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วัณโรค คืออะไร? 
 
วัณโรคเป็นโรคที่มีการอักเสบของเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ โดยส่วนมาก

ประมาณร้อยละ 80 เกิดขึ้นที่ปอด เรียกว่า วัณโรคปอด แต่ก็อาจเป็นได้ที่อวัยวะ
อื่นๆ ในร่างกายได้เช่นกัน โดยเรียกว่า วัณโรคนอกปอด โดยทั่วไปวัณโรคมี
สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Mycobacterium tuberculosis  

 
 
วัณโรคมีการติดต่อกันอย่างไร? 

 
การติดต่อวัณโรคจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่ง โดยทั่วไปเกดิขึน้เมือ่ผูป้ว่ยวณัโรค

ปอดในระยะแพร่เชื้อ (ตรวจเสมหะ “พบเชื้อ” ด้วยกล้องจุลทรรศน์) มีอาการไอ
หรือจามจนมีละอองฝอยเสมหะขนาดเล็กที่มีเชื้อวัณโรคออกมา จนอีกคนหนึ่ง
สูดหายใจเอาอนุภาคละอองฝอยเสมหะขนาดเล็กนั้นในอากาศเข้าไปในปอดและ
เกิดพยาธิกำเนิดต่อไปในร่างกายของคนๆ นั้น 

ผู ้ป่วยวัณโรคปอดที ่มีเสมหะ “พบเชื ้อ” จะเป็นแหล่งสำคัญในการ
แพร่กระจายเชื้อวัณโรค เมื่อผู้ป่วยรายนั้นยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและเริ่มการ
รักษา หรืออาจกำลังรักษาแต่รับประทานยาวัณโรคไม่สม่ำเสมอจนเกิดเชื้อวัณ
โรคดื้อยาขึ้นมา 

ผู้ป่วยวัณโรค “นอกปอด” ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อวัณโรคให้ผู้อื่นได้ 
ยกเว้น หากป่วยเป็นวัณโรคปอดร่วมด้วยเท่านั้น 
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จะลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อวัณโรคได้อย่างไร? 
 

การวินิจฉัยวัณโรคที่รวดเร็วและเริ่มการรักษาวัณโรคอย่างถูกต้อง จะ
ช่วยลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเมื่อเริ่ม
การรักษาอย่างถูกต้อง เชื้อวัณโรคจะหยุดเพิ่มจำนวนภายใน 24 ชั่วโมงแรกของ
การรักษา และจำนวนเชื้อวัณโรคที่มีชีวิตในเสมหะจะลดลงอย่างรวดเร็ว จน
อาจจะหมดไปจากเสมหะผู้ป่วยภายในระยะเวลา 2-3 วันเท่านั้น โอกาสที่ผู้ป่วย
วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อจะแพร่กระจายเชื้อวัณโรคให้ผู้อื่นได้ จึงมีโอกาสสูงสุด 
“ก่อนเริ่มการรักษา” ดังนั้น การติดต่อไปสู่ผู้อื่นจึงมักเกิดขึ้นก่อนการรักษา
อย่างถูกต้อง 
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อยา่งไรก็ตาม ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ยังมีอาการไอหรือจาม ควรใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา หรือใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่มีการไอหรือจาม หาก
หาผ้าปิดไม่ทัน ควรใช้แขนเสื้อปิดทันที จะช่วยลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อวัณโรค
ไปสู่คนอื่นๆ ได้เป็นอย่างด ี

 
 
โดยทั่วไป ผู้ป่วยวัณโรคที่เริ่มการรักษาอย่างถูกต้องแล้ว จึงสามารถใช้

ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยวัณโรคปอดก็ยัง
ควรสวมหน้ากากอนามัย หรือปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเวลาไอหรือจาม จนกว่า
อาการไอจะหายไปแล้วจริงๆ  

นอกจากนี้ แม้ว่าโอกาสติดต่อทางการรับประทานอาหารร่วมกันจะแทบ
ไม่มีเลยหรือมีน้อยมากๆ แต่ก็ควรใช้ช้อนกลางในรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
ด้วยทุกครั้ง 

 

รักษาวัณโรคปอดในผู้ป่วยรายใหม่อย่างไร? 
 

โดยทั่วไปสำหรับผู ้ป่วยวัณโรครายใหม่ แพทย์จะใช้ยารักษาวัณโรค
จำนวน 4 ขนานให้ผู้ป่วยรับประทานในระยะเวลา 2 เดือนแรก และลดเหลือ 2 
ขนานในระยะเวลาอีก 4 เดือนต่อมา รวมระยะเวลาการรักษาทั้งสิ้นอย่างน้อย 
6 เดือน ปัจจุบัน แพทย์อาจใช้ยารักษาเม็ดรวมที่มียา 2-4 ขนานในเม็ดเดียวกัน 
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เพื่อลดจำนวนเม็ดยาที่ผู้ป่วยต้องรับประทานต่อมื้อให้น้อยลง เพื่อความสะดวก
ในการรับประทานยา และโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากยาอาจลดลงด้วย 
 

การรักษาวัณโรคอย่างถูกต้องทำได้อย่างไร? 
 

การรับประทานยาอย่างถูกต้องทุกขนาน ทุกมื้อ จนครบระยะเวลาการ
รักษาที่นานอย่างน้อย 6 เดือน จะทำให้มีโอกาสหายขาดจากวัณโรคได้สูงถึง
อย่างน้อยร้อยละ 90 แต่หากรับประทานยาไม่ถูกต้องหรือไม่สม่ำเสมอ โอกาส
หายขาดจะมีเพียงประมาณร้อยละ 50 เท่านั้น และจะมีโอกาสสูงในการกลับ
เป็นซ้ำที่เกิดจากเชื้อวัณโรคดื้อยา การรับประทานยาจึงต้องรับประทานยา “ต่อ
หน้า” พี่เลี้ยง ที่ส่วนใหญ่ควรเป็น “พยาบาล” หรือ “เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ” 
เท่านั้น จึงจะช่วยให้สามารถรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง โดยพยาบาลหรือ
เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพยังจะช่วยดูแลหากเกิดอาการข้างเคียงของยาวัณโรคให้
ด้วย 

 

อาการข้างเคียงของยาวัณโรคมีอะไรบ้าง? 

 
อาการข้างเคียงของยาวัณโรค แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
 
1. อาการข้างเคียงไม่ร ุนแรง ได้แก่ ปวดมวนท้อง คลื ่นไส้อาเจียน 
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คันโดยไม่มีผื่นตามผิวหนัง ปวดข้อ ปัสสาวะ
เป็นสีส้มแดง (ซึ่งเกิดจากยาวัณโรคตัวหนึ่ง) อาการเหล่านี้อาจพบได้
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บ่อยใน 1-2 สัปดาห์แรกของการรักษา โดยพบหลังการรับประทานยา
วัณโรคแต่ละมื้อ แต่ไม่อันตราย และไม่จำเป็นต้องหยุดยาวัณโรค 
สามารถรับประทานยาวัณโรคต่อไปได้ อาการเหล่านี้มักหายไปได้เอง
ภายใน 1-2 สัปดาห์ หากมีอาการมาก ได้แก่ อาเจียนบ่อย หรือคัน
มาก อาจต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับประทานยาบรรเทาอาการ 

2. อาการข้างเคียงรุนแรง ได้แก่ ตัวเหลืองตาเหลือง คลื่นไส้อาเจียนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่สัมพันธ์กับการรับประทานยาวัณโรคแต่ละมื้อ หูอื้อ 
วิงเวียนศีรษะ เดินเซ ตามัวหรือตาบอดสี ผื่นตามผิวหนัง มีไข้หลัง
รับประทานยา อาการเหล่านี้พบได้ไม่บ่อย แต่หากเกิดขึ้นจำเป็นต้อง
หยุดยา เพราะเป็นอาการข้างเคียงอันตราย และควรปรึกษาแพทย์
เพื่อให้การดูแลที่เหมาะสมต่อไป 

 

จะกำจัดเสมหะอย่างถูกต้องอย่างไร? 
 

การไอหรือจาม การบ้วนขากเสมหะทิ้ง ควรกระทำในสถานที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวก และควรมีภาชนะรองรับ ได้แก่ กระป๋อง หรือภาชนะอื่น เสมหะที่
อยู่ในภาชนะเหล่านี้ไม่สามารถทำให้เชื้อวัณโรคติดต่อไปสู่คนอื่นได้ เพราะ
การติดต่อจะเกิดขึ้นจากเชื้อวัณโรคที่อยู่ในอนุภาคละอองฝอยเล็กๆ ของ
เสมหะที่ล่องลอยแขวนอยู่ในอากาศ  แต่ก็ไม่ควรทำให้เสมหะหกเลอะเทอะ
เรี่ยราด และในแต่ละวันควรนำเสมหะในภาชนะเหล่านั้นไปทิ้งในส้วมชักโครก 
เผา หรือฝังดิน ส่วนผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าอื่นๆ ที่ใช้ปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจาม 
หากต้องการนำกลับมาใช้อีก ควรซักทุกวันและผึ่งตากแสงแดดให้แห้ง เพราะ
แสงแดดในธรรมชาติสามารถฆ่าเชื้อวัณโรคได้ สำหรับหน้ากากอนามัยแบบใช้
ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำอีก 
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จะสงสัยคนที่สัมผัสใกล้ชิดว่าอาจเป็นวัณโรคอย่างไร? 
 

ผู้ที ่มีอาการน่าสงสัยว่าอาจเป็นวัณโรค “ปอด” โดยทั่วไป คือ ผู้ที ่มี
อาการไอเรื ้อรังติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ขึ ้นไป ร่วมกับอาจมีอาการต่างๆ 
เหล่านี้ ได้แก่ ไข้ เหงื่อออกตอนกลางคืน ไอมีเสมหะปนเลือด อ่อนเพลีย เบื่อ
อาหาร น้ำหนักลดหรือผอมลง เจ็บหน้าอก 

ส่วนวัณโรค “นอกปอด” จะมีอาการแตกต่างกันไปตามอวัยวะต่างๆ ที่
เป็นวัณโรค 
 

การวินิจฉัยวัณโรคปอดทำได้อย่างไร? 
 

แพทย์จะใช้การตรวจเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์และเอกซเรย์ปอด ใน
การวินิจฉัยวัณโรคปอด นอกจากนี้ แพทย์อาจใช้วิธีอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ การ
เพาะเชื้อวัณโรคในเสมหะ 
 

วัคซีนบีซีจีป้องกันวัณโรคได้จริงหรือไม่? 
 

วัคซีนบีซีจีที่โดยทั่วไปจะฉีดตั้งแต่แรกคลอด จะช่วยลดโอกาสป่วยเป็น
วัณโรครุนแรงในเด็กเท่านั้น ได้แก่ วัณโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ วัณโรคชนิด
แพร่กระจาย แต่จะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันวัณโรคปอดในเด็ก และไม่
สามารถป้องกันวัณโรคในผู้ใหญ่ทั้งวัณโรคปอดและวัณโรคนอกปอด การรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดให้หายขาดอย่างถูกต้องเท่านั้น จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด
ไม่ให้มีการติดต่อไปยังผู้อื่น 
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