่ย 44.4 ±18 ป ซึ่งสะทอนใหเห็นวาแนวโนมของผูปวยวัณโรค
ในอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธอยูในชวงวัยกําลังทํางานพัฒนาประเทศ นอกจากนี้กลุม
ผูปวยวัณโรคปอดสวนใหญพบในผูปวยเพศชายประมาณ 2 เทาของผูปวยเพศหญิงซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของกรรณิการ สุทธิวรรณและคณะ (2538) ซึ่งพบผูปวยวัณโรคในเพศชายรอยละ 71.8
และเพศหญิงรอยละ 28.2 การศึกษาของนพดล เตมียะประดิษฐพบผูปวยวัณโรคในเพศชายรอยละ
73.16 และเพศหญิงรอยละ 26.84 ระบบยาระยะสั้นทีใ่ ชในการรักษาวัณโรคพบวาสวนใหญเลือกใช
สูตร 2HRZE/4HRในผูปวยทั้ง 3 กลุมคิดเปนรอยละ 86.7 อันดับรองลงมาคือสูตร 2SHE/10HE และ
2HRZES/1HRZE/5HRE
ขอมูลผูปวยวัณโรคปอดในป 2546-2547 ทั้ง 2 กลุมคือ กลุมผูปวยวัณโรคปอดราย
ใหมกับกลุมผูปวยวัณโรคทีไ่ ดรับยาตานวัณโรคกอนเขารวมการศึกษาพบวาเพศประวัติการสูบบุหรี่
การดื่มสุรา ความผิดปกติการไดยิน ประวัติการเคยเปนวัณโรคมากอนและผลการตรวจเสมหะ
เริ่มตนการรักษาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนผลการตรวจเลือดติดเชือ้
ไวรัสเอดสและสูตรยาตานวัณโรคที่ใชมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.036 และ
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p=<0.001 ตามลําดับ) ทั้งนี้เปนผลเนื่องจากการกระจายขอมูลของแตละกลุมมีความแตกตางกัน
โดยเฉพาะการตรวจเลือดติดเชื้อไวรัสเอดสขึ้นอยูกับความยินยอมของผูปวยทําใหผปู วยสวนใหญ
มากกวารอยละ 50 ของแตละกลุมไมมผี ลตรวจเลือดติดเชื้อไวรัสเอดส และสูตรยาตานวัณโรคที่
องคการอนามัยโลกแนะนําใหใชสูตรยาระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพคือ 2HRZE/4HR จึงเปนสูตรยา
ตานวัณโรคที่เลือกใชสูงสุดในขณะที่สูตรยาอื่นๆ เชน 3HRZE/5HR 2SHE/10HE และ
2SHRZE/1HRZE/5HRE เปนสูตรทางเลือกกรณีผูปว ยมีปญหาหรือประสิทธิภาพการรักษาไมไดผล
หรือผูปวยมีอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาตานวัณโรค
จากการศึกษาแสดงใหเห็นวาการใหโปรแกรมดูแลสุขภาพที่สรางขึ้นประกอบดวยการให
คําปรึกษาและจัดเตรียมยาตานวัณโรคในรูปแบบ Drug Package มีผลทําใหผลการรักษาทางคลินกิ
ของผูปวยวัณโรคปอดเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยพิจารณาจากผลการเปลี่ยนผลตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุด
การรักษาเดือนที่ 2 (Conversion rate) ซึ่งเปนชวงเวลาที่สําคัญมากเพราะถาหาก Conversion rate อยู
ในระดับที่สูงแลวสงผลโดยตรงทั้งดานผูปวยและสังคม กลาวคือผูปวยสวนใหญจะมีอาการดีขึ้น
สุขภาพโดยทัว่ ไปดีขึ้น สังคมจะมีโอกาสเสี่ยงตอการรับเชื้อจากผูปวยนอยลง อาจกลาวไดวา
Conversion rate เปนตัวชีว้ ัดที่ไวมากทีจ่ ะสะทอนใหเห็นผลสัมฤทธิ์ของแผนงานการควบคุมวัณโรค
ของสถานบริการ จากผูป วยวัณโรคที่เขารวมการศึกษาในป 2546-2547 จํานวน 40 รายพบวา
Conversion rate ในป 254-2547 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 80.00 เมื่อเปรียบเทียบผลกับป 2544
และป 2545 เปนรอยละ 73.5 และ 55.7 ตามลําดับ แตยังพบผูปวยวัณโรครายใหมจํานวน 4 ราย
(รอยละ 10.0) ที่ผลเสมหะเปนบวกซึ่งมีแนวโนมการรักษาลมเหลวจําเปนตองเพิ่มระยะเวลา
รับประทานยาในชวงระยะเขมขน (initial phase) อีก 1 เดือนจํานวน 2 รายและเปลี่ยนสูตรการรักษา
เปน 2HRZES/1HRZE/5HRE เมื่อผลเสมหะสิ้นเดือนที่ 5 เปนบวกจํานวน 2 ราย นอกจากนี้ยังมี
ผูปวยอีกจํานวน 4 ราย (รอยละ 10.0) ที่ไมมีผลการตรวจเสมหะซึ่งถาหากมีผลการตรวจเสมหะอาจ
ทําให sputum conversion rate เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งใหผลConversion rateใกลเคียงกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ของการควบคุมวัณโรคแนวใหมโดยกลยุทธ DOTS ในพื้นที่จังหวัดยะลาของของอํานวย นิยมและ
ลาวัลย แดงปรก (2542) จากสํานักงานควบคุมโรคติดตอเขต 12 และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยะลา พบวาผูป วยรายใหมเสมหะบวก 278 ราย เสมหะเปลี่ยนเปนลบหลังการรักษา 2-3 เดือน มี
จํานวน 232 ราย (รอยละ83.5) ตายระหวางการรักษารอยละ 3.6 ผลเสมหะยังคงเปนบวกรอยละ 4.7
การประเมินผลการดําเนินงานวัณโรคเมื่อสิ้นสุดการรักษาพบวาผลการเปรียบเทียบอัตรา
การรักษาหายขาด (Cure rate) ของป 2544 (รอยละ 47.1) และป 2545 (รอยละ 45.9) กับป 25462547 (รอยละ 82.5) ที่ไดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพประกอบดวยการใหคําปรึกษาและจัดเตรียมยา
ตานวัณโรคในรูปแบบ Drug Package มีอัตราการรักษาหายขาดสูงขึ้นอยางชัดเจนถึงแมวาการ
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ดําเนินการควบคุมวัณโรคในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธไมสามารถใชระบบยาระยะ
สั้นแบบมีพี่เลีย้ งไดสมบูรณแตผูปวยวัณโรคที่ไดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพก็ใหผลการรักษา
สอดคลองกับการศึกษาของอนงค ศิริรัชตพงษ และคณะ (2542) ในกลุมผูปวยวัณโรคปอดที่
ไดรับการรักษาดวยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยงและใหคําปรึกษา พบวามีระดับความรู การรับรู
หลังการใหคําปรึกษาดีขึ้นมากและมากกวารอยละ 80.0 มีพฤติกรรมการปองกันและการรักษาที่
ถูกตอง รวมทั้งมีอัตราการรักษาหายขาดถึงรอยละ 90.0 และการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การรักษาวัณโรคโดยอาศัยวิธีการ Drug Packet ของไพฑูรย มณีแสง และคณะ (2539) ในผูปวย
จํานวน 212 ราย (รอยละ 86.2) และปญหาผูปวยสูญหายระหวางการรักษา (Default) ลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน (p= 0.026 และ p= 0.005 ตามลําดับ) เนื่องจากมีการใหความรูและ
กําหนดวันนัดหมายเพื่อตรวจติดตามและชีใ้ หเห็นถึงความสําคัญในการมาพบตามวันนัด
ผลการรักษาของผูปวยวัณโรคปอดป 2546-2547 เมื่อจําแนกตามเพศ ผลตรวจเสมหะ
เริ่มตนการรักษาและประเภทผูปวย พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาเพศของผูปวย ระดับความรุนแรงของโรคและระยะเวลาที่เขารวม
การศึกษาเพื่อเขารับโปรแกรมดูแลสุขภาพมิใชปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความแตกตางในผลการรักษา
แตผลจะประสบผลสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับคือความมุงมั่นตั้งใจจริง ทําความเขาใจกับปญหาของ
ผูปวยในพื้นทีร่ ับผิดชอบ สงเสริมใหผูปวยและญาติมีความรูเรื่องวัณโรคสามารถดูแลสุขภาพได
ถูกตองและกระตุนความรวมมือตอการรักษาเปนอยางดี สวนการมีพี่เลี้ยงหรือผูควบคุมกํากับการ
รับประทานยาคอยกระตุน เตือนตัวผูปวยใหรับประทานยาและไปพบแพทยตามนัดเปนปจจัยเสริม
ทําใหการรักษาประสบความสําเร็จสูงขึ้น
ปญหาจากการใชยารักษาผูป วยวัณโรคปอดป 2546-2547 พบวาปญหาที่เกิดขึ้นสูงสุด
เปนปญหาการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาตานวัณโรคถึงรอยละ 36.4 ปญหารองลงมา
คือผูปวยไมไดรับยาทั้งๆ ที่ควรจะไดรับรอยละ 18.2 และผูปวยไดรบั ยานอยเกินไปรอยละ 15.2
โดยปญหาของผูปวยที่เภสัชกรตรวจพบทัง้ หมด เภสัชกรไดมีบทบาทในการใหคําปรึกษาแกแพทย
ผูรักษา, ผูปวย/ญาติและรวมดําเนินการแกไขปญหาของผูปวยแตละรายเพื่อใหผูปวยไดรับการรักษา
ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดแกผูปวยแตละราย
ปญหาการเกิดอาการอันไมพึงประสงคภายหลังไดรับยาตานวัณโรคจํานวน 12 ราย จาก
การประเมินผลดวย Naranjo’s Algorithm สวนใหญอยูใ นระดับนาจะใชถึงรอยละ 83.8 เมื่อจําแนก
ผลการประเมินตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาการอันไมพึงประสงคชนิด
ไมรุนแรงพบถึงรอยละ 91.7 ซึ่งเปนปญหาตอระบบผิวหนังรอยละ 46.1จากการใชยา Rifampicin,
Pyrazinamide และ Co-trimoxazole ในขณะที่ชนิดรุนแรงพบเพียง 1 คน (คิดเปนรอยละ 8.3) มีผล
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ใหหนาที่การทํางานของตับ (Liver Function Tests) ผิดปกติโดยคา Transaminase enzyme เพิ่มขึ้น
มากกวา 3 เทาของคาปกติแตเมื่อผูปวยหยุดยาประมาณ 2 สัปดาหอาการหายกลับเปนปกติ
ผลการประเมินความรวมมือในการใชยาของผูปวย โดยพิจารณาจากจํานวนครั้งในการ
ลืมรับประทานยาที่ไดจากการสัมภาษณและตรวจสอบจากการบันทึกในสมุดประจําตัวผูปวย พบวา
รอยละ 85.0 ผูปวยรับประทานยาครบ เมื่อตรวจทานกับการนับซองยา Drug Package ที่ผูปวยนํามา
มีเพียงรอยละ 72.5 ที่ซองยาครบตามวันนัด ซึ่งมีคาต่ํากวาการตรวจบันทึกในสมุดประจําตัวผูปว ย
จากการศึกษาชี้ใหเห็นวาวิธกี ารนับซองยา Drug Package แมวาจะไมใชวิธีที่วัดความรวมมือในการ
ใชยาที่ถูกตองที่สุดแตก็เปนวิธีการที่สะดวก ประหยัด ถามีการใหคําแนะนําผูปวยและชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญซ้ําๆ จากบุคลากรทางการแพทยที่ดูแลดังการศึกษาของ Fallab-Stubi CL. และคณะ
(1998) ประเมินการติดตามความรวมมือในการใชยาจากระบบในการติดตามการใชยา (Medication
Event Monitoring System, MEMs) โดยเปรียบเทียบกับการนับเม็ดยาและการตรวจปสสาวะเพื่อหา
Isoniazid ในผูปวย 30 ราย พบวาขอมูลจากการติดตามดวย MEMs สื่อถึงความรวมมือในการรักษา
ดวย Isoniazid ไดสูงถึง 91.5% สวนการนับเม็ดยาและการตรวจปสสาวะมีแนวโนมตรวจพบความ
รวมมือในการใชยาไดสูงกวาความเปนจริงเมื่อเปรียบเทียบกับ MEMs แตการใหคําแนะนําปรึกษา
หรือ intervention อื่นๆ ของแพทยและเภสัชกรรวมกันพบวาชวยเพิ่มความสามารถใชยาตามสั่งได
แตผลนี้เปนเพียงลักษณะชัว่ คราวถาหากไมมีการตอกย้ําทุกๆ เดือน
ผลการศึกษาความสม่ําเสมอในการมาติดตามนัดของผูปวย พบวาผูปวยวัณโรคปอด
ทั้งหมด 40 รายมาติดตามนัดครบทุกครั้งจํานวน 29 ราย (รอยละ 72.5) ซึ่งการมารักษาตามนัดหมาย
เปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหผลการรักษาวัณโรคหายขาดสูงขึ้น ดังจะเห็นไดชัดเจนในการศึกษา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลตนเองกับความตอเนื่องในการมารับการรักษาของผูปวย
วัณโรคโรงพยาบาลนราธิวาสนครินทรของประจักษ เคาสงวนศิลป และเจะมีเนาะ เจะสามะ (2540)
พบวาพฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธกับความตอเนื่องในการมารับการรักษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังนั้นเภสัชกรหรือเจาหนาที่ประจําคลินิกโรคทรวงอกจึงจําเปนตอง
ชี้แจงใหผูปวยรับทราบถึงความสําคัญของการมาติดตามนัดและควรมีระบบการติดตามผูปวยใหมา
รับบริการอยางตอเนื่อง

65
สรุปผลการวิจยั
การศึกษาผลการใหโปรแกรมดูแลสุขภาพตออัตราการรักษาหายขาดของผูปวยวัณโรค
ปอดโรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธเปนการศึกษาแบบไปขางหนา เพือ่ เปรียบเทียบอัตราการรักษา
หายขาดของผูป วยวัณโรคปอดที่ไดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพที่ประกอบดวยการใหคําปรึกษาและ
จัดเตรียมยาตานวัณโรคในรูปแบบ Drug Package ดวยเครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติโดยเภสัชกรกับ
อัตราการรักษาหายขาดของผูปวยวัณโรคปอดที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ป
2544 และป 2545 ที่ยังไมไดรับโปรแกรมดูแลสุขภาพและหารอยละของปญหาที่เกิดขึ้นจากการใช
ยาตานวัณโรคของผูปวยวัณโรคแตละราย
ผลการศึกษานี้
พบวาการใหโปรแกรมดูแลสุขภาพมีผลชวยเพิม่ อัตราการเปลี่ยนผล
เสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษาเดือนที่ 2 เปนลบ (conversion rate) รอยละ 80.0 และอัตราการรักษา
หายขาด (cure rate) เทากับรอยละ 82.5 ถึงแมวาอัตราการเปลี่ยนผลเสมะเมื่อสิ้นสุดการรักษาเดือน
ที่ 2 เปนลบ และอัตราการรักษาหายขาดยังไมถึงเปาหมายขององคการอนามัยโลกที่กําหนดไวคือ
มากกวารอยละ 85.0 และมากกวารอยละ 85.0 ตามลําดับ ในการศึกษานี้ผูปวยใหความรวมมือใน
การรับประทานยาตานวัณโรคครบสูตรการรักษาถึงรอยละ 85.0 และมาติดตามนัดรอยละ 72.5
นอกจากนี้เภสัชกรยังมีบทบาทชวยผูปว ยใชยาไดอยางถูกตองเหมาะสมโดยเภสัชกรจะประเมิน
ประสิทธิผล ความเปนพิษของยาและใหขอ มูลในเรื่องขนาดยาที่เหมาะสมอีกทั้งยังชวยปองกันและ
แกไขอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูปวยได
จากขอมูลการวิจยั แสดงใหเห็นวาโปรแกรมดูแลสุขภาพที่สรางขึ้นเมื่อนําไปใชกับ
ผูปวยวัณโรคปอดของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธมีแนวโนมที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
วัณโรคหายขาดได เนื่องจากผูปวยจะไดรับความรูที่ถูกตองทําใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
ปองกันโรค การมารับการรักษาอยางตอเนื่องและทราบวาตนเองจะตองปฏิบัติตัวอยางไรทําใหมี
พฤติกรรมในการดูแลตนเองดีและถูกตองเหมาะสมรวมกับการจัดเตรียมยาตานวัณโรคในรูปแบบ
Drug Package ที่ผูปวยสะดวกพรอมรับประทานและลดปญหาการเลือกรับประทานยาบางตัวของ
ผูปวยได
ขอเสนอแนะ
1.บุคลากรทางการแพทยควรใหความสําคัญในการกํากับดูแลผูปวยรับประทานยาทุกวัน
โดยเฉพาะระยะเขมขน2 เดือนแรกเนื่องจากการศึกษาชีใ้ หเห็นวาการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนผลเสมหะ
เมื่อสิ้นสุดการรักษาเดือนที่ 2 เปนลบ (conversion rate) สงผลใหอัตราการรักษาหายขาด (cure rate)
สูงขึ้นตามดวย
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2. แนวทางการปองกันไมใหผูปวยขาดการรักษานอกจากการใหสุขศึกษาอยางตอเนื่อง
ติดตามผูปวยทันทีเมื่อขาดการรักษา และไดใหความชวยเหลือดานเศรษฐกิจตามความจําเปนแลว
แพทยและเจาหนาที่มีสวนรวมไมใหผูปวยขาดยา ความเห็นใจ ความเขาใจ และการมีความสัมพันธ
อันดีระหวางเจาหนาที่สาธารณสุขและผูปวยเปนสิ่งสําคัญจะชวยใหการรักษาประสบความสําเร็จ
3. การจัดยาตานวัณโรคในรูปแบบ Drug Package ถือวาเปนกิจกรรมที่ควรดําเนินการ
ใหครอบคลุมทุกสถานบริการที่มีการดูแลบําบัดรักษาผูป วยวัณโรค เชื่อวาจะสงผลใหความรวมมือ
ในการใชยา (Compliance) ของผูปวยดีขนึ้ ปญหาการรับประทานยาไมสม่ําเสมอ การเลือก
รับประทานยาลดลงและผลการรักษาทางคลินิกดีไมวาจะพิจารณาในสวนของ Conversion rate
หรือ Cure rate แตอยางไรก็ดีการจัดเตรียมยารูปแบบ Drug Package เปนการเพิ่มงานใหกับงาน
เภสัชกรรมหรือเจาหนาที่คลินิกโรคทรวงอก (TB Clinic) แตเจาหนาที่พึงเขาใจและเปรียบเทียบ
ระหวางประโยชนกับความเหนื่อยยากทีจ่ ะตองทํา และตัดสินใจในทิศทางที่เอื้อประโยชนใหกับ
ผูปวยมากที่สดุ
4. ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมดูแลสุขภาพนี้เพื่อเพิม่ อัตรา
การรักษาหายขาดใหสูงขึ้นและสนับสนุนใหมกี ารนํา DOTS มาขยายผลใชใหครอบคลุมทุกพื้นที่
ที่มีผูปวยวัณโรคและมุงเนนในผูปวยวัณโรคเสมหะบวกใหเปนความสําคัญลําดับแรกเนื่องจากการ
รักษาผูปวยเสมหะบวกสามารถตัดวงจรการแพรเชื้อไดชัดเจน
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แนวทางการตรวจพบปญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใชยาและการให intervention
ปญหาจากการใชยา
การตรวจพบ
1. Adverse Drug Reaction
Hepatic effect
สัมภาษณและ
ผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการ

Pruritis
ชาปลายมือปลายเทา

สัมภาษณ
สัมภาษณ

การให intervention
ปรึกษาแพทยโดยแบงลักษณะดังนี้
1. mild symptom, transaminase enzyme เพิ่มขึ้นไม
เกิน 3 เทา ไมจําเปนตองหยุดยาแตควรเฝาระวัง
LFTs ทุกสัปดาห ถา transaminase enzyme เพิ่มขึ้น
อีกควรหยุด Isoniazid
2. มี hyperbilirubinemia รวมกับ transaminase
enzyme เพิ่มสูงขึ้นควรหยุด
3. Unconjugated hyperbilirubinemia โดยที่
transaminase enzyme ไมสูงควรติดตามอยางใกลชิด
ถาภายใน 2 สัปดาห bilirubin ยังสูงควรหยุด
Rifampicin และใหยาอื่นแทน
4. ถา severe hepatitis หยุดยาทุกตัวแลวไมกลับมาใช
ยาตานวัณโรคอีกโดยเฉพาะ Rifampicin รวมกับ
Pyrazinamide
5. หากจําเปนตองใชตานวัณโรคในผูปวย Fulminant
hepatitis พิจารณาให Streptomycin, Ethambutol
และ Quinolone ไปจนกวา jaundice จะหาย
6.หากเปน Non-fulminant hepatitis พิจารณาหยุดยา
ทุกตัวแลวไมกลับมาใช Rifampicn รวมกับ
Pyrazinamide อีก เมื่อหายจาก jaundice และ LFTs
กลับเปนปกติหรือ transaminase enzyme นอยกวา 3
เทาของคาปกติอาจใชสูตร 2SHE/10HE
ปรึกษาแพทยพิจารณาให antihistamine
ปรึกษาแพทยพิจารณาให Vitamin B6 100 mg/day
จนอาการหายจากนั้นใหขนาด 50 mg/day
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ปญหาจากการใชยา
Rash

Muscle pain
Joint pain
การมองเห็น
การไดยนิ
2. Drug Interaction

3. Failure to receive
prescribed drugs
4. Overdosage

5. Subtherapeutic
dosage
6. Untreated indication
7. Improper drug use

การตรวจพบ
สัมภาษณและ
ตรวจรางกาย

การให intervention
หากอาการไมรุนแรงปรึกษาแพทยพิจารณาให
antihistamine หากมีไขรวมปรึกษาแพทยเพื่อ
พิจารณาหยุดยา รักษาตามอาการ หากมีผื่นคันอยาง
รุนแรงโดยมีการลอกของผิวหนังและอาจมีการ
อักเสบของเยือ่ บุใหหยุดยาทันทีและอาจให
prednisolone ,antihistamineรวมกับ antibiotic
สัมภาษณ
หากอาการไมรุนแรงใหคําแนะนําแกผูปว ย
หากอาการรุนแรงปรึกษาแพทยเพื่อพิจารณาใหการ
รักษาตามอาการ
สัมภาษณ
ถาการมองเห็นเปลี่ยนแปลงปรึกษาแพทยเพื่อ
พิจารณาหยุดยา Ethambutol
สัมภาษณ
ถาหูอื้อ มึนงง เวียนศีรษะ ปรึกษาแพทยพจิ ารณาหยุด
ยา Streptomycin
ประวัติการใชยา อันตรกิริยาที่ระดับนัยสําคัญ 1-2 ปรึกษาแพทยเพื่อ
ปรับเปลี่ยนยาใหเหมาะสม สวนอันตรกิรยิ าที่ระดับ
นัยสําคัญ 3-5 เฝาระวังติดตามการใชยาอยางใกลชิด
สัมภาษณ
ใหคําแนะนําแกผูปวย/ญาติ และประสานงานกับ
เจาหนาที่ทเี่ กีย่ วของ
สัมภาษณและ เปรียบเทียบขนาดยาที่ผูปว ยควรจะได (ตาราง 1)
ประวัติการใชยา หากขนาดยาไมเหมาะสมปรึกษาแพทยเพื่อ
ปรับเปลี่ยนขนาดยาตามน้ําหนักรางกาย
สัมภาษณและ เปรียบเทียบขนาดยาที่ผูปว ยควรจะได (ตาราง 1)
ประวัติการใชยา หากขนาดยาไมเหมาะสมปรึกษาแพทยเพื่อ
ปรับเปลี่ยนขนาดยาตามน้ําหนักรางกาย
สัมภาษณ/
ปรึกษาแพทยพิจารณาขอเพิม่ ยาตามความจําเปน
ประวัติการใชยา
ประวัติการใชยา ปรึกษาแพทยพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงยาหรือตัดออก
หากเปนยาที่ผปู วยจัดหาเองใหคําแนะนําและขอ
ความรวมมือใหหยุดยานั้นๆ
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เลขที่ผปู วยวัณโรค…..................

แบบบันทึกการใหบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยวัณโรคปอด
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูปวย
ชื่อ-สกุล.....................................…....HN.................…....อายุ............ป เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง อาชีพ..........................
การศึกษา..................................................ที่อยู. .........................................................................โทรศัพท.............................
สถานภาพ ( ) คู

( ) หยา/แยก

( ) โสด

สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด....................คน ( ) เปนวัณโรค ( ) ตั้งครรภ ( ) ใหนมบุตร ( ) เด็กต่ํากวา 5 ป
ขอมูลทางสังคม
สูบบุหรี่
( ) สูบ จํานวน.........................มวน/วัน ( ) เลิกมานาน.....................ป ( ) ไมเคยสูบ
ดื่มสุรา
( ) ดื่ม จํานวน.........................แกว/วัน ( ) เลิกมานาน.....................ป ( ) ไมเคยดื่ม
การออกกําลังกาย ( ) ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
( ) นานๆ ครั้ง
( ) ไมไดออกกําลังกาย

สวนที่ 2 ประวัติการเจ็บปวยของผูป วย
ความเจ็บปวยในอดีต................................................................................................................................................................................
โรคอื่นที่เปนรวมกับวัณโรคปอด.............................................................................................................................................................
ประวัติการรักษาวัณโรค ( ) ไมเคยรักษาวัณโรคมากอน ( ) เคยรักษาวัณโรคที่ ร.พ......................................................ป.................
ผลการตรวจเลือด HIV
( ) negative
( ) positive
( ) unknown
ประวัติการแพยา ( ) ไมมี
( ) มี ระบุยา........................................................อาการ...............................................................
ปญหาความบกพรองทางกาย ( ) ไมมี ( ) ผิดปกติทางสายตา ( ) ผิดปกติการไดยิน ( ) ผิดปกติการสื่อสาร
สรุปขอมูลวัณโรค
วันที่ขึ้นทะเบียนผูป วย/เริ่มรักษา.............................................................วันที่จําหนาย.........................................
น้ําหนักผูปวย เริ่มตน.............กก. เดือน 1...........กก. เดือน 2..........กก. เดือน 5............กก. เดือน 6............กก.
ผลการตรวจเสมหะ ( ) กอนรักษา
( ) สิ้นสุดเดือนที่ 2 ( ) สิ้นสุดเดือนที่ 5 ( ) สิ้นสุดเดือนที่ 6
ผลการตรวจเอ็กซเรย กอนรักษา....................................................สิ้นสุดการักษา....................................
สูตรยาตานวัณโรคที่ผูปวยรักษา CAT…………………………………………………………………………..........
ความสม่ําเสมอในการนัดติดตาม ( ) ทุกครั้ง
( ) ผิดนัด......................ครั้ง
ผลการรักษาวัณโรค ( ) รักษาหายขาด ( ) รักษาครบ ( ) ลมเหลว ( ) สูญหาย ( ) ตาย ( ) โอนออก
สวนที่ 3 ประวัติการใชยาของผูปวย (Medication Profile)
ประวัติการใชยาในอดีต
วันที่.........................................................................
ยาที่ไดรับ......................................................................... ...................................................................................
......................................................................................... ....................................................................................
......................................................................................... ....................................................................................
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ประวัติการใชยาในปจจุบัน และปญหาการใชยา สูตรยา
น้ําหนัก
(กิโลกรัม)
วันที่
วันแรก
เริ่มยา

15 วัน

1 เดือน

ผล AFB,
LAB

รายการยา/
จํานวนยาที่ไดรับ

ปญหาที่พบ/การแกไขปญหา

นัดครั้งตอไป

78
ประวัติการใชยาในปจจุบัน และปญหาการใชยา สูตรยา
วันที่

น้ําหนัก
(กิโลกรัม)

ผล AFB,
LAB

รายการยา/
จํานวนยาที่ไดรับ

2 เดือน

3 เดือน

4 เดือน

ประวัติการใชยาในปจจุบัน และปญหาการใชยา สูตรยา

ปญหาที่พบ/การแกไขปญหา

นัดครั้งตอไป
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วันที่

น้ําหนัก
(กิโลกรัม)

ผล AFB,
LAB

รายการยา/
จํานวนยาที่ไดรับ

ปญหาที่พบ/การแกไขปญหา

นัดครั้งตอไป

5 เดือน

6 เดือน

สิ้น
เดือนที่
6

สวนที่ 4 ติดตามผลภาวะแทรกซอนจากการใชยา,การเกิดปฏิกิริยาระหวางยา และความรวมมือในการใชยา
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( หากเกิดภาวะหรืออาการดังกลาว)
การติดตาม

ระยะเวลาการตรวจติดตามหลังเริ่มยา
15 วัน

Adverse Drug Reaction :Major effect
1. ตัวเหลือง ตาเหลือง
2. ตามัว
3. ตาบอดสี แดง/เขียว
4. มีเสียงดังในหู , หูอื้อ, หูหนวก
5. วิงเวียนศีรษะ และเดินเซ
6. ไตวาย
7. ผื่นและไข
8. ผิวหนังลอก, ผื่นแพยาอยางรุนแรง
9. อื่นๆ (ระบุ).......................................................
Adverse Drug Reaction :Minor effect
1. คลื่นไส, อาเจียน, เบื่ออาหาร
2. ชาปลายมือ ปลายเทา
3. ปวดตามขอ
4. ไข
5. ผื่น/คัน
6. ปวดศีรษะ
7. ปสสาวะแดง
8. อื่นๆ (ระบุ).......................................................
Drug Interaction
1. อาหาร + Isoniazid/ Rifampicin
2. นม + Isoniazid/ Rifampicin/ Ethambutol
3. Antacid + Isoniazid/ Rifampicin/ Ethambutol
4. Ethambutol + ddI
5. Rifampicin + Ketoconazole / Fluconazole
6. Rifampicin + Phenytoin
7. Rifampicin + Theophylline
8. Rifampicin + Oral contraceptive
9. Rifampicin + Corticosteroid
10. Streptomycin + Furosemide

1 เดือน

2 เดือน

5 เดือน

6 เดือน

81
การติดตาม

ระยะเวลาการตรวจติดตามหลังเริ่มยา
15 วัน

1 เดือน

2 เดือน

5 เดือน

6 เดือน

Patient compliance: ลืมทานยา
(......ครั้ง/สัปดาห)
1. ครบ
2. ขาดซองยา
3. ขาดเปนเม็ด
4. เกินเปนซอง
5. เม็ดยาเกิน
6. บางซองขาด บางซองเกิน
7. หยุดรับประทานยาเอง
8. ไมไดนํายามานับ
9. อื่นๆ
(ระบุ)............................................
Note………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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แนวทางการใหคําแนะนําแกผูปวยวัณโรค
(1) เพื่อใหผูปวยทราบวิธีปฏิบัตติ วั เกี่ยวกับการรับประทานยาวัณโรค
R อธิบายใหญาติและผูปว ยทราบวาวัณโรคสามารถรักษาหายไดโดยการรับประทานยาอยางสม่ําเสมอตามที่แพทย
กําหนด ( 6 เดือน, 8 เดือน หรือ 9 เดือน เปนตน)
R ตองรับประทานยาทุกวัน วันละ 1 ครั้งกอนนอน ติดตอกันจนครบกําหนดการรักษาจึงจะไดผลแนนอน แต ถามี
อาการขางเคียง แพทยอาจแบงยาใหรับประทานวันละ 2-4 มื้อ
R หามลดยาหรือเลือกรับประทานยาบางตัว เพราะเชื้อโรคจะไมตายและดื้อยา
R หากลืมรับประทานยาเมื่อนึกไดใหรับประทานทันทีและตองรับประทานยาของวันนัน้ ดวย โดยเลื่อนไป
รับประทานตอนตื่นนอนในวันรุงขึ้น หลังจากนัน้ ใหรับประทานยาตามปกติ
R หามเพิ่มยารับประทานเองวันละหลายซอง ไมไดทาํ ใหโรคหายเร็วขึ้น แตกลับเปนอันตรายตอตับ ไต และ อาจเกิด
อาการผิดปกติที่รนุ แรงได
R ผูปว ยหามหยุดยาเองแมวาจะรูสึกดีขึ้นไมมอี าการแลวก็ตามกอนครบกําหนด การรักษาเชื้อวัณโรคยังตายไมหมด
แตอาจมีจํานวนนอยจึงไมมีอาการหรือรูสึกเหมือนหายแลว
การหยุดยากอนกําหนดทําใหเชื้อวัณโรคกลับ
แข็งแรงและแบงตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเชือ้ วัณโรคมีจํานวนมากจะทําใหอาการกําเริบขึ้นใหมและอาจเปนเชือ้ ทีท่ นยาหรือ
ดื้อยาไดทาํ ใหการรักษาครั้งหลังๆ ไมไดผลดีเทาครั้งแรกโดยเฉพาะถาเกิดการดือ้ ยาหลายขนาดจะรักษาไมหายเปน
อันตรายตอตัวเองและผูอ ยูใกลชดิ
R กรณีที่ผปู วยไดรบั การรักษาโดยมียาฉีด streptomycin จะตองแนะนําผูป วยไปรับการฉีดยาที่สถานบริการ
สาธารณสุขใกลบานตามวันและระยะเวลาที่กาํ หนดใหครบ
R การใหมีพี่เลี้ยงชวยดูแลการรับประทานยาวัณโรคจะชวยใหผูปวยไดรบั ครบถวนสม่ําเสมอ “พี่เลี้ยงคือบุคคลที่
ไดรับการคัดเลือกเพื่อชวยดูแลการรับประทานยาวัณโรคใหครบถวนและสม่ําเสมอชวยดูแลอาการตางๆ ตลอดจน
การแพยาและชวยเปนกําลังใจผูป วยตลอดการรักษา”
(2) เพื่อใหทราบวิธีการปฏิบัติเมื่อมีอาการแพยา
R อธิบายใหผูปวยทราบวาอาการตอไปนี้ ไมใชอาการแพยาวัณโรค เชน
- ปสสาวะ เหงื่อ น้าํ ตา น้ําลาย เปลี่ยนเปนสีสมแดง ไมใชเพราะยาทําใหเลือดออกแตเปนสีของยาวัณโรค
ชนิดหนึง่
- สําหรับผูป วยที่ไดรับยาฉีดอาจมีอาการชารอบปากหลังฉีดยาไมใชเพราะแพยาแตเปนอาการแสดงวายาที่ฉดี เขา
กลามเนื้อไดถูกดูดซึมเขากระแสเลือดดีแลว อาการชารอบปากนี้จะลดลงเองเมื่อฉีดยาเข็มตอๆไป หากรูสกึ กังวล
มากใหปรึกษาแพทยเพื่อพิจารณาลดขนาดยาลงเล็กนอย อาการอืน่ ที่เปนอยูกอนรับยาวัณโรคและไมไดเปนมาก
ขึ้น เชน ไข เบือ่ อาหาร ออนเพลีย กินไมได นอนไมหลับ ปวดตามขอ ตามัว ฯลฯ หากสงสัยกินยาวัณโรคแลวทํา
ใหอาการเปนมากขึ้นใหปรึกษาแพทยผูรักษา
R อาการแพยาวัณโรค ไดแก
- คัน ผืน่ คัน ตุมคัน ตุมสิว สีผิวคล้ําขึ้น ผมรวง
- เบื่ออาหารมากขึ้น คลืน่ ไสอาเจียน
- ปวดเมื่อย ปวดตามขอ ปวดบวมตามขอ
- ตาบอดสี ตามัว
- ออนเพลียมาก ตาเหลือง ตัวเหลือง
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- มึนงง เดินเซ (ยาฉีด)
(3) ใหคําแนะนําในดานการสงเสริมสุขภาพผูปวยใหกลับสูสภาพเดิมใหเร็วที่สุด ควรใหคําแนะนําดังนี้
R อาหารไมมีรายการอาหารแสลงสําหรับผูปวย พยายามเลือกรับประทานอาหารทีม่ ีประโยชนตอ รางกายที่ปรุงสุก
แลวสะอาด หลีกเลี่ยงอาหารทีผ่ ูปวยเคยแพ และของหมักดอง งดสิ่งเสพติด เชน บุหรี่ สุรา ยาบา กัญชา เฮโรอีน
ฯลฯ และควรดื่มน้ํามากๆ
R การออกกําลังกาย ขึ้นกับสภาพรางกายและระยะของโรค
R การพักผอน ควรนอนหลับใหสนิท ใหเพียงพอทุกวัน
R อารมณ ความคิด จิตใจ ควรใหกําลังใจผูปวยเพื่อลดความวิตกกังวลในเรือ่ งการปวยเปนวัณโรค เพราะปจจุบนั การ
รักษาวัณโรคมีประสิทธิภาพดีมาก ขอใหตั้งใจรับประทานยา ฉีดยา ตามแพทยสั่งอยางสม่ําเสมอจนครบกําหนด ก็
จะหายขาดจากโรคแนนอน
(4) เพื่อใหผูปวยรับการรักษาอยางตอเนื่องจนครบ ควรใหคําแนะนํา ดังนี้
R ผูป วยควรไปรับยาตามนัดหากไมสามารถมาตรงตามนัดไดใหไปรับยากอนวันนัดไดและปฏิบัติตามที่เจาหนาที่
แนะนํา เชน การบันทึกการรับประทานยา, การเก็บเสมหะสงตรวจ ฯลฯ ถาหากผูป วยมาตรวจดวยตนเองไมได
จริงๆ ใหญาติมารับยาแทนโดยซักถามอาการของผูป วย เช็คจํานวนเม็ดยาที่เหลือ และเก็บเสมหะมาสงดวย
R หากผูปวยยายที่อยูไมสามารถมารับยาที่เดิมได ตองแจงใหแพทยทราบเพือ่ ขอประวัติการตรวจรักษาและ โอนไป
รับการรักษาที่สถานพยาบาลใกลบา นตอ
(5) เพื่อ ปองกันการแพรกระจายเชือ้ ควรแนะนําผูปวย ดังนี้
R ใชผาปดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจาม
R ขากถมเสมหะลงในภาชนะที่มีฝาปดหรือภาชนะที่มนี ้ํายาฆาเชือ้ หรือในสวมแลวราดน้ําชําระใหสะอาด
R เครื่องนุงหม ที่นอนทีม่ ีโอกาสสัมผัสกับละอองเสมหะเวลาไอหรือจาม ควรนํามาซักหรือตากแดดบอยๆ
แสงแดดสามารถกําจัดเชื้อวัณโรคได
(6) เพื่อใหทราบวิธีปฏิบัติเมื่อมีอาการแทรกซอน เชน ไอเปนเลือด แนนหนาอก เหนื่อย หอบ ควรใหคําแนะนําผูปว ย
หากมีอาการไอเปนเลือด เกิดจากเสนเลือดฝอย หรือเสนเลือดเล็กๆ แตก ซึ่งเกิดขึ้นไดในบริเวณที่มีการอักเสบ เชน
เกิดจากการไอที่รนุ แรงหรือถูกกระแทกอยางแรง
R พยายามไมตกใจกลัวเกินไป ซึ่งเลือดทีอ่ อกจะหยุดเองได โดยไมตองรักษา หากตกใจเกินไปหัวใจจะบีบตัวเร็ว
และ แรงจะทําใหเลือดออกมากยิ่งขึ้น
R ใหนอนพัก ถายังมีเลือดออกใหขากออกมาเบาๆ ถาเลือดออกมากหรือหยุดใหรีบมาพบแพทยทนั ที
R ควรงดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
(7) เพื่อขอความรวมมือจากผูปวยในการนําผูสัมผัสโรคมาตรวจ
R ถาในครอบครัวมีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ทุกราย ควรพาไปพบแพทยเพือ่ ตรวจอาการ หากยังไมปวยเปนวัณโรค
แพทยอาจพิจารณาใหยารับประทานปองกันวัณโรค
R ถาเด็กอายุมากกวา 6 ป และผูใหญมีอาการผิดปกติ เชน ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห ไขเรื้อรัง เบื่ออาหาร น้ําหนักลด
แนะนําใหมาพบแพทย
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ภาคผนวก ค
เกณฑการประเมินความสัมพันธการเกิดอาการอันไมพงึ ประสงคจากการใชยาดวย
Naranjo’s Algorithm

เกณฑการประเมินความสัมพันธการเกิดอาการอันไมพงึ ประสงคจากการใชยาดวย
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Naranjo’s Algorithm

1. มีรายงานอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกอนหนานี้หรือไม
2. อาการอันไมพึงประสงคนี้เกิดขึ้นภายหลังการใชยาตัวที่
คาดคิดไวแลวหรือไม
3. อาการอันไมพึงประสงคนี้ดีขึ้นภายหลังจากที่หยุดใชยา ใหยา
ไมตอเนื่อง หรือให antidote ที่เฉพาะเจาะจงตอยาที่คาดคิดไว
4. อาการอันไมพึงประสงคนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดใหยาที่
คาดคิดไวซ้ําหรือไม
5. มียาหรือความเจ็บปวยอื่นๆ ที่ทําใหเกิดอาการอันไมพึง
ประสงคอยางเดียวกันนี้หรือไม
6. อาการอันไมพึงประสงคนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งภายหลังจากใหยา
หลอกหรือไม
7. ตรวจพบระดับยาในเลือดในระดับที่เปนพิษหรือไม
8. เมื่อเพิ่มขนาดยาอาการอันไมพึงประสงคนี้เปนมากขึ้นหรือ
อาการกลับดีขึ้นเมื่อลดขนาดยาลงหรือไม
9. ผูปวยเคยมีประวัติเกิดอาการเชนนี้เมื่อไดรับยานี้หรือยาที่
คลายคลึงกันหรือไม
10. อาการที่เกิดขึ้นนี้สามารถยืนยันดวยผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการหรือผลการ ตรวจรางกายไดหรือไม

YES

NO

+1
+2

0
-1

ไม
ทราบ
0
0

+1

0

0

+2

-1

0

-1

+2

0

-1

+1

0

+1
+1

0
0

0
0

+1

0

0

+1

0

0
คะแนนรวม

เกณฑในการคิดคะแนน

> 9 คะแนน = ใชแน (Definite)
5-8 คะแนน = นาจะใช (Probable)
1-4 คะแนน = อาจจะใช (Possible)
< 0 คะแนน = ไมนาจะใช (Unlikely)

คะแนน
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2544
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2541

นางรพีพรรณ เกิดหนู
157/10 หมู 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทรศัพท 0-3262-1458
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ตําบลเกาะหลัก
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทรศัพท 0-3260-1060-4
สําเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เภสัชกร 3 กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ. 2542-2544 เภสัชกร 4 กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ. 2545-2547 เภสัชกร 5 กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ. 2547-ปจจุบัน เภสัชกร 6 กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

