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Meet TB Expert

เจริญ  ชูโชตถิาวร พบ.
ผู้ทรงคุณวุฒิ  สถาบันโรคทรวงอก



ผู้ป่วย  หญงิ  ไทย  อายุ  78 ปี  (604884)

- 3 สัปดาห์  ไข้ ไอ  เหน่ือยหอบ  เสมหะขาว  ไข้ตอนกลางคืน   น า้หนัก
ลด 8 กโิลกรัม  ผู้ป่วยไปรักษาโรงพยาบาลประจ าจังหวัด  
บอกว่าปอด อักเสบ   ให้ยาฆ่าเชือ้  อาการไอ  และเหน่ือย
ไม่ดีขึน้  จงึมารักษาที่สถาบันโรคทรวงอก

            - ผู้ป่วย  มีโรคประจ าตัว มะเร็งล าไส้ใหญ่ (sigmoid colon) 
    ผ่าตัดมะเร็ง ที่สถาบันโรคมะเร็ง 2 ปี  ตดิตามการรักษาอยู่  
   แพทย์ว่ายังไม่มีการก าเริบ   มี BPH,  Inguinal hernia,  
   hypertension, Spondyolisthiasis

Sputum examination : AFB negative x 3 days

Chest X-ray :



ผู้ป่วย  ชาย  ไทย  อายุ  78 ปี  (604884)
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ผู้ป่วย  ชาย  ไทย  อายุ  78 ปี  (604884)

MTB Xpert :  Direct smear : negative

MTB : detected

Rifampicin resistant : not detected
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ผู้ป่วยชายไทย  อายุ  43  ปี 

• ก.พ. 2553  : ไอ   เหน่ือย   มีเสมหะ   เสียงแหบ  ไปตรวจที่
ขอนแก่น  เสมหะ  AFB  positive CxR : Miliary TB ได้เร่ิม
รักษา  HRZE.

• เม.ย.  2553  ได้ยา  HRZE  2 เดือน  ยังไอ มีเสมหะ มีมาตรวจ 
รพ.  เอกชนกรุงเทพ   ได้ตรวจเสมหะ  AFB  positive ได้
เปล่ียนการรักษา  HRZE + SM + ofoxacin แจ้งผู้ป่วยรับเป็น
MDR-TB  refer มาสถาบันโรคทรวงอก

• เม.ย. 2553   สถาบันโรคทรวงอก  ตรวจเสมหะ  AFB  negative





ผู้ป่วย  หญิง  ไทย  อายุ 36 ปี  (563406)

• ตุลาคม 2554 ผุ้ป่วย  มีอาการไอเรือ้รัง  มีประวัติดูแลบิดาเป็น MDR-TB รักษาที่
        โรงพยาบาลจังหวัดแห่งหน่ึง

• ธันวาคม 2554  ตรวจเสมหะ AFB positive ได้เร่ิมการรักษา ด้วย HRZE

• มกราคม 2555 ผู้ป่วยได้ย่ายการรักษาไปที่โรงพยาบาลอีกแห่ง
• เมษายน 2555 ตรวจเสมหะพบ AFB positive แพทย์ผู้เช่ียวชาญโรคติดเชือ้ ได้

เปล่ียนการรักษา   เป็น MDR เร่ิมการรักษา ด้วย  Kanamycin, Levofloxacin, 

Ethionamide, Pyrazinamide, PAS อากการดีขึน้ 
• กรกฎาคม 2555 เสมหะ AFB positive ตลอด ได้ admit เพื่อ ให้ Antibiotic IV.

• กันยายน – ตุลาคม 2555 อาการเร่ิมแย่ลง เหน่ือยง่าย ตรวจเสมหะ AFB positive

• ตุลาคม 2555 ผล DST ตอนเร่ิมการรักษาเป็น sensitive ต่อ INH, RMP, EMB, SM ได้ปรับ
สูตรยาเป็น HRE + Levofloxacin + Amikacin ส่ง Hain test ผล เชือ้ดือ INH

และ RMP 
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ผู้ป่วยหญงิไทย  อายุ   49  ปี 

• ก.พ. 52 มีอาการไอ   เหน่ือย  ไปตรวจโรงพยาบาลจังหวัด
แห่งหน่ึง  ตรวจเสมหะ  พบ AFB   positive ผู้ปวย  ไปรักษา
คลินิก  ได้ยา  INH 3x1, RMP 1x1, PZA 1x1   EMB  1x1 อาการ
ดีขึน้เร่ือยๆ

• ธ.ค. 52  -  ยงัมีอาการบ้าง   CxR มี  cavitary lesion อยู่ ได้เตมิ  
SM  0.75 gm OD.  ประมาณ 1 เดอืน แล้วหยุด

• เม.ย. 53   ยงัมีอาการบ้าง  CxR ไม่ดีขึน้   ตรวจเสมหะ  AFB  

positive สงสัยดือ้ยา  ส่ง โรงพยาบาลจังหวัด
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         ผู้ป่วย  หญิง  อายุ 40 ปี  อาชีพ แพทย์

• A Thai female, age 40 yrs, no any underlying 
disease, body weight 45 kg.

• She had ever treated with anti-TB 4 yrs ago

• She was started with HRZE for 2 wks and she 
developed skin rash. All medication were 
stopped. She was re-challenged with INH and 
RMP but angio-edema suddenly occurred.

• She was treated with Ofloxacin 300 mg. and 
Pyrazinamide 1.0 gm. per day for 6 months.

• After 2 yrs, she developed   



ผู้ป่วย  ชายไทย อายุ 61 ปี

• ตุลาคม 2550  มีอาการไอและเหน่ือย  sputum AFB 2+ 
ไดรัับการรักษาด้วย INH,RMP,PZA,EMB  ผู้ป่วยรักษาที่
คลินิก

• ตุลาคม 2550 – กรกฎาคม 2551 อาการดขีึน้  แต่ยังไอมี
เสมหะและเสมหะปนเลือดบ้าง  sputum AFB positive 
ตลอด  ผู้ป่วยรับประทานยาสม ่าเสมอ

• กรกฎาคม 2551  เตมิยา ciprofloxacin

• พฤศจิกายน 2551  ผู้ป่วยยังมีเสมหะ positive เตมิ  
streptomycin 750 mg.IM
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ผู้ป่วย  ชายไทย อายุ 61 ปี

• พฤศจิกายน 2551 – เมษายน 2553  รับประทานยา
สม ่าเสมอ  แต่เสมหะยัง positive ตลอด

• เมษายน 2553  เปล่ียนการรักษาเป็น kanamycin 1 
gm.IM PZA, ofoxacin ผู้ป่วยรักษาถงึ สิงหาคม 2553

• กันยายน 2553 เปล่ียนการรักษาเป็น amikacin 750 

mg.IM, PZA, levofloxacin

• DST  19 กรกฎาคม 2553 Resist : INH,RMP,EMB, 

SM, KM, OFX

• DST  22 กันยายน2553  Resist : RMP, KM, OFX, 
EMB Sensitive : INH, SM 13



ของฝากกลบับ้าน
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- มองหาปัจจัยเส่ียงในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่จะเป็นวัณโรคดือ้ยา
พยายามรักษาผู้ป่วยให้หายภายในการรักษาครัง้แรก  โดยการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกๆมติ ิ รวมทัง้การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และการสร้างเครือข่าย
- ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชือ้หลังการรักษา 2 เดือนต้องได้ได้รับการตดิตาม
อย่างใกล้ชดิ  และทดสอบความไวของยา
- อย่าพยายามปรับเปล่ียนสูตรยา  หรือเพิ่มยา 1-2 ตัวในการรักษา   โดยไม่
ทราบผลการรักษาของสูตรยาที่ใช้อยู่
- ส่งต่อผู้ป่วยหรือขอค าปรึกษากับแม่ข่ายหรือผู้รู้เม่ือมีปัญหาในการรักษา  
เพราะการปรับเปล่ียนการรักษาอาจจะท าให้ดือ้ยามากขึน้และผู้ป่วยไม่มีโอกาส
หายได้อีก


