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วณัโรคเป็นโรคทีเ่กดิขึน้โดยเชือ้วณัโรคเขา้สูร่า่งกาย เมือ่ผูป่้วยวณัโรคไอหรอื
จาม เชือ้วณัโรคจะแพรก่ระจายออกไปยงับรเิวณรอบๆ ผูค้นทีอ่ยูบ่รเิวณรอบๆ จะตดิ
เชือ้ 

จากการหายใจเอาเชือ้โรคเขา้ไป 
เมือ่เร ิม่เจ็บป่วยจะมอีาการ เชน่ ไอ เสมหะ มไีข ้แต่เน่ืองจากอาการคลา้ยกบัไขห้วดั 
จงึทําใหต้รวจพบไดล้า่ชา้ หากไอต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 2 สปัดาหข์ึน้ไปควรไปรบั 
การตรวจทีส่ถาบนัการแพทย ์เชน่ โรงพยาบาลหรอืคลนิิก เป็นตน้  
วณัโรคเป็นโรคทีต่อ้งใชเ้วลาในการรกัษาหากเกดิอาการเจ็บป่วย แต่ไม่ใช ่ 
"โรคทีน่่ากลวัและรกัษาไม่หาย" เมือ่เกดิอาการเจ็บป่วยสภาพจติใจก็จะออ่นแอตาม

ไปดว้ย 
ขอใหบุ้คคลทีอ่ยูร่อบขา้งชว่ยใหก้าํลงัใจแกผู่ป่้วยดว้ย 

 

วณัโรคเป็นโรคทีม่กีารเจ็บป่วยอย่างไร 
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แมใ้นยคุปัจจบุนั ทุกๆ ปีทั่วประเทศญีปุ่่นจะมผีูป่้วยรายใหม่ทีเ่จ็บป่วยดว้ยวณัโรค
ประมาณ 18,000 คน ในกรงุโตเกยีวเองมผีูป่้วยประมาณ 2,300 คน (ปี พ.ศ. 2558) 
โดยเฉพาะเมือ่ไม่กีปี่ทีผ่่านมา อตัราสว่นผูป่้วยวณัโรคทีเ่ป็นผูส้งูอายเุพิม่สงูขึน้ทุกปี 
เมือ่เปรยีบเทยีบ ในกรงุโตเกยีวมจีาํนวนผูป่้วยวณัโรควยัหนุ่มสาวทีม่อีายรุะหวา่ง 20-
29 ปีและ 30-39 ปี สงูมากกวา่จงัหวดัอืน่ ดงัน้ันผูค้นวยัหนุ่มสาวจงึควรให ้
ความสาํคญักบัโรควณัโรคดว้ย 

 
 
 

 

วณัโรค ไม่ใช ่เป็น"โรคในอดตี" 

วณัโรคไม่ใชโ่รคทีเ่ป็น 
เฉพาะผูสู้งอายุเท่าน้ันนะ 
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สว่นใหญ่แลว้ถงึแมเ้ช ือ้วณัโรคเขา้ไปในรา่งกาย เช ือ้โรคจะถกูขบัออกไปดว้ย 
ภูมคิุม้กนัทีม่อียูใ่นรา่งกาย แต่ถา้หากรา่งกายไม่สามารถขบัเชือ้วณัโรคออกไดแ้ละ

เชือ้โรค เขา้ไปอยูใ่นรา่งกายแลว้จะเรยีกลกัษณะดงักลา่ววา่ "การตดิเชือ้"  
เมือ่เช ือ้วณัโรคเร ิม่ทาํงาน 
ในรา่งกายจะเกดิโฟกสัของโรคและอาการจะปรากฏขึน้ เชน่ ไอ เสมหะ มไีข ้แต่
อาการดงักลา่ว 

ไม่ไดเ้กดิขึน้กบัผูป่้วยทีต่ดิเช ือ้ทกุคน กลา่วกนัวา่ โดยทั่วไปแลว้ ในจาํนวนผูป่้วยที่

ตดิเช ือ้ 10 คนจะมผีูป่้วย 1-2 คนทีแ่สดงอาการวณัโรค 

 
  

การตดิเช ือ้วณัโรคและการแสดงอาการเจ็บป่วยจะแตกต่างกนั 

ตดิเชือ้ 

วณัโรค 
แสดงอาการ 

เช ือ้วณัโรคอยู่ในสภาวะ เร ิม่
ทํางานในรา่งกาย 
จาํเป็นตอ้งรกัษา 

อาการตดิเช ือ้วณัโรคทีซ่อ่นเรน้ 

ตดิเช ือ้วณัโรคแต่ไม่แสดงอาการ 

สภาวะทีม่เีช ือ้วณัโรคอยู่ใน 
รา่งกายแต่ไม่ไดส่้งผลกระทบ 
อะไรเป็นพเิศษต่อรา่งกาย 



5 

 

 

 
 

เพือ่พบผูป่้วยทีแ่สดงอาการวณัโรคหรอืผูท้ีต่ดิเช ือ้ในระยะเร ิม่ตน้ทําการตรวจ
สขุภาพแกผู่ท้ีส่มัผสักบัผูป่้วยโดยเนน้ทีบุ่คคลในครอบครวัของผูป่้วยหรอืผูท้ีอ่ยู่
ใกลช้ดิกบัผูป่้วย 

หากในเสมหะของผูป่้วยมเีช ือ้วณัโรคจาํนวนมากหรอืหากสมัพสักบัผูป่้วยอยา่ง
ใกลช้ดิ เชน่ พดูคุยกนัอยา่งใกลม้ากจะมโีอกาสตดิเชือ้วณัโรคมากยิง่ขึน้  

ศูนยบ์รกิารสาธารณะสขุจะวางแผนรายละเอยีดในการตรวจสขุภาพแกผู่ท้ีส่มัผสั
กบัผูป่้วย โดยพจิารณาจากปรมิาณเชือ้โรคทีอ่ยูใ่นเสมหะของผูป่้วย อายขุองบุคคลที่

อยูร่อบตวั และลกัษณะการสมัผสักบัผูป่้วย เป็นตน้ 
ในการตรวจน้ัน จะทําการ “ตรวจ IGRA (ตรวจ QFT, T-SPOT)”  

“เอกซเรยท์รวงอก” “ทดสอบปฏกิริยิาบนผวิหนังต่อเชือ้วณัโรค(Tuberculin skin 
test)” เป็นตน้ 

 

ทําไมผูท้ีส่มัผสักบัผูป่้วยจงึตอ้งเขา้รบัการตรวจสุขภาพ? 
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ในการตรวจสขุภาพผูท้ีส่มัผสักบัผูป่้วย จะดําเนินการโดยพจิารณารายละเอยีดใน
การตรวจ หรอืชว่งเวลา โดยคํานึงถงึลกัษณะอาการของผูป่้วย อายขุองผูท้ีร่บัการ
ตรวจสขุภาพ หรอืสภาพรา่งกาย และลกัสณะของการตรวจเป็นตน้ 

 
1) การตรวจ IGRA 

ตรวจโดยทําการเจาะเลอืดและตรวจหาการตดิเชือ้ของวณัโรคจากเลอืดดงักลา่ว 
หากภูมคิุม้กนัลดตํ่าลงผลการตรวจอาจจะออกมาไม่ชดัเจน หลงัตดิเช ือ้ประมาณ 8 

สปัดาหจ์ะเป็นชว่งทีผ่ลการตรวจอาจไม่ออกมาเป็นผลบวก 
 

2) การทดสอบปฏกิริยิาบนผวิหนังตอ่เชือ้วณัโรค (Tuberculin skin 
test) 

ทําการตรวจโดยฉีดสารทูเบอรค์วิลนิเขา้ไปทางผวิหนังและวดัขนาดของอาการแดง   
ทีเ่กดิขึน้หลงัจากเวลาผ่านไป 48 ชม. เพือ่ตรวจหาการตดิเชือ้วณัโรค   
ตามกฎแลว้ จะทําการทดสอบกบัเด็กกอ่นวยัเรยีนทีอ่ายยุงัไม่ครบ 6 ขวบ 
หากไดร้บัวคัซนี BCG แลว้ปฏกิริยิาตอบสนองอาจมมีากขึน้  
หลงัตดิเช ือ้ประมาณ 8 สปัดาหจ์ะเป็นชว่งทีผ่ลการตรวจจะไม่พบวา่มกีารตดิเชือ้  
ถงึจะทําการตรวจก็ตาม 
สาํหรบัเด็กทารกทีย่งัไม่ไดฉี้ดวคัซนี BCG ซึง่หากเกดิอาการวณัโรคอาจทําให ้

อาการ หนักขึน้ ถงึแมก้ารตรวจนีจ้ะแสดงผลเป็นลบก็ตาม แต่อาจตอ้งเร ิม่การรกัษา
อาการ ตดิเช ือ้วณัโรคทีซ่อ่นเรน้ (กรณุาดูในหนา้ถดัไป) 

 
3) การตรวจเอกซเรยบ์รเิวณทรวงอก 

การตรวจหาวา่มกีารแสดงอาการวณัโรคหรอืไม่ดว้ยการถา่ยภาพเอกซเรยห์นา้อก 
สาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดต้รวจ IGRA จะทําการตรวจนีเ้ป็นอนัดบัแรก 

 

การตรวจสุขภาพสําหรบัผูท้ีส่มัผสักบัผูป่้วยมอีะไรบา้ง? 
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มกีารตดิเชือ้วณัโรคแต่ไม่ปรากฏอาการวณัโรคและอยูใ่นสภาวะทีอ่าจเกดิอาการ
เจ็บป่วย 

ไดใ้นภายหลงั เพือ่ควบคุมการเกดิอาการเจ็บป่วย ตามหลกัแลว้ตอ้งรบัประทานยา 
ไอโซไนอาซดิ (INH) อยา่งนอ้ย 6 เดอืน 

สาํหรบัการใชย้าจะอยูใ่นระบบชว่ยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลดว้ยรายจา่ยสาธารณะ 
ในระหวา่งรบัประทานยาจะไม่มขีอ้จาํกดัในการใชช้วีติเป็นพเิศษ 

อยา่งไรก็ตามวณัโรคจะเกดิอาการเจ็บป่วยไดง่้ายขึน้เมือ่ภูมคิุม้กนัลดตํ่าลง
เน่ืองจากรูส้กึเหน่ือยลา้หรอืมคีวามเครยีดสงูในชวีติประจาํวนัอยา่งต่อเน่ืองหรอืมี
โรคเบาหวานเป็นตน้ 

นอกจากนีก้ารรบัประทานยาเพือ่ควบคุมการเกดิอาการเจ็บป่วย 
หากหยดุรบัประทานหรอืรบัประทานไม่สม่ําเสมอทําใหไ้ม่สามารถควบคุม 

อาการเจ็บป่วยได ้และสรา้งเช ือ้ทีใ่ชย้าไม่ไดผ้ล (เช ือ้ทีท่นต่อยา) 
กรณีทีเ่ช ือ้วณัโรคทีต่ดิเป็นเชือ้ทีท่นต่อยา อาจตอ้งเปลีย่นการใชย้าตามความ

เหมาะสม  
ตอ้งรบัประทานยาไม่ใหข้าดจนกวา่จะสิน้สดุการรกัษา 

  

การตดิเชือ้วณัโรคทีซ่อ่นเรน้คอือะไร? 
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เป็นการตรวจสอบเพือ่หาวา่วณัโรคแสดงอาการหรอืไม่ หากแสดงอาการจะ

สามารถดูไดว้า่ ลกัษณะของปอด รอ่งรอยของการเกดิโรคภายในปอดขยายวงกวา้ง
ไปแค่ไหนแลว้ เป็นตน้  

กรณีทีต่ดิเช ือ้วณัโรค กลา่วกนัวา่อาการป่วยจะแสดงอาการระหวา่ง 6 เดอืนไป
จนถงึ 2 ปีหลงัการตดิเชือ้ 

 ในชว่งดงักลา่ว ทางศูนยบ์รกิารสาธารณะสขุจะวางแผนการตรวจเอกซเรยท์รวง
อก ตามความจาํเป็น  

 กรณุาเขา้รบัการตรวจสขุภาพทุกคร ัง้ตามตารางทีถ่กูกาํหนดไว ้ในกรณีทีท่ี่

ทํางาน, โรงเรยีนหรอืทีอ่ยูอ่าศยัมกีารเปลีย่นแปลงเน่ืองจากการยา้ยหรอืกรณีทีไ่ม่ 
สามารถเขา้รบัการตรวจได ้กรณุาตดิต่อกบัศูนยบ์รกิารสาธารณะสขุทีท่ําการรกัษา
อยู ่

หาก มอีาการทีส่ามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เชน่ ไอ เสมหะ มไีข ้ตดิต่อกนั 2 สปัดาห ์
ขึน้ไป กรณุาเขา้รบัการตรวจวนิิจฉัยทีส่ถาบนัการแพทยท์นัทโีดยไม่ตอ้งรอจนถงึ
เวลานัดตรวจ 

 
 

 
 
 
 
 
  

กรณีทีต่ดิเช ือ้วณัโรคและแสดงอาการ ผูป่้วยสว่นใหญ่จะแสดงอาการภายใน  
1 ปี ผูป่้วย 80% จะแสดงอาการใน 2 ปี 

ระยะเวลาจนกวา่จะแสดงอาการ 

ผูป่้วย 60%  
จะแสดงอาการใน 1 ปี 
80% จะแสดงอาการ ใน 2 ปี 

การตรวจเอกซเรยท์รวงอกคอือะไร ? 

อตัรา 

เดอืน 
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เพือ่รกัษาวณัโรคตอ้งรกัษาโดยใชย้ารวมกนัหลายชนิดตามลกัษณะอาการ สิง่
สาํคญัก็คอืตอ้งรบัประทานยาอยา่งสม่ําเสมอมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

เมือ่รบัประทานยาต่อเน่ืองเป็นเวลา 2 สปัดาหถ์งึ 1 เดอืนหลงัจากเร ิม่รกัษา อาการ
ของผูป่้วยสว่นใหญจ่ะดขีึน้ การแพรเ่ช ือ้ไปยงับุคคลอืน่ก็จะลดนอ้ยลง แต่ถา้หากหยดุ
ทานยาหรอืใชย้าอยา่งไม่สม่ําเสมอในชว่งนี ้อาการจะแยล่งหรอืเกดิการทนต่อยาและ
การใชย้าจะไม่ไดผ้ล  

กรณีทีอ่าการทรดุหนัก อาจตอ้งรบัการรกัษาโดยการใชย้าเป็นเวลา 1 ปีขึน้ไปหรอื
ตอ้ง เขา้รบัการผา่ตดั  

ไม่วา่ใครก็ตาม การรบัประทานยาโดยไม่ลมืทานยาเลยเป็นเวลาตอ่เน่ืองกนันานๆ 
ถอืเป็นเร ือ่งยาก ทางศูนยบ์รกิารสาธารณะสขุยนิดใีหก้ารสนับสนุนผูป่้วยเพือ่ให ้
สามารถใชย้าอยา่งไดผ้ล ขอใหท้่านตัง้เป้าหมายการรกัษาใหส้ิน้สดุไปพรอ้มๆ กบั
ศูนยบ์รกิารสาธารณะสขุ 

ไพราซนิาไมด ์

ไอโซไนอาซดิ 

ไรแฟมพซิิน 

การรกัษาวณัโรค 
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วณัโรคจะไม่ไดแ้พรเ่ช ือ่ไปยงัผูอ้ืน่ได ้ถงึแมผู้ท้ีต่ดิเช ือ้วณัโรคแบบไม่แสดงอาการ 
เชน่ การตดิเชือ้วณัโรคทีซ่อ่นเรน้  

สาํหรบัผูป่้วยทีแ่สดงอาการ หากรบัประทานยาอยา่งถกูตอ้ง การตดิเชือ้จะลดลง
โดยใชเ้วลา ประมาณ 2 สปัดาห ์ 

เมือ่ผูป่้วยกลบัมายงัโรงเรยีนหรอืสถานทีท่ํางาน ไม่ตอ้งกงัวลวา่จะแพรเ่ช ือ้ไปยงั
ผูอ้ืน่ 

กรณุาตอ้นรบัผูป่้วยดว้ยความอบอุน่ 
ผูค้นจาํนวนมากยงัตอ้งเผชญิกบัความกงัวลต่อความอคตทิางสงัคม เชน่ผูป่้วยวณั

โรค เอดส ์โรคเร ือ้น ความเจ็บป่วยไม่ไดท้ําใหศ้กัดิศ์รคีวามเป็นคนของบุคคลน้ัน
ลดลงหรอืเปลีย่นแปลงไป กรณุาใหก้าํลงัใจกบัผูป่้วยเพือ่สามารถรกัษาไดอ้ยา่งอุน่ใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

กรณุาตอ้นรบัผูป่้วยดว้ยความอบอุน่ 



11 

 

 

 
 
ศูนยบ์รกิารสาธารณะสขุมหีนา้ทีใ่หก้ารสนับสนุนใหป้ระชาชนทกุท่านดํารงชวีติ

อยา่งมสีขุภาพด ีเพือ่ใหก้ารรกัษาวณัโรคของผูป่้วยสิน้สดุลงอยา่งสมบูรณ ์ทาง
ศูนยบ์รกิารสาธารณะสขุจะคอยใหค้วามชว่ยเหลอืเร ือ่งการใชย้า ใหค้ําปรกึษาในการ
รกัษา บรกิารตรวจสขุภาพหลงัสิน้สดุการรกัษา บรกิารตรวจสขุภาพบุคคลใน
ครอบครวั และผูท้ีอ่ยูร่อบตวัผูป่้วย เป็นตน้ 
* นอกจากนี ้ในการรกัษาวณัโรคจะมรีะบบชว่ยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลสว่นหน่ึง 

ดว้ยรายจา่ยสาธารณะ และการยืน่ขอใชร้ะบบดงักลา่วก็คอืทีศู่นยบ์รกิารสาธารณะ
สขุ 
หากท่านมคีวามกงัวลเร ือ่งใดๆ ก็ตามกรณุาเขา้มาขอรบัคําปรกึษา 

 
 
 

 
 
  

DOTS คอือะไร・・ 
DOTS เป็นกลยุทธก์ารควบคุมวณัโรคขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) โดยม ี

ปัจจยัหลกัอยู่ 5 ประการ ไดแ้ก ่

1) ภาวะผูนํ้าของรฐับาล 

2) ส่งเสรมิการตดิตามความคบืหนา้และการตรวจวนิิจฉัยโดยการทดสอบ  

เช ือ้แบคทเีรยี  

3) ตรวจสอบการรบัประทานยาโดยใหผุ้ป่้วยทานยาต่อหนา้ผูดู้แล 

4) การจา่ยยาอย่างสม่ําเสมอ  

5) เฝ้าสงัเกตุบนัทกึผลการทดสอบเชือ้แบคทเีรยี   

  ในประเทศญีปุ่่นเองไดนํ้ากลยุทธนี์เ้ขา้มารวมอยู่ในกฎหมายตัง้แต่ปี พ.ศ.  2548 (ปีเฮ

เซ ที ่ 17) โดยเฉพาะเพือ่สนับสนุนใหร้บัประทานยาอย่างต่อเน่ือง จงึไดม้กีารตรวจสอบ

การรบัประทานยาโดยใหผุ้ป่้วยทานยาต่อหนา้ผูดู้แล 

ทีโ่รงพยาบาลหรอืทีศู่นยบ์รกิารสาธารณะสุข 

หนา้ทีข่องศูนยบ์รกิารสาธารณะสุข 
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1    ตารางการตรวจสุขภาพ (ผลการตรวจ) 
วนัเวลา รายละเอยีด ผลการตรวจ หน่วยงาน หมายเหตุ 

หล
งัจ

าก
นี

ท้
นั

ท ี

ปี  เดอืน  วนั ตรวจเอกซเรย ์ ทรวงอก    

ตรวจ IGRA  
  

ทดสอบปฏกิริยิา 
บนผวิหนัง 

ตําแหน่งทีฉี่ดยา 
(ซา้ย   ขวา   บน   กลาง  ลา่ง ) 

X (เป็นตุ่มพุพอง・เนือ้ตาย

เฉพาะส่วนเลอืดออก) 

  

X 

การตรวจอืน่ๆ    

2 
เด

อืน
ต่อ

มา
 

ปี  เดอืน  วนั ตรวจเอกซเรย ์ ทรวงอก    

ตรวจ IGRA    

ทดสอบปฏกิริยิา 
บนผวิหนัง 

ตําแหน่งทีฉี่ดยา 
(ซา้ย   ขวา   บน   กลาง  ลา่ง ) 

X (เป็นตุ่มพุพอง・เนือ้ตาย
เฉพาะส่วนและเลอืดออก) 

  

X 

การตรวจอืน่ๆ  
  

6 
เด

อืน
ต่อ

มม
า 

ปี  เดอืน  วนั 

ตรวจเอกซเรย ์ ทรวงอก  

  

2 
ปีต

่อม
า 

ปี  เดอืน  วนั 

ตรวจเอกซเรย ์ ทรวงอก  

  

2 
ปีต

่อม
า 

ปี  เดอืน  วนั 

ตรวจเอกซเรย ์ ทรวงอก  

  

 

2    สําหรบัผูท้ีเ่ขา้รบัการตรวจสุขภาพ 
（1） การตรวจสุขภาพเพยีง 1 คร ัง้ยงัไม่สามารถมัน่ใจได ้กรณุาเขา้รบัการตรวจสขุภาพตามทีไ่ด ้

วางแผนไว ้
（2） หากอาการ เชน่ ไอ เสมหะ เจ็บหนา้อก มไีขเ้ล็กนอ้ยเกดิขึน้ตอ่เน่ือง 2 สปัดาหข์ึน้ไป กรณุา

นําเอกสารนีม้ารบัการตรวจวนิิจฉัยทีส่ถาบนัการแพทยโ์ดยไม่ตอ้งรอใหถ้งึเวลานัดตรวจ
สขุภาพ  
นอกจากนี ้หากสิน้สดุชว่งเวลาตรวจสขุภาพแลว้ก็ตอ้งปฏบิตัเิชน่เดยีวกนั 

3    สําหรบัแพทยป์ระจําสถาบนัการแพทย ์
คณุ_______________อาจไดร้บัเชือ้วณัโรคประมาณในปี     เดอืน   และไดร้บัการตรวจสุขภาพ 
ตามกาํหนดการทีร่ะบุไวด้า้นบนหากตรวจพบอาการทีค่าดวา่เป็นอาการของวณัโรค กรณุาตดิตอ่ไป
ยงัผูร้บัผิดชอบดา้นวณัโรคประจําศนูยบ์รกิารสาธารณะสุขทีร่ะบุไวด้งัตอ่ไปนี ้

ศูนยบริการสาธารณะสขุ(โฮเค็นโจ)           แผนก                   หมายเลขโทรศัพท (           ) 

บนัทกึการตรวจสุขภาพ 


