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วณโรคยงคงเปนปญหาสาธารณสขทสาคญของประเทศไทย ประมาณกนวาเก!อบร#อยละ 30
ของคนไทยต(ดเช!+อวณโรค ในแตละป.มคนไทยป/วยด#วยวณโรคประมาณกวา 80,000 ราย ประเทศ
ไทยยงเปนหน2งใน 22 ประเทศทวโลกทมปญหาวณโรคส4ง แพทย6ในฐานะทเปนผ4#ให#บร(การด4แลผ4#
ป/วย จ2งมบทบาททสาคญในการรกษาผ4#ป/วยวณโรคซ2 งรวมถ2งการควบคมวณโรคด#วย โดยทวไป
แพทย6มกค#นเคยกบการรกษาผ4#ป/วย จ2งถ!อวาการรกษาผ4#ป/วยวณโรคก=เปนการรกษาโรคๆ หน2ง ท
เม!อสงการรกษาในใบสงยาแล#ว ผ4#ป/วยคงมความรบผ(ดชอบตวเองในการรบประทานยาได#อยางถ4ก
ต#อง หากไมมาตามนดเสยบ#าง ก=คงเหม!อนๆ กบโรคอ!น ทคอยแก#ไขปญหากนไปเปนรายๆ และคง
มยาสารองส4ตรตางๆ ทจะให#แพทย6เล!อกเพ!อรกษาอกหลายส4ตร ข#อเท=จจร(ง ค!อ ปจจบนถ2งขณะน+
เรายงมส4ตรยารกษาผ4#ป/วยวณโรค ทมประส(ทธ(ภาพส4งสด ค!อ มโอกาสหายถ2งอยางน#อยร#อยละ 90
เพยงส4ต รเดยว ค!อ ส4 ตรยาแนวทหน2 งขององค6 ก ารอนามยโลก (Category 1) ขณะทยาสารอง
(Reserve drugs) ทมอย4 จะมราคาส4 ง กว ามาก แต มประส( ทธ( ภ าพในการรกษาตากว า, ต# อ งรบ
ประทานยานานกว ามาก (อาจถ2ง 21 - 24 เด!อน), ยามลกษณะทรบประทานยากกว า และยงม
โอกาสเก(ดฤทธ(Tข#างเคยงส4งกวาส4ตรยาแนวทหน2ง การดแลรกษาผปวยวณโรคในคร"งแรกใหผ
ปวยรบประทานยาใหถกตอง จ)งม*ความส+าคญเป.นอย/างย01ง อยางไรก=ตาม ผ4#ป/วยวณโรคสวน
หน2 งจะรบประทานยาได#ไมถ4กต#องและไม ครบตามระยะเวลา อนเปนผลมาจากป2จจยทางดาน
พฤต0กรรมส/วนบคคลและป2จจยทางดานสงคมของผปวย ปจจยทางด#านพฤต(กรรมทพบบอย
ได#แก ผ4#ป/วยมอาการฤทธ(Tข#างเคยงของยา ทาให#บางรายเล!อกหร!อหยดยาบางขนานเองโดยไม
ปร2กษาแพทย6, ผ4#ป/วยสวนใหญเม!อมอาการดข2+น ก=ร4#ส2กเบ!อทจะรบประทานยาตอ, บางรายล!มหร!อ
หลงล!มในการรบประทานยา, บางรายเปนผ4#ส4งอายหลงๆ ล!มๆ (อาจรวมกบขาดผ4#ด4แล), บางรายม
อาการทางจ(ตประสาท, บางรายเก=บรกษายาไว#ในทไม เหมาะสม เช น เก=บไว#ใต#หลงคามงจากท
สมผสแสงแดดทาให#ยาเส!อมคณภาพ, บางรายใจดแบงปนยาให#บคคลอ!นทมอาการไอคล#ายคล2งกน
สวนปจจยด#านสงคมของผ4#ป/วย ได#แก ฐานะครอบครวยากจนมาก, ผ4#ป/วยไมมส(ทธ(ในการรกษา
พยาบาล, ผ4#ป/วยเบ(กค ารกษาพยาบาลได#แต ไมมเง(นทดรองค ายาไปก อน, ญาต(ๆ ทกลบมาจาก
กรงเทพฯ ต#องการพาผ4#ป/วยทยงอย4ระหวางการรกษาวณโรคไปตรวจเช=คซ+าอกคร+งทโรงพยาบาล
1 นายแพทย6 9 วช ด#านเวชกรรมปVองกน สานกงานปVองกนควบคมโรคท 11 จงหวดนครศรธรรมราช
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ในกรงเทพฯ แล#วแพทย6บอกวาในเอกซเรย6ไมมรอยโรคอะไร (ผ4#ป/วยและญาต(ไมให#ข#อม4ลการรกษา
วณโรคปจจบนแก แพทย6ท กรงเทพฯ) และแพทย6บอกผ4#ป/วยว าไม ได#ป/วยอะไร ผ4#ป/วยก=หยดการ
รกษาไปเลย, ผ4#ป/วยบางรายไมต#องการเปXดเผยตวเอง อาจเพราะมหน#าทการงานด หร!อมอาชพค#า
ขาย/ปรงอาหาร หร!อบางรายต(ดเช!อ+ เอดส6, บางรายมลกษณะการทางานทไมสะดวกตอการเด(นทาง
ไปรบการรกษาอยางตอเน!อง เชน อาชพประมง, ขบรถบรรทกสงของตางจงหวด, ทางานเปนเวร/
กะ เปนต#น ปจจยเหลาน+ ล#วนมผลตอการรบประทานยาของผ4#ป/วยวณโรค แต การรบประทานยา
อยางถ4กต#องของผ4#ป/วยมความสาคญมาก ไมเฉพาะตอตวผ4#ป/วยเองทจะได#หายจากวณโรค แตจะ
ลดโอกาสการเก(ดเช!+อวณโรคด!+อยาได#, ลดการแพร กระจายเช!+อไปยงผ4#ส มผสรายอ! น และยงลด
โอกาสการกลบเปนซ+าได#ด#วย การรบประทานยาของผ4#ป/วยวณโรค โดยเฉพาะในการรกษาคร+งแรก
น+น จ2งมความสาคญ หากผ4#ป/วยรบประทานไมถ4กต#อง จะมผลเสยตามมาอกมาก ท+งในแง ความ
ทกข6ทรมานของตวผ4#ป/วยเอง, งบประมาณในการด4แลรกษาทต#องเพ(มข2+นอยางมาก และในแงของ
ผลกระทบต อครอบครว, ชมชนและสงคม โดยเฉพาะอย างย( ง จะมผลกระทบต อแพทย6และผ4#ให#
บร(การด#านสขภาพด#วยเชนกนทจะเสยงตอการต(ดเช!+อและป/วยด#วยวณโรคด!+อยา ซ2งทนากลวอยาง
ย(งค!อ MDR TB (Multi-drug resistant tuberculosis) นบวาวณโรคเปนภยสขภาพทอนตรายอยาง
ย(ง แตยงโชคดทปVองกนได# หากแพทย6ทด4แลตระหนกดวา การรกษาผ4#ป/วยวณโรคให#รบประทานยา
อย างถ4กต#องต+งแต คร+งแรกมความสาคญและต#องไม ความผ(ดพลาด หากแตยงมปจจยด#านพฤต(
กรรมและสงคมหลายอยางทอาจมผลตอการรบประทานยาของผ4#ป/วยได#ดงกลาวแล#ว แพทย6จ2งมบท
บาทนาทสาคญในการด4แลรกษาผ4#ป/วยวณโรคให#ประสบความสาเร=จทกๆ ราย โดยต#องปVองกนและ
แก#ไขปญหาทกๆ อย างทอาจเก(ดข2+นระหว างการรกษา เพ! อให#ผ4#ป/วยรบประทานยาถ4กต#องให#ได#
แพทย6และทมสขภาพทให#การรกษาในชมชนควรวางแผนการรกษาผ4#ป/วยวณโรคทกๆ รายอยาง
ละเอยดรอบคอบ (Intensive TB case management) ในการปVองกนและแก#ไขปญหาของผ4#ป/วยให#
ได#ในทกประเด=นทอาจจะเก(ดข2+น แพทย6ควรสนบสนนแนวทางการรกษาทได#รบการยอมรบจากทว
โลกวา เปนทางออกทดสดในขณะน+ ค!อ การรกษาโดยการมพเล+ยงด4แลการรบประทานยาตอหน#า
หร!อ DOT (Directly-Observed Treatment) เพราะการให#บร( การ DOT ทมคณภาพ โดยเฉพาะ
อยางย(ง หากพเล+ยงมความนาเช!อถ!อ ได#แก เจ#าหน#าทด#านสขภาพ ก=จะทาให#ผ4#ป/วยมโอกาสได#รบ
การรกษาหายได#ส4งถ2งกวาร#อยละ 90 ตามประส(ทธ(ภาพทควรจะเปนของส4ตรยาแนวทหน2ง แตหาก
ไมมพเล+ยงด4แลให#บร(การ DOT โดยทวไปมกมโอกาสหายเพยงประมาณร#อยละ 50 เทาน+นเอง ซ2ง
น#อยกวาประส(ทธ(ภาพจร(งๆ ของส4ตรยามาก หากแพทย6และทมสขภาพให#ความเอาใจใสปVองกน
และแก#ไขปจจยด#านพฤต(กรรมและสงคมดงกลาวแล#วข#างต#น จะทาให#โอกาสทผ4#ป/วยวณโรคจะได#
รบการรกษาหายได#ส4งใกล#เคยงกบประส(ทธ(ภาพของส4ตรยา แพทย6ผ4#ด4แลจ2งควรแสดงบทบาทน+า
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ในการด4แลผ4#ป/วยวณโรคให#ดทสด โดยประสานงานกบทมสขภาพของชมชนอยางใกล#ช(ด เพ!อสข
ภาพทดของคนในชมชน รวมถ2งตวแพทย6เองและเจ#าหน#าทด#านสขภาพจะได#ปลอดภยจากปญหา
วณโรค โดยเฉพาะ MDR TB ให#ได# ดงน+น แพทยควรใหการดแลรกษาผป วยวณโรคอย/าง
ละเอ*ยดรอบคอบแตกต/างจากโรคอ51นๆ เพ!อการควบคมวณโรคไมให#เปนปญหาของสงคมไทย
ตอไป
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