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แนวทางการดแลรกษาผปวยวณโรคประเภท "Failure" เขต 11
พนธ'ชย รตนส*วรรณ พ.บ.1
ประเด-นท./ควรพ0จารณาในการดแลรกษาผปวยวณโรคประเภท Failure
ประเด#นท%&ควรพ'จารณาในประเด#นแรก ค-อ การส3งเสมหะเพาะเช67อเพ6/อทดสอบความไวต3อ
ยา (Drug susceptibility test หร-อ DST) การด:แลผ:=ป>วยวณโรคโดยท&วไปจะม%แนวทางคCอนข=างชด
เจนโดยอาจไมCต=องพ'จารณาผล DST ก#ได= ในการด:แลรกษาผ:=ป>วยวณโรครายใหมCนFน ไมCม%ข=อแนะนGา
ให=สCงเพาะเช-Fอเพ-อ& ทGา DST เน-&องจาก ต=องใช=ระยะเวลานานกวCาจะได=ผล, คCาใช=จCายส:งหากดGาเน'นการ
สGาหรบผ:=ป>วยวณโรครายใหมCทกราย และความนCาเช-&อถ-อของผล DST ยงเปKนท%&ถกเถ%ยงกน ดงนFน ใน
ทางปฏ'บต'แล=ว จMงให=การรกษาผ:=ป>วยวณโรครายใหมCไปเลย โดยไมCสCงเสมหะเพาะเช-FอดงกลCาว แตC
หากผ: =ป > ว ยเก' ด ความล= ม เหลวในการรกษา (Treatment failure หร- อ Failure) ขMFน มา ก#ม % แนวทาง
ปฏ'บต'ในการด:แลรกษาโดยไมCได=รอผล DST เชCนเด%ยวกน เน-&องจากต=องใช=เวลานานอยCางน=อย 4 – 6
เด-อน กวCาจะได=ผล DST กลบมาและยงอาจม%ข=อจGากดด=านความนCาเช-&อถ-อของผลการทดสอบดง
กลCาวอ%กด=วย ดงนFน แม=ในการรกษาผ:=ป>วยวณโรคประเภท Failure ก#ไมCได=คGานMงถMงผล DST น%F เรามก
จะใช=ผล DST เม-& อการรกษาด= วยยาสG า รอง (Reserve drugs หร- อ Category 4 – CAT 4) แล=วยง
Failure อ%ก (ภาพท%& 1) เพ-&อจะได=พจ' ารณาวCายงม%ยาอะไรท%&เหล-อซM&งนCาจะยงไมCเก'ดเช-Fอวณโรคด-Fอยาอย:C
บ=าง เพ-&อจะได=พ'จารณาโอกาสในการจดส:ตรยารกษาผ:=ป>วยอ%กสกครFงถ=าเปKนไปได=
ประเด#นท%&สอง ซM&งม%ความสGาคญกวCาการพ'จารณาเร-&องการใช=ผล DST ในการเล-อกส:ตรยารกษา
ผ:=ป>วย (ทFงผ:=ป>วยใหมCและเกCา) ก#ค-อ การใหบร0การ DOT ท./ม.ค*ณภาพ (ภาพท%& 1) (DOT = Directly
-Observed Treatment) โดยต=องให=บร'การ DOT ท%&ม%คณภาพตFงแตCการรกษาในครFงแรก ซM&งโดยท&ว
ไปมกให= CAT 1 (Category 1) โดยเฉพาะสGาหรบผ:=ป>วยวณโรครายใหมCเสมหะพบเช-Fอ (New smear
-positive) เพราะหากให=การรกษาด=วยการทGา DOT อยCางม%คณภาพตFงแตCการรกษาครFงแรกเชCนน%Fได=
โอกาสท%&ผ:=ป>วยจะได=รบการรกษาหายม%ส:งถMงอยCางน=อยร=อยละ 90 และม%โอกาสเก'ด Failure ม%น=อย
มาก ทGาให=โอกาสท%&จะใช=ยา CAT 2 (Category 2) หร-อ CAT 4 ม%น=อยไปด=วย เปKนการประหยดงบ
ประมาณลงได=มาก เพราะราคาต=นทนของ CAT 4 ส:งถMงประมาณ 100,000 – 120,000 บาท
1 นายแพทย 9 วช ด=านเวชกรรมปdองกน สGานกงานปdองกนควบคมโรคท%& 11 จงหวดนครศร%ธรรมราช
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ประเด#นท%&สาม ค-อ การพ0จารณาใชยา CAT 2 หร6อ CAT 4 สAาหรบผปวย Failure จากการ
รกษาดวย CAT 1 (ภาพท%& 1) ข=อแนะนGาขององคการอนามยโลก (World Health Organization หร-อ
WHO) ม%อย:CอยCางชดเจน ค-อ ในการเล-อกวCาจะใช= CAT 2 หร-อ CAT 4 นFน WHO (2004) แนะนGาให=
พ'จารณาเร-&อง ความเข=มแข#งของแผนงาน DOTS (Directly-Obsrved Treatment, Short-course) ใน
ความค'ดเห#นสCวนตว ค-อ เราต=องพ'จารณาในระดบบคคล หร-อ ระดบผ:=ป>วย Failure เปKนรายๆ ไปวCา
ได=รบบร'การ DOT ท%&ม%คณภาพเช-&อถ-อได=จร'งหร-อไมC หากผ:=ป>วยไมCได=รบบร'การ DOT ท%&ด% ก#พ'จารณา
ให= CAT 2 ได= เพราะ Failure ท%&เก'ดขMFนสCวนใหญCนFน มกเก'ดจากผ:=ป>วยไมCได=รบประทานยาอยCางถ:ก
ต=องในการรกษาครFงแรก การให= CAT 2 ก#นCาจะยงม%โอกาสหายได=อย:C แตCก#ต=องทGา DOT อยCางม%คณ
ภาพด=วย สCวนผ:=ป>วยท%&ทGา DOT อยCางด%และเช-&อถ-อได=ตFงแตCการรกษาครFงแรกจนแนCใจได=วCา ผ:=ป>วยรบ
ประทานยาในการรกษาครFงแรกอยCางถ:กต=องจร'ง แตCยง Failure ก#ม%โอกาสเปKนไปได=วCา ผ:=ป>วยอาจต'ด
เช-Fอวณโรคด-FอยาตFงแตCแรกทGาให=การรกษาไมCได=ผล (ควรพ'จารณาหาปkจจยหร-อสาเหตท%&เปKนไปได=
ของ Failure ให=ละเอ%ยดรอบคอบด=วย โปรดด:ประเด#นท%& 4) การให= CAT 4 รCวมกบการทGา DOT อยCาง
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ถ:กต=องก#จะชCวยให=ผ:=ป>วยม%โอกาสหายได=ส:ง การทGา DOT ในกรณ%น%Fต=องทGาอยCางถ:กต=องและจร'งจง
เพราะอาจเปKนโอกาสสดท=ายของผ:=ป>วยวณโรครายนFนๆ ท%&จะได=รบการรกษาหาย สGาหรบผ:=ป>วยท%&ได=
CAT 2 และทGา DOT ท%&ด%ด=วย หากยงม%ผลการรกษาเปKน Failure อ%ก ก#พ'จารณาให= CAT 4 ได=โดย
รCวมกบการทGา DOT อยCางม%คณภาพ ดงนFน ในการรกษาผ:=ป>วยวณโรคทกรายทกครFง จGาเปKนต=องให=
บร'การ DOT ท%&ม%คณภาพควบค:Cกนไปด=วยเสมอ เพ-&อให=ผ:=ป>วยม%โอกาสหายได=ส:ง แตCหากไมCทGา DOT
หร-อทGา DOT ไมCจร'ง การม%ส:ตรยารกษาก%&ส:ตรก#ไมCสามารถชCวยผ:=ป>วยได=จร'ง ตราบเทCาท%&เรายงต=องใช=
ส:ตรยาท%&ต=องใช=เวลารกษานานหลายเด-อน
ประเด#นท%&ส%& การพ0จารณาหาปBจจยหร6อสาเหต*ท./เปCนไปไดของ Failure เม-&อม%ผ:=ป>วย Failure
โดยเฉพาะจาก CAT 1 เราควรพ'จารณาหาปkจจยท%&เก%&ยวข=องท%&ทGาให=เก'ด Failure ขMFนมา ปkจจยท%&ต=อง
พ'จารณาเปKนอนดบแรก ค-อ ผลการตรวจเสมหะ AFB ท%&ใช=ตดส'นใจวCาผ:=ป>วย Failure หร-อไมC บางครFง
เราพบ False positive AFB ได= แตCผ:=ป>วยวณโรครายนFนม%ลกษณะทางคล'น'กด%ขMFน ไมCม%อาการไอหร-อ
อาการอ-&นๆ หลงเหล-ออย:Cอ%ก ม%นFGาหนกขMFนหลายก'โลกรม การว'น'จฉย Failure จMงต=องระมดระวงและ
รอบคอบ เพราะเปKนการตดส'นใจวCาจะต=องใช= CAT 2 หร-อ CAT 4 แกCผ:=ป>วยซM&งต=องใช=ระยะเวลารกษา
นานและต=องใช=ยาฉ%ดรCวมด=วย หากผ:=ป>วยไมCได= Failure จร'ง ผ:=ป>วยก#จะเส%ยเวลา, เจ#บตวจากยาฉ%ด,
เส%&ยงตCอฤทธ'nข=างเค%ยงจากยา และส'Fนเปล-องงบประมาณหร-อคCาใช=จCายหากผ:=ป>วยต=องจCายเง'นคCารกษา
เอง การว'น ' จฉย Failure จMงควรม% ผลเสมหะ AFB เปK นบวกอยCา งน= อ ยสองครFง เสมอเพ- &อ เปK น การ
ว'น 'จฉยท% &แนCน อน (Definite diagnosis) หากม% ผลเสมหะ AFB เปK นบวกอยCา งน=อ ย 2 ครFง แล=ว จMง
พ'จารณาถMงปkจจยเก%&ยวข=อ งท%&พ บบCอยซM&งทGาให= Failure ได= ค-อ การทGา DOT โดยด:วCาได=ทGา DOT
อยCางจร'งจงม%คณภาพหร-อไมC หากไมCได=ทGา DOT จร'งในการรกษาด=วย CAT 1 ก#พ'จารณาให= CAT 2
ได=โดยทGา DOT ให=ถ:กต=องด=วย (ดงกลCาวแล=วในประเด#นท%& 3) สCวนปkจจยท%&อาจเก%&ยวข=องอ-น& ๆ ท%&พบได=
ได=แกC ปkจจยด=านตวผ:=ป>วย (Host) เชCน เปKนเบาหวาน, ม%ภ:ม'ค=มกนบกพรCอง เปKนต=น, ปkจจยด=านคณ
ภาพยา เชCน ยาเส-&อมสภาพ/คณภาพกCอนหมดอาย เปKนต=น, ปkจจยด=านเช-Fอท%&ไมCใชCวณโรค หร-อ NTM
(Non-tuberculous mycobactium) หากเราสามารถตดปkจจยเหลCาน%Fออกไปได=ทFงหมด ก#ม%ความเปKน
ไปได=ส:งวCา ผ:=ป>วยนCาจะต'ดเช-Fอวณโรคด-FอยาตFงแตCแรก และอาจเปKนเช-Fอวณโรคด-Fอยาหลายขนาน
(Multi-drug resistant tuberculosis หร- อ MDR TB) ด=ว ย ก#พ ' จ ารณาให= ก ารรกษาด= ว ย CAT 4 ได=
(โปรดด:ประเด#นท%&สาม)
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เคร6อข3ายการดแลผปวยวณโรค Failure

หลกการสGาคญประการหนM&ง ค-อ การด:แลผ:=ป>วยวณโรค Failure ควรดGาเน'นการได=ทโ%& รงพยาบาล
ใกล=บ=านได= โดยทGาเปKน One-stop service (ภาพท%& 2) และอาศยเคร-อขCายจงหวดเปKนหลกในการด:แล
ผ:=ป>วยเหลCาน%F ด=วยเหตผลดงน%F
1. ผ:=ป>วยจะไมCจาG เปKนต=องเด'นทางไปยงโรงพยาบาลใหญCบางแหCงในกรงเทพฯ, โรงพยาบาลของ
มหาว'ทยาลยหร-อศ:นยวณโรค เพราะผ:=ป>วยสCวนใหญCต=องแบกรบคCาใช=จCายในการเด'นทางเอง
2. โรงพยาบาลศ:นยหร-อโรงพยาบาลท&วไป (รพศ./รพท.) ม%อายรแพทยหร-อแพทยผ:=เช%&ยวชาญ
โรคทรวงอกท%&สามารถให=คGาปรMกษาแกCแพทยท&วไปในโรงพยาบาลชมชน เพ-&อจดส:ตรยา
สGารองในการรกษาวณโรคท%&เหมาะสมได=
3. การสCงเสมหะเพ-&อเพาะเช-Fอและ DST สามารถสCงได=จากโรงพยาบาลชมชนไปยงห=องชนส:ตร
อ=างอ'งวณโรคท%&กลCมวณโรค (หร-อช-&อหนCวยงานเด'มค-อ กองวณโรค)
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4. โรงพยาบาลใกล=บ=าน ซM&งมกเปKนโรงพยาบาลชมชน (รพช.) สามารถประสานงานในการให=
บร'การ DOT กบศ:นยสขภาพชมชนหร-อสถาน%อนามย (ศสช./สอ.) ได=อยCางสะดวก
บทบาทของหนCวยงานหลกในเคร-อขCายจงหวด ม%ดงน%F
1. โรงพยาบาลศ:นยหร-อโรงพยาบาลท&วไป (รพศ./รพท.) ม%หน=าท%&ให=คGาปรMกษาแกCแพทยท&วไป
ของโรงพยาบาลชมชน ในการจดเตร%ยม/ประเม'นสภาพผ:=ป>วย, จดส:ตรยาสGารองให=เหมาะสม
ท%&ส ดสGาหรบผ:=ป>วย Failure แตCละราย และให=คGาปรMก ษาในระหวCางการรกษาหากผ:=ป>วยม%
ความผ'ดปกต'ใดๆ เก'ดขMFน ได=แกC การเก'ดฤทธ'nข=างเค%ยงจากยา
2. โรงพยาบาลใกล=บ=าน ซM&งสCวนใหญCเปKนโรงพยาบาลชมชน (รพช.) รวมถMงหนCวยงานหร-อโรง
พยาบาลอ-&นๆ ในและนอกสงกดกระทรวงสาธารณสขและโรงพยาบาลเอกชน ท%&ม%ผ:=ป >วย
Failure เก'ดขMFน ไมCจGาเปKนต=องสCงผ:=ป>วยไปท%ใ& ด และพ'จารณาดGาเน'นการดงตCอไปน%F
• แพทยดGา เน'น การประสานงานปรMกษาอายรแพทยหร-อแพทยผ:=เช% &ยวชาญโรคทรวง
อกท%& รพศ./รพท. เพ-&อจดเตร%ยม/ประเม'นสภาพผ:=ป>วยกCอนการรกษาด=วยส:ตรยา
สGารอง และปรMกษาเร-&องการจดส:ตรยาสGารองให=เหมาะสมท%&ส ดสGาหรบผ:=ป>วยแตCละ
ราย โดยในระหวCางรอปรMกษาแพทยท%& รพศ./รพท. อย:CนFน แพทยของ รพช. อาจ
พ'จารณาให=ยาวณโรคส:ตรเด'มรบประทานตCอไปพลางกCอน
• เจ=าหน=าท%&ชนส:ตรดGาเน'นการประสานงานและจดสCงเสมหะเพ-&อเพาะเช-Fอวณโรคและ
DST โดยสCงตรงไปท%&กลCมวณโรค
• เจ=าหน=าท%&คล'น'กวณโรคดGาเน'นการเบ'กยาสGารอง เม-&อแพทยได=จดส:ตรยาท%&เหมาะสม
ได=แล=ว โดยทGาคGาขอเบ'กยาสCงพร=อมข=อม:ลและประวต'ผ:=ป>วยไปท%&สGานกงานปdองกน
ควบคมโรคท%& 11 จงหวดนครศร%ธรรมราช (สคร.11) แตCเพ-&อความสะดวกรวดเร#ว
ควรประสานงานทางโทรศพทและ/หร-อโทรสารไปกCอนแล=วสCงเอกสารดงกลCาวเปKน
ทางการไปตามหลง เม-อ& ได=รบยาจาก สคร. แล=ว เจ=าหน=าท%&ประสานงานทGา DOT ไป
ท%& ศสช./สอ. ใกล=บ=านผ:=ป>วย โดยเน=นให=ทAา DOT โดยเจาหนาท./ดานส*ขภาพเปCน
หลก
3. ศสช./สอ. ดGาเน'นการให=บร'การ DOT ท%&ถ:กต=องและม%คณภาพให=ผ=ป: >วยตลอดระยะเวลาการ
รกษา
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บทบาทของแพทย'ในระดบ รพช. เม6/อม.ผปวย Failure
1. พ'ส: จนวCาผ:=ป > ว ยเปK น Failure จร' ง หร-อ ไมC และม%ป kจจยหร-อ สาเหตอะไรเก%&ย วข= องบ=าง และ
พ'จารณาวCาผ:=ป>วยม%ความจGาเปKนต=องใช= CAT 2 หร-อส:ตรยาสGารอง (CAT 4) หร-อไมC
2. หากผ:=ป>วยจGาเปKนต=องใช=สต: รยาสGารอง แพทยดGาเน'นการประสานงานปรMกษากบอายรแพทย/
แพทยผ:=เช%&ยวชาญโรคทรวงอก ของ รพศ./รพท. เพ-&อจดเตร%ยม/ประเม'นสภาพผ:=ป>วยกCอนเร'ม&
ให=การรกษาด=วยส:ตรยาสGารอง และปรMกษาเพ-&อจดส:ตรยาสGารองให=เหมาะสมท%&สด
3. ให=การด:แลผ:=ป>วยระหวCางการรกษา ในกรณ%ท%&ผ:=ป>วยม%อาการฤทธ'nข=างเค%ยงจากยาหร-อปkญหา
ด=านการรกษาใดๆ หากเปKนประเด#นท%&ยCงยาก ก#ปรMกษากบอายรแพทย/แพทยผ:=เช%&ยวชาญ
โรคทรวงอก ของ รพศ./รพท. ตCอไป เพ-อ& ให=การด:แลท%&เหมาะสม

ตวอย3างสตรยารกษา CAT 4 หร6อยาสAารอง (Reserve drugs)
การตดส'นใจเล-อกใช=ส:ตรยาขK7นอย3กบด*ลยพ0น0จการตดส0นใจของแพทย'ผใหการดแลรกษา
ผปวย แพทยท%&โรงพยาบาลชมชน (รพช.) อาจพ'จารณาปรMกษาอายรแพทย/แพทยผ:=เช%&ยวชาญโรค
ทรวงอก ของ รพศ./รพท. หร-อพ'จารณาส:ตรยาสGารองจากตวอยCางดงตCอไปน%F
ตวอยCางส:ตรยาสGารองน%F อาศยหลกการท%&แพทยยงไมCทราบผล DST (เพราะต=องใช=เวลานานกวCา
จะได=ผลการทดสอบน%F) แตCแพทยจGาเปKนต=องตดส'นใจให=การรกษาไปกCอน และควรเล-อกให=ยาทFงหมด
ท%&ม%อย:อC ยCางเหมาะสมท%&สด เพ-&อให=โอกาสผ:=ป>วยได=รบการรกษาหายให=ได=
ตวอยCางส:ตรยาของ WHO (1996: 32 – 33) ในกรณ%ท%&ไมCม%ผล DST ค-อ 3K5EtZO/18EtO (ตว
เลข 3 หมายถMง 3 เด-อน, ตวเลข 5 ท%&ห=อยอย:CหมายถMง ให=ยา 5 วนตCอสปดาห หากไมCม%ตวเลขห=อยอย:C
หมายถMง ให=ยาทกวน, และ 18 หมายถMง 18 เด-อน สGาหรบตวอกษรยCอช-อ& ยา โปรดด:ในหวข=อ "ขนาด
ยา") โดยให=การรกษาระยะแรก (the initial phase) เปKนระยะเวลานานอยCางน=อย 3 เด-อน หร-อจนกวCา
เสมหะ AFB จะกลบเปKนลบ (AFB -) สCวนการรกษาระยะตCอเน-&อง (the continuation phase) ควรให=
เปKนระยะเวลานานอยCางน=อย 18 เด-อนหลงจากเสมหะกลบเปKนลบเพ-&อปdองกนการกลบเปKนซFGา
แตCหากพ'จารณาในกรณ%ท%&เปKน MDR TB นFน WHO (1996: 34 – 35) แนะนGาวCาควรให=เพ'&มยา
Cs หร-อ PAS (P) ในการรกษาระยะแรกด=วย
ดงนFน ตวอยCางส:ตรยาท%&ด%และเหมาะสมท%&ส ด หากม%ยา Cs หร-อ PAS อย:Cด=วย ก#ค วรจะเปKน
3K5EtZOP(Cs)/18EtOP(Cs) โดยความหมายของ P(Cs) หมายถMง อาจเล-อกใช= Cs แทน P ก#ได=
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ขนานใดขนานหนM&ง อยCางไรก#ตาม หากม%ผล DST แพทยควรพ'จารณาจดส:ตรยาตามผล DST นFนได=

ขนาดยา2










ขนาดยาท%ใ& ห= ม%ดงน%F
Kanamycin (K) ขนาดยา 15 mg/kg/วน ให=ท กวนหร-อ 5 วนตCอสปดาห โดยฉ%ดเข=ากล=ามเน-Fอ
ลMกๆ (Deep intramuscular injection)
Ethionamide (Et) ขนาดยาบรรจท%&ม%อย:Cเม#ด ละ 250 mg ขนาดยารบประทาน 750 mg ตCอวน
สGาหรบผ:=ป>วยท%&ม%นFGาหนกตว 50 kg ขMFนไป และขนาดยา 500 mg ตCอวนสGาหรบผ:=ป>วยท%&ม%นFGาหนก
ตวน=อยกวCา 50 kg ในการทGา DOT ถ=าผ:=ป>วยรบประทานยาวนละ 750 mg ให=รบประทานยา 250
mg ภายใต= Strict observation (DOT) และให=ผ:=ป>วยรบประทานยาเอง 500 mg ในระยะเวลา 10
– 12 ช&วโมงตCอมา
Ofloxacin (O) ขนาดยาบรรจท%&ม%อย:Cเม#ดละ 100 mg ขนาดยารบประทาน 600-800 mg ตCอวน
ถ=าผ:=ป>วยทนตCอขนาดยา 800 mg ไมCได= อาจพ'จารณาลดขนาดยาลงเหล-อ 400 mg ตCอวน การให=
ยาพ'จารณาให=ว นละ 1 ครFงเพ-&อความสะดวกในการทGา DOT หร-อขนาดยาตCอวนอาจแบCงให=ร บ
ประทานทก 12 ช&วโมง
Pyrazinamide (Z) ขนาดยาบรรจท%&ม%อย:Cเม#ดละ 500 mg ขนาดยารบประทาน 25 mg/kg/วน (20
– 30 mg/kg)
P-aminosalicylic acid หร6อ PAS (P) ขนาดยาบรรจท%&ม%อย:Cเม#ดละ 1 g (1,000 mg) ขนาดยาท%&
ให=ในตCอวน ค-อ 150 mg/kg, หร-อ 10 – 12 g ตCอวน โดยแบCงให= 2 ครFง โดยท&วไปจะให= 5 – 6 g
ทก 12 ช&วโมง
Cycloserine (Cs) ขนาดยาบรรจท%&ม%อย:Cเม#ดละ 250 mg ขนาดยาส:งสดตCอวนค-อ 15 -20 mg/kg
และขนาดยาปกต'ค-อ 500 – 750 mg ผ:=ป>วยน=อยรายท%&จะสามารถทนขนาดยาได=มากกวCา 750
mg, หร-อ 500 mg ตCอวนในการรกษาระยะตCอเน-&อง ขนาดยาตCอวนสามารถแบCงให=เปKน 2 ครFง ค-อ
250 mg ในตอนเช=า และ 500 mg ในอ%ก 12 ช&วโมงตCอมา

2 กCอนให=เร'&มการรกษาแกCผ:=ป>วย ขอให=แพทยกรณาตรวจสอบขนาดยาท%&ถ:กต=องกบเอกสารอ=างอ'งขององคอนามยโลกหร-อ
WHO (World Health Organization) ผ:=เข%ยนไมCรบผ'ดชอบในกรณ%ทเ%& ก'ดข=อผ'ดพลาดจากการพ'มพในเอกสารน%F นอกจากน%F แพทย
ควรศMกษาข=อควรระวงในการใช=ยาและรายละเอ%ยดอ-&นๆ จากเอกสารอ=างอ'งฉบบเต#มของ WHO ด=วย
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เอกสารอางอ0ง (สามารถ Download เอกสารอ=างอ'งฉบบเต#มได=จาก www.who.int/tb/en)
 World Health Organization (WHO). 1996. Guidelines for the management of drugresistant tuberculosis. WHO/TB/96.210 (Rev.1).
 World Health Organization (WHO). 2003. Treatment of tuberculosis: guidelines for
national programmes. Third edtion. WHO/CDS/TB/2003.313.
 World Health Organization (WHO). 2004. Treatment of tuberculosis: guidelines for
national programmes, third edition. Revision approved by STAG, June 2004.
WHO/CDS/TB/2003.313.
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