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สถานการณวัณโรคอําเภออัมพวา 

จํานวนผูปวยวัณโรคทั้งหมดที่กําลังรักษาจํานวน 16 + 6 ราย รวม  22  ราย 

วัณโรคในปอด   14+ 5  ราย 

  - เสมหะบวก   10+ 2  ราย 

  - เสมหะลบ   4+ 3  ราย 

วัณโรคนอกปอด   2+1  ราย 



ภาพเอ็กซเรยปอด 



ภาพเชื้อวัณโรค 



สถานการณวัณโรค 

วัณโรคถือเปน 1 ใน 10 สาเหตุการเสียชีวิตของคนท่ัวโลก โดยองคกรอนามัย
โลกไดเปดเผยสถิติลาสุดในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) วามีผูท่ีปวยท่ัวโลก
ท้ังหมด 10.4 ลานคน และมีถึง 1.8 ลานคนท่ีเสียชีวิตจากวัณโรค ท้ังน้ีวัณ
โรคเปนโรคท่ีพบไดมากในประเทศไทยแตไมติด 10 อันดับสาเหตุการชีวิตของ
คนไทย แตถึงอยางน้ัน องคการอนามัยโลกก็ยังจัดใหประเทศไทยเปน 1 ใน 22 
ประเทศท่ีปญหาวัณโรคสูงมากต้ังแตป พ.ศ. 2521 ซึ่งจํานวนของผูปวยวัณ
โรครายใหมในกลุม 22 ประเทศเหลาน้ีคิดเปนกวา 80% ของผูปวยท่ัวโลก 
ขณะท่ีวัณโรคน้ันก็ถือเปนโรคท่ีมักเกิดขึ้นในผูปวยติดเชื้อเอชไอวี (HIV) 
เน่ืองจากภูมิคุมกันท่ีบกพรองจะทําใหเชื้อวัณโรคสามารถติดและแสดงอาการ 

ไดงาย 
 



สาเหต ุ

  

 

      สาเหตุของวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอรคูโลซิส   

(Mycobacterium Tuberculosis)  



การติดตอ 

วัณโรค   ติดตอไดทางอากาศโดยผานทางการไอ จาม การพูด และการ

หายใจ โดยความเส่ียงของวัณโรคจะเพิ่มข้ึนหากเปนผูที่เคยพกัอาศัย  

หรือเดินทางมาจากพื้นทีท่ี่มีผูปวยวณัโรคจํานวนมาก เคยมีการติดตอและ

สัมผัสอยางใกลชิดกับผูติดเชื้อ ผูที่มีภูมิคุมกันออนแอจากโรครายแรง หรือ

อยูในระหวางการรักษาดวยยาที่มฤีทธิ์กดภูมิคุมกัน และผูที่มีสุขภาพไมดี 

จากปญหาทางดานโภชนาการ ติดยาเสพติด  หรือพิษสุราเร้ือรัง ไมเพียง

เทานั้น เด็กและผูสูงอายุยังเปนวัยทีเ่ส่ียงตอติดเชื้อวัณโรค  เนื่องจาก 

ทั้ง 2 วัยนี้จะมีสุขภาพที่ออนแอกวาคนในวยัผูใหญ 
 



อาการ 

 อาการวัณโรคจะแบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะแฝง (Latent TB) 
และระยะแสดงอาการ (Active TB) โดยเมื่อผูปวยไดรับเชื้อแลว เชื้อจะ
พัฒนาไปอยางชา ๆ  อาจตองใชเวลาเปนสัปดาห   ไปจนถึงเปนป กวาจะ

แสดงอาการใด ๆ ใหเห็น 
ระยะแฝง (Latent TB) ในระยะแฝง เมื่อผูปวยไดรับเชื้อแลวจะไมมี
อาการใด ๆ แสดงใหเห็น เนื่องจากเชื้อไมไดรับการกระตุน  แตวาเชื้อ

แบคทีเรียก็ยังคงอยูในรางกาย และสามารถกอใหเกิดอาการจนเขาสู 

ระยะแสดงอาการได ทั้งนี้หากผูปวยมกีารตรวจพบเจอเชื้อในชวงระยะแฝง 

แพทยอาจใหเขารับการรักษาและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อ รวมถึง

ลดความเส่ียงที่อาการจะเขาสูระยะแสดงอาการ 
 



อาการ 

ระยะแสดงอาการ (Active TB) เปนระยะที่เชื้อไดรับการกระตุนจน
เกิดอาการตาง ๆ โดยอาการในระยะนี้จะปรากฎใหเห็นไดชัดเจน เชน มี

อาการไอเร้ือรัง ไอเปนเลือด เจ็บหนาอก หรือรูสึกเจ็บเวลาหายใจหรือไอ 

ออนเพลีย มีไข หนาวส่ัน มีอาการเหงื่อออกในเวลากลางคืน น้ําหนักลด 

และความอยากอาหารลดลง 
ทั้งนี้โดยสวนใหญแลววัณโรคจะแสดงอาการที่ปอด ซึ่งเรียกวา วัณโรคปอด 

แตเชื้อก็สามารถกระจายไปยังสวนอ่ืน ๆ ในรางกายและทําใหเกดิอาการ

ผิดปกติที่เปนอันตรายได เชน วัณโรคกระดูก  วัณโรคเยื่อหุมสมอง  วัณโรค 

ตอมน้ําเหลือง  เปนตน 
 

https://www.pobpad.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89


อาการ 

• มีอาการไอ  ติดตอกันอยางนอย 2 สัปดาหข้ึนไป 
• มีอาการไอเปนเลือด 
• เจ็บหนาอก หรือมีอาการเจ็บที่หนาอกขณะหายใจหรือไอ 
• ออนเพลีย 
• มีอาการไข หนาวส่ัน 
• มีอาการเหงื่อออกชุมในเวลากลางคืน (Night Sweats) 
• น้ําหนักลดอยางไมมีสาเหตุ 
• ความอยากอาหารลดลง 

 

https://www.pobpad.com/%E0%B9%84%E0%B8%AD
https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%81


การวินิจฉัยโรค 

 

 

การเอกซเรยปอด วิธีนี้จะชวยใหแพทยไดเห็นความเปล่ียนแปลงของ
ปอด หรือสภาพของปอดในขณะนั้นได ชวยบงบอกวาเปนวณัโรคปอด

หรือไม 
 



การวินิจฉัยโรค 

การตรวจเสมหะ เมื่อการเอกซเรยปอดยีนยันผลไดแลว แพทยจะส่ังตรวจ

เสมหะเพิ่มเติมโดยวิธีการตรวจนี้แบงออกเปน 2 แบบ คือวิธีตรวจเชื้อดวย
การสองกลองจุลทรรศน ซึ่งเปนวิธีการตรวจแบบพื้นฐานที่สามารถระบ ุ

เชื้อวัณโรคได และสามารถตรวจไดในโรงพยาบาลทั่วๆไป โดยทั่วไปจะเก็บ

ตรวจ 3 วันหรือ 3 ตัวอยาง อีกวิธีหนึ่งคือวิธีเพาะเชื้อ ซึ่งจะชวยใหแพทย

สามารถส่ังจายยาทีใ่หผลในการรักษาที่ดีที่สุดได โดยการตรวจนี้จะกิน

เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห จึงจะสามารถทราบวายาชนดิใดดีที่สุดกับ

ผูปวย 
 



การรักษาวัณโรค 

การรักษาวัณโรคทําไดดวยการรับประทานยาตอเนื่องอยางสม่ําเสมอ

ควบคูกับการดูแลสุขภาพ  โดยยาที่แพทยนยิมใชในการรักษา ไดแก  

ไอโซไนอาซิด (Isoniazid) ไรแฟมพิซิน (Rifampicin) อีแทมบูทอล 

(Ethambutol) ไพราซินาไมด (Pyrazinamide) แตถาหาก
ผูปวยมีอาการด้ือยา ก็อาจจะตองใชยาตัวอ่ืน ๆ รวมดวยเพื่อใหการรักษา

เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน สเตรปโตมัยซิน (Streptomycin)  
เปนตน 

 



การรักษาวัณโรค 

การรักษาวัณโรคจะตองใชยารักษาหลายชนิดควบคูกันในการรักษาโรค 

จึงมีสูตรของการรักษาวัณโรคหลายสูตรแพทยผูทําการรักษาจะเปนผูเลือก

สูตรยาใหเหมาะสมกับประเภทของผูปวยแตละราย ผูปวยที่ปวยใหมกับ

ผูปวยที่เคยรักษามาแลวกใ็ชสูตรยาที่ตางกัน เปนตน 



การรักษาวัณโรค 

เงื่อนไขในการรกัษาวัณโรคใหหาย 

 

 ๑. ตองกินยาใหครบถวน (ทุกเม็ด) 

 ๒. ตองกินยาใหตรงเวลา 

 ๓. ตองกินยาอยางตอเนือ่ง (ทุกวัน) 

 ๔. ตองไมกินยาใกลนม (±3 ช.ม.) 

 



การรักษาวัณโรค 

จะเกิดอะไรขึ้นถาไมรักษาตามเงื่อนไข 

 

  - เชื้อวัณโรคดื้อยาไมมียารักษา 

 - ท่ีมีใชอยูโอกาสรักษาหาย 40% (แพงมาก) 

 - ท่ีสําคัญยิ่งกวา คือ แพรเชื้อดื้อยาสูคนใกลเคียง 

 



การปองกันวัณโรค 

ถามีอาการผิดปกติที่นาสงสัยวาเปนวัณโรค เชน ไอเร้ือรัง 2 สัปดาหข้ึนไป 

มีไขตํ่าๆโดยเฉพาะตอนบายๆหรือคํ่าๆ เจ็บหนาอก เหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร 

น้ําหนักลด ควรรีบไปรับการตรวจรักษาโดยการเอกซเรยปอด ตรวจเสมหะ 

รักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ  ออกกําลังกายสม่ําเสมอ   กินอาหารที่มี

ประโยชนใหครบ 5 หมู 

 



การปองกันวัณโรค 

หลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงทีท่ําใหเกดิโรค เชน การสํ่าสอนทางเพศ เพื่อปองกัน

การติดเชื้อเอดส เพราะจะทําใหภูมิคุมกันของรางกายเส่ือมลง มีโอกาสที่

จะปวยเปนวัณโรค จะไดรีบรักษากอนที่จะลุกลามมากข้ึน 

ประชาชนทั่วไป ควรตรวจรางกายโดยการเอกซเรยปอดหรือตรวจเสมหะ 

(AFB) อยางนอยปละ 1 คร้ัง ถาพบวาเปนวัณโรคจะไดรีบรักษากอนที่จะ
ลุกลามมากข้ึน 

ในเด็กควรไดรับการฉีดวัคซีนบีซีจี (Bacilus Calmette Guerin) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C


 

การปฏิบัติตนเมื่อเปนวัณโรค 

 
• กินยาตามชนิดและขนาดท่ีแพทยส่ังใหอยางสม่ําเสมอจนครบกําหนด 

• หลังกินยาไประยะหน่ึง อาการไอและอาการท่ัวๆไปจะดีขึ้น อยาหยุดกินยา
เด็ดขาด 

• ควรงดส่ิงเสพติดทุกชนิด เชน เหลา บุหร่ี ฯลฯ 

• สวมผาปดจมูก เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อไปสูผูอื่น 

• เปล่ียนผาปดจมูกท่ีสวม บอยๆเพราะผาปดจมกูเอง ก็เปนพาหะไดเชนกัน 

• บวนเสมหะลงในภาชนะ หรือกระปองท่ีมีฝาปดมิดชิด 

• จัดบานใหอากาศถายเทสะดวก ใหแสงแดดสองถึงและหมั่นนําเคร่ืองนอน
ออกตากแดด 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88


การปฏิบัติตนเมื่อเปนวัณโรค (ตอ) 

• รับประทานอาหารที่มีประโยชนไดทุกชนดิ  โดยเฉพาะเนื้อสัตว 

โดยเฉพาะเนื้อปลา และนม ไข ผัก และผลไม    (หามด่ืมนมใกลเวลา

กินยาตองกินกอน  3 หลัง  3  ชั่วโมง) 

 

• ไมเที่ยวในสถานที่ที่มผูีคนแออัด เพราะ อาจนําเชื้อไปแพรใหผูอ่ืน หรือ 

ติดเชื้อโรคจากผูอ่ืนเขาสูรางกายเพิ่มเติม 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A1


การปฏิบัติตนเมื่อเปนวัณโรค (ตอ) 

• ในระยะ 2 เดือนแรกหลังจากเร่ิมการรักษา (เรียกวา "ระยะแพรเชื้อโรค") 

ผูปวยควรจะนอนในหองที่มีอากาศถายเท และ นอนแยกหองกบัสมาชิก

ในครอบครัว รวมไปถึงการรับประทานอาหาร  การใชถวยชาม  แกวน้ํา

และเส้ือผา ควรแยกลาง หรือ แยกซักตางหาก และตองนําไปตากแดด

เพื่อฆาเชื้อโรค 

 



การปฏิบัติตนเมื่อเปนวัณโรค 

• หลังจากแพทยลงความเห็นวาพนจากระยะแพรเชื้อโรคแลว ผูปวย

สามารถกลับมาทํากจิกรรมรวมกบัครอบครัวไดดังเชนเดิม เชน การ

นอน การรับประทานอาหาร และซักผารวมกับสมาชิกผูอ่ืน โดยในระยะ

นี้ผูปวยตองทานยาอยางตอเนื่อง เปนเวลา 4 เดือน (โรควัณโรคจะตอง

ใชเวลาในการรักษาระยะส้ันที่สุด 6 เดือน ยาวที่สุด 1 - 2 ป) 

 



 

วัณโรคกับเอดส 

 
• วัณโรคและโรคเอดส เปนแนวรวมมฤตยูที่สามารถเพิ่มผลกระทบใหมี

โอกาสปวยเปนวัณโรคไดสูงกวาผูที่ไมไดติดเชื้อเอดส โดยผูติดเชื้อโรค

เอดส จะมีผลกระทบตอวัณโรค ทั้งในสวนของการวินจิฉัยและการรักษา 

ซึ่งจะทําใหเกิดความยุงยากมากข้ึนในดานการรักษา ผูปวยมักขาดยา 

กินยาไมสม่ําเสมอ นําไปสูการด้ือยา ทําใหมีอัตราการรักษาหายตํ่า 

และจะสงผลใหอัตราการตายสูง นอกจากนี้ ยังพบอัตราการกลับเปน

วัณโรคซ้ํามากข้ึน รวมทั้ง นําเชื้อวัณโรคด้ือยาแพรกระจายแกผูอ่ืนได

งาย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C


 

ความลาชาและผลกระทบ 

 
• ความลาชาจากผูปวย (Patient's Delays) คือ  ระยะเวลาเร่ิม

ต้ังแตผูปวยมีอาการเขาไดกับวัณโรค และส้ินสุดในวันสุดทายกอนเขา

รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย (กวาจะมาพบแพทย) 

 

• ความลาชาจากระบบการสงตอ (Referral’s delays) คือ เปน
ชวงเวลาที่ผูปวยมีอาการเร่ิมแรกมารับการรักษาทีส่ถานบริการ

สาธารณสุขคร้ังแรก แลวไดรับการสงตอเพื่อพบแพทยทําการวินิจฉัย

วัณโรค (กวาจะสงตอ) 

 



ความลาชาและผลกระทบ 

• ความลาชาจากการวินิจฉัย (Diagnosis’s delays)คือ ระยะเวลา
เร่ิมต้ังแตผูปวยเขามารับการตรวจวินิจฉัยที่ระบบบริการสุขภาพของรัฐ

คร้ังแรก และส้ินสุดเมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยปวยเปนวัณโรค (กวาจะ

วินิจฉัย) 

 

• ความลาชาจากการรักษา (Treatment’s delays)คือ ระยะเวลา
เร่ิมต้ังแตผูปวยไดรับการวินิจฉัย และส้ินสุดเมื่อเร่ิมตนรักษาคร้ังแรก 

(กวาจะรักษา) 

 



ผลกระทบที่เกิดจากความลาชาในการรักษา  

• ระดับตัวบุคคล คือ ผลกระทบของการเกิดโรคตอรางกายของผูปวยเอง 

เชน อาการหอบเร้ือรังแมรักษาหายแลว เปนตน 

 

• ระดับสังคม คือ ผลกระทบที่บุคคลที่ปวยจะนําเชื้อโรคไปแพรสูสังคม 

ทําใหเกิดการระบาดของโรคยากทีจ่ะสามารถควบคุมได 

 



กลุมที่ตองคัดกรองวัณโรค 

 - บุคลากรสาธารณสุข 

 - ผูสัมผัสรวมบานฯ 

 - ผูติดเชื้อ HIV  

 - ผูสูงอายุ 

 - ผูปวยโรคเบาหวาน  

 - แรงงานตางดาว 

 - ผูตองขังในเรือนจํา 
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