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โรควณัโรค (TB) 
 

โรควณัโรค (TB) คือ การติดเชือ้แบคทีเรียที่เกิดจากไมโครแบคทีเรียม ทูเบอรค์โูลซสิ มนัมกัจะมีผลต่อปอด (วณัโรคปอด) แต่อาจส่งผล

กระทบต่อส่วนอื่น ๆ ของร่างกายดว้ยเชน่กนั (วณัโรคนอกปอด) เชน่ ต่อมนํา้เหลือง กระดูก ขอ้ต่อ กระดูกสนัหลงั สมอง และไต  

 

ลกัษณะทางคลีนิค  โรควณัโรค (TB) เป็นโรคเรือ้รงั อาการจะเกิดขึน้ประมาณหน่ึงคนในจาํนวนสิบคนที่ติดเชือ้วณัโรค และอาจ

พฒันาขึน้อย่างชา้ ๆ ในชว่งระยะเวลาเป็นสปัดาห ์ หรือเดือน หรือแมก้ระทั่งเป็นปี อาการเหล่านี้ประกอบ

ไปดว้ย: 

 ไอเรือ้รงั 

 เลือดในเสมหะ 

 นํา้หนักลด 

 มีไข ้

 เหง่ือออกตอนกลางคืน ผูป่้วยบางรายไม่มีอาการ อาการอื่น ๆ เกิดขึน้เม่ือวณัโรคพฒันาอยู่นอก

ปอดไปยงัส่วนอื่นของร่างกาย 

วิธีการแพรก่ระจายเชือ้ วณัโรค เป็นโรคในอากาศ เม่ือผูติ้ดเชือ้มีอาการไอ หรือจาม เชือ้แบคทีเรียจะเขา้ไปอยู่ในอากาศ และหาก

มีผูสู้ดลมหายใจรบัมนัขา้ไปก็จะก่อใหเ้กิดโรค 

การจดัการ ในกรณีที่สงสยัว่าติดเชือ้โรควณัโรค ควรรีบเขา้ปรึกษาแพทยโ์ดยเร็วที่สุด ปัจจุบนันี้ ผูป่้วยส่วนใหญ่

สามารถรกัษาไดด้ว้ยการรบัประทานยาวณัโรค โดยทัว่ไป ผูป่้วยท่ีไดร้บัผลกระทบจะไดร้บัการบําบดัดว้ยยา

หลากหลายชนิดตามแพทยส์ ั่งเป็นเวลา 6 เดือน ผูที้่ใกลช้ดิผูป่้วยทุกคนควรจะเขา้รบัการตรวจหาเชือ้ 

(รวมถึงการทดสอบทูเบอรค์ูลิน และ/หรือการถ่ายภาพรงัสีทรวงอก (CXR) ในเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว่าหา้ปี และ 

CXR ในเด็กที่มีอายุเกินหา้ปี รวมทัง้ผูใ้หญ่) 

การป้องกนั การฉีดวคัซนี บีซจีี (Bacille Calmette-Guerin): แผนกบริการทรวงอก และวณัโรค ของกรม

อนามยั จดัการฉีดวคัซนี บีซจีี ใหก้บัเด็กทารกแรกเกิดทุกคนในฮ่องกง มนัมีประสิทธิภาพในการ

ป้องกนัโรควณัโรคใหก้บัเด็กเล็ก แต่ไม่ใชส่ําหรบัผูใ้หญ่ 

 การวินิจฉัยโรคชว่งแรก และวิธีการรกัษา: โรควณัโรค ควรไดร้บัการรกัษาตัง้แต่เน่ิน ๆ เพ่ือป้องกนั

โรคภูมิคุม้กนัตํ่า และการแพร่กระจายการติดเชือ้  

 การเป็นผูนํ้าในการดําเนินชวิีตที่มีสุขภาพดี 

 รกัษาสุขอนามยัส่วนบุคคล และสิ่งแวดลอ้ม ตวัอย่างเชน่ ปิดจมูก และปากในขณะจาม หรือไอ 

สอบถาม คลินิคทรวงอก - สายด่วนเพ่ือการสอบถาม: 2591 1082 

 

 

คาํถามท่ีพบบ่อยเกีย่วกบัโรควณัโรค 
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คําถามที่ 1. โรควณัโรคเป็นโรคท่ีรา้ยแรงหรือไม่ 

โรควณัโรค ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อปอดเท่าน้ัน ผูมี้ภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง โรควณัโรค สามารถแพร่กระจายผ่านทางกระแสเลือดไปยงัส่วน  

อื่น ๆ ของร่างกายที่ก่อใหเ้กิดเย่ีอหุม้สมองอกัเสบ ภาวะเย่ือหุม้หวัใจอกัเสบ โรควณัโรคขา้งฟ่าง  ภาวะนํ้าในชอ่งเย่ือหุม้ปอด ที่มีผลรา้ย

แรงตามมาภายหลงั 

 

คําถามที่ 2. โรควณัโรคเป็นโรคที่พบไดบ่้อย ๆ ในฮ่องกงหรือไม่ 

ใช ่โรควณัโรค เป็น โรคท่ีพบไดบ่้อย ๆ ในฮ่องกง และจีนแผ่นดินใหญ่ เม่ือเทียบกบัประเทศในตะวนัตก ดว้ยการรกัษาที่มีประสิทธิภาพ และ

การฉีดวคัซนี บีซจีี ใหก้บัเด็กทารกแรกเกิดทุกคนในฮ่องกง อตัราการแจง้เตือนของโรควณัโรค ไดแ้สดงใหเ้ห็นแนวโนม้โดยรวมลดลงในชว่ง 

40 ถึง 50 ปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จาํนวนของกรณีที่ไดร้บัการแจง้เตือนล่าสุดยงัคงมีอตัราสูง และไม่มีลดลง ในชว่งระยะเวลา 5 ปี ที่

ผ่านมา 

 

คําถามที่ 3. เราจะป้องกนัตวัเองจากโรควณัโรคไดอ้ย่างไร 

การฉีดวคัซนี บีซจีี นโยบายปัจจุบนั คือ การฉีดวคัซนีใหก้บัเด็กทารกแรกเกิดทุกคน และเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี ที่อาศยัอยู่ในฮ่องกง 

ซึง่ยงัไม่เคยไดร้บัการฉีดวคัซนี บีซจีี มาก่อน รกัษาร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพที่แขง็แรง และเป็นผูนํ้าในการดํารงชวิีตที่มีสุขภาพดี เป็นมาตรฐาน

การป้องกนัที่มีความจาํเป็น (สําหรบัมาตรการป้องกนัเพ่ิมเติม โปรดดูที่เอกสารขอ้มูลเกี่ยวกบัโรควณัโรคของกรมอนามยั (DH)) 

 

คําถามที่ 4. หากนกัเรียนคนหน่ึงไดร้บัผลการวินิจฉยัว่าเป็นโรควณัโรคปอด โรงเรียนควรดําเนินการอย่างไร 

โรงเรียนสามารถอา้งอิงขอ้มูลจากคู่มือของ DH เกี่ยวกบัการจดัการโรคติดเชือ้ท่ีน่าสงสยัในโรงเรียน DH จะรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผูป่้วย

รายแรกในระบบรายงาน และดําเนินการตรวจคดักรองโรคที่มีอาการ ปัจจยัดงัต่อไปนีเ้ป็นตวักําหนดขอบเขตของการตรวจคดักรองโรค: 

 การติดเชือ้ของผูป่้วยรายแรกในระบบรายงาน 

 มีโรควณัโรคอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ภายในสถาบนัเดียวกนัในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ 

 อายุของนักเรียน – มีความเสี่ยงสูงหากนักเรียนอายุนอ้ยกว่า 5 ปี  

 ผูส้มัผสัผูป่้วยรายแรกในระบบรายงานที่ไม่บุคคลในครอบครวั 

 

คําถามที่ 5: กรมอนามยัแนะนําใหน้ักเรียนท ัง้ช ัน้เรียนเขา้รบัการตรวจ CXR ในคลินิคทรวงอก การใชก้ารตรวจดว้ย 

CXR คืออะไร เราจะแน่ใจไดอ้ย่างไรว่าเราจะไม่ไดร้บัอนัตรายจากการตรวจดว้ย CXR ในกรณีเคร่ืองทํางานเป็นปกติ  

การทดสอบวณัโรคบนผิวหนัง CXR +/- จะใชเ้ครื่องมือการตรวจคดักรองเพ่ือตรวจจบัในกรณีท่ีไม่มีอาการ อย่างไรก็ตามการทดสอบ

ดว้ยCXR ปกติไม่สามารถแยกการทดสอบการติดเชือ้ของโรควณัโรคได ้ท่ามกลางสมาชกิในครอบครวัที่ใกลช้ดิกบัผูป่้วย มี 1% ที่ติด

เชือ้ท่ีแสดงอาการ และตํ่ากว่า 0.14% ที่ติดเชือ้แบคทีเรียที่เป็นบวก  

 

คําถามที่ 6: ผูป่้วยที่ติดเชือ้มีอาการอย่างไรกอ่นเขา้รบัการรกัษา 

การสมัผสักบัผูใ้หญ่ที่ติดเชือ้วณัโรคปอดยอ้มเสมหะพบเชือ้ (smear +ve pulmonary TB) เป็นปัจจยัเสี่ยงที่สําคญัที่สุดสําหรบัเด็ก 

เด็กเล็กที่ติดเชือ้วณัโรคไม่ค่อยจะแพร่เชือ้ไปยงัเด็ก หรือผูใ้หญ่คนอื่น ๆ เน่ืองจากเด็กที่ติดเชือ้วณัโรคปอดน้ันมีเชือ้วณัโรคมีการหลั่งใน

ระบบทางเดินหายใจนอ้ย และไม่มีการไอ หรือไม่มีแรงไอท่ีทําใหอ้นภาคของการติดเชือ้ขนาดที่เหมาะสมออกมา อย่างไรก็ตาม โอกาสใน

การแพร่เชือ้อาจมีเพ่ิมขึน้เม่ือเด็ก หรือวยัรุ่นอยู่ใกลช้ดิกบัผูใ้หญ่ที่ติดเชือ้วณัโรคปอด ดงัที่แสดงต่อไปนี:้ 

 การตรวจเสมหะดว้ยวิธีสียอ้มทนกรด (acid-fast smear) / การตรวจจากนํา้ในกระเพราะอาหาร 
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 ปอดไดร้บัการติดเชือ้ หรือถูกทําลายเป็นบริเวณกวา้ง ซึง่แสดงในรูปภาพการตรวจดว้ย CXR 

 การผลิตเสมหะบาง ๆ ออกมามากมาย และพยายามไออย่างแรง  

 การถ่ายเทอากาศไม่ดียงัชว่ยเพ่ิมการแพร่กระจายอีกดว้ย 

 

คําถามที่ 7: ขณะท่ีเด็กที่กําลงัรกัษาดว้ยยาตา้นวณัโรคเราควรใหค้วามเอาใจใส่ในเร่ืองใด 

มีความคลา้ยคลึงกนักบัผูใ้หญ่ ตามหลกัแลว้ เด็กควรรบัประทานยา 3-4 เม็ด เป็นระยะเวลานานถึง 6 เดือน ภายใตก้ารสงัเกตอาการ

ดว้ยตนเอง (DOT) เคมีบําบดั มีประสิทธิภาพ และอตัราความสําเร็จในการรกัษาสูงมากหากรบัประทานยาท่ีจดัใหเ้ป็นอย่างดี 

ผูป่้วยส่วนมากดือ้ยาตา้นวณัโรค ผลขา้งเคียงที่อาจเกิดขึน้ไดแ้ก่ คลื่นไส ้ และอาเจียน ความอยากอาหารลดลง มีไข ้ วิงเวียนศีรษะ หูอือ้ 

โรคดีซา่น ตาพร่ามวั ผ่ืนแดงบนผิวหนัง และอาการคนั คุณควรเขา้รบัการรกัษาหากบุตร หลานของคุณมีอาการดงัที่กล่าวมาขา้งตน้  

 

คําถามที่ 8: When can the child return to school? 

ในกรณีส่วนมาก เด็กสามารถออกจากโรงพยบาลไดเ้ม่ือไม่มีอาการของการติดเชือ้เป็นเวลา 2 สปัดาห ์ หลงัจากเริ่มการรกัษาดว้ยยาท่ีมี

ประสิทธิภาพ ดงัน้ันเด็กจึงสามารถกลบัไปเรียนที่โรงเรียนได ้  
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