ปัสสาวะสีเข้มขึ้นผิดปกติ ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยทันทีเพื่อ
ความปลอดภัย
ภาวะแทรกซ้อนของวัณโรค
ภาวะแทรกซ้ อนของวัณโรคมักเกิดขึ้นจากการรักษาที่
ล่าช้า หรือการรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง โดยอาการของภาวะแทรกซ้อน
อาจไม่รุนแรง หรือรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ภาวะแทรกซ้อนที่มัก
พบได้ในผู้ป่วยวัณโรค ได้แก่ ไอเป็นเลือด ฝีในปอด ภาวะน้้าในช่อง
หุ้มปอด อาการปวดบริ เวณหลัง ข้อ ต่อกระดู กอัก เสบ หรื ออาจ
รุนแรงถึงขั้นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปัญหาเกี่ยวกับตับและไต และ
โรคหัวใจ จากการที่เชื้อวัณโรคกระจายไปที่อวัยวะอื่น ๆ
การป้องกันวัณโรค
- ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
- ออกก้าลังกายสม่้าเสมอ
- ตรวจสุขภาพเป็นประจ้าทุกปี
- ถ้าจ้าเป็นต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่แออัด ควรใส่
หน้ากากอนามัย
- การได้รบั วัคซีนบีซีจี (BCG) ก็สามารถช่วยป้องกันวัณ
โรค ซึ่งวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนพืน้ ฐานที่ต้องฉีดให้เด็กแรกเกิด
และเป็นวัคซีนที่เจ้าหน้าทีต่ ้องฉีดเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องท้างาน
ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือต้องคอยดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่อายุ
ต่้ากว่า 35 ปี ประสิทธิภาพในการป้องกันอยู่ที่ประมาณ 80% และ
มีระยะเวลาในการป้องกันยาวนาน 10-15 ปี
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วัณโรค
วัณโรค (Tuberculosis) คือ โรคติดต่อที่เกิดจากการติด
เชื้อแบคทีเรียรุนแรง ซึ่งสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศได้ด้วย
การหายใจ การจาม การไอ หรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคติดต่อ
กันเป็นเวลานาน ๆ วัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หาก
ผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง

2. ระยะแสดงอาการ (Active TB) เป็นระยะที่เชื้อได้รับ
การกระตุ้นจนเกิดอาการต่าง ๆ โดยอาการในระยะนี้จะปรากฎให้
เห็นได้ชัดเจน เช่น มีอาการไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด เจ็บหน้าอก หรือ
รู้สึกเจ็บเวลาหายใจหรือไอ อ่อนเพลีย มีไข้ หนาวสั่น มีอาการเหงื่อ
ออกในเวลากลางคืน น้้าหนักลด และความอยากอาหารลดลง
ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้ววัณโรคจะแสดงอาการที่ปอด ซึ่ง
เรียกว่า วัณโรคปอด แต่เชื้อก็สามารถกระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ใน
ร่างกายและท้าให้เกิดอาการผิดปกติที่เป็นอันตรายได้ เช่น วัณโรค
กระดูก วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง
สาเหตุของวัณโรค

ขณะที่วัณโรคนั้นก็ถือเป็นโรคที่มักเกิดขึ้นในผู้ป่วยติดเชื้อ
เอชไอวี (HIV) เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่บกพร่องจะท้าให้เชื้อวัณโรค
สามารถติดและแสดงอาการได้ง่าย
อาการของวัณโรค
อาการวัณโรคจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแฝง
(Latent TB) และระยะแสดงอาการ (Active TB) โดยเมื่อผู้ป่วย
ได้ รั บเชื้ อแล้ ว เชื้อ จะพัฒ นาไปอย่ า งช้ า ๆ อาจต้ องใช้เ วลาเป็ น
สัปดาห์ ไปจนถึงหลายปีกว่าจะแสดงอาการใด ๆ ให้เห็น
1. ระยะแฝง (Latent TB) ในระยะแฝง เมื่อผู้ป่วยได้รับ
เชื้อแล้วจะไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็น เนื่องจากเชื้อไม่ได้รับการ
กระตุ้ น ทว่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย ก็ ยั ง คงอยู่ ใ นร่ า งกาย และสามารถ
ก่อให้เกิดอาการจนเข้าสู่ระยะแสดงอาการได้ ทั้งนี้หากผู้ป่วยมีการ
ตรวจพบเจอเชื้อในช่วงระยะแฝง แพทย์อาจให้เข้ารับการรักษา
และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ รวมถึงลดความเสี่ยงที่อาการ
จะเข้าสู่ระยะแสดงอาการ

สาเหตุของวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อไมโครแบคทีเรียมทู
เบอร์คู โลซิ ส (Mycobacterium Tuberculosis) ที่ส ามารถ
แพร่กระจายได้ทางอากาศโดยผ่านทางการไอ จาม การพูด และ
การหายใจ โดยความเสี่ยงของวัณโรคจะเพิ่มขึ้นหากเป็นผู้ที่เคยพัก
อาศัย หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีผู้ป่วยวั ณโรคจ้านวนมาก เคยมี
การติ ด ต่ อ และสั ม ผั ส อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ติ ด เชื้ อ ผู้ ที่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น
อ่อนแอจากโรคร้ายแรง หรืออยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาที่มีฤทธิ์
กดภูมิคุ้มกัน และผู้ที่มีสุขภาพไม่ดี จากปัญหาทางด้านโภชนาการ
ติดยาเสพติด หรือพิษสุราเรื้อรัง ไม่เพียงเท่านั้น เด็ กและผู้สูงอายุ
ยังเป็นวัยที่เสี่ยงต่อติดเชื้อวัณโรค เนื่องจากทั้ง 2 วัยนี้จะมีสุขภาพ
ที่อ่อนแอกว่าคนในวัยผู้ใหญ่
ในขณะที่ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณ
โรคได้น้อยกว่า เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายจะก้าจัดเชื้อได้เองตาม
ธรรมชาติ หรื อ หากเคยได้ รั บ เชื้ อ มาก่ อ นแล้ ว ผู้ ป่ ว ยมี สุ ข ภาพ
แข็งแรง เชื้อก็จะไม่แสดงอาการใด ๆ เช่นกัน

การวินิจฉัยวัณโรค
การวินิจฉัยวัณโรคเบื้องตนด้วยตนเองสามารถท้าได้หาก
อยู่ในระยะแสดงอาการ แต่ถ้าเป็นระยะแฝงจะไม่มีอาการใด ๆ
แสดงให้เห็น จึงต้องอาศัยวิธีการวินิจฉัยโดยแพทย์ โดยในเบื้องต้น
แพทย์จะใช้วิธีการตรวจทางผิวหนังเพื่อดูระดับภูมิคุ้มกัน และหาก
มีความผิดปกติ แพทย์จะสั่งตรวจอื่น ๆ เพิ่มเติม วิธีที่แพทย์นิยมใช้
ในการตรวจวัณโรคได้แก่ การตรวจเลือด และการเอกซเรย์ การ
ส่องกล้อง การตรวจชิ้นเนื้อ การตรวจน้้าไขสันหลัง
ไม่เพียงเท่านั้น หากแพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยจะมีอาการของ
วัณโรค แพทย์จะสั่งเก็บเสมหะของผู้ป่วยเพื่อยืนยันโรค และใช้
ตัวอย่างเสมหะเพื่อทดสอบหายาที่สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด
การรักษาวัณโรค
การรักษาวัณโรคท้าได้ด้วยการรับประทานยาต่อเนื่อง
อย่างสม่้าเสมอควบคู่กับการดูแลสุขภาพ โดยยาที่แ พทย์นิยมใช้ใน
การรั ก ษา ได้ แ ก่ ไอโซไนอาซิ ด (Isoniazid)
ไรแฟมพิ ซิ น
(Rifampicin)
อี แ ทมบู ท อล (Ethambutol) ไพราซิ น าไมด์
(Pyrazinamide) แต่ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการดื้อยา ก็อาจจะต้องใช้ยา
ตัวอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อให้การรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น สเตรปโตมัยซิน (Streptomycin) และยาลีโวฟลอกซาซิน
(Levofloxacin) เป็นต้น
ทว่ายาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคนั้นเป็นยาที่มีผลข้างเคียง
รุนแรง และอาจเป็นพิษต่อตับ ดังนั้นในการรักษา แพทย์และผู้ป่วย
จึ งต้ อ งร่ ว มมื อ กั น สั งเกตอาการอย่ า งใกล้ ชิด ซึ่ งถ้ า หากผู้ ป่ ว ยมี
อาการ คลื่นไส้ อาเจียน ความอยากอาหารลดลง หายใจล้าบาก มี
อาการไข้ติดต่อกันหลายวันอย่างไม่มีสาเหตุ มีอาการบวมที่บริเวณ
ใบหน้าและล้าคอ มีปัญหาในการมองเห็น ผิวซีดเหลือง หรือมี

