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ทานกําลังจะเริ่มรับการรักษาเพื่อบําบัดวัณโรค (TB) ที่ทานเปนอยูตามที่แพทยสั่ง TB เปนโรครายแรงที่จะ
ทําความเสียหายใหแกสุขภาพของทานถาปลอยไวโดยไมทําการรักษา TB รักษาใหหายขาดไดโดยการเยียวยา ที่ถูกตอง

การควบคุมดูแล
เปนสิ่งสําคัญมากที่ทานตองกินยาตามที่แพทยสั่ง การกินยาไมตรงตามเวลาอาจกอใหเกิดการดื้อยา ซึ่งทําให
โรคที่ทานเปนรักษาใหหายไดยากกวา
เพื่อเลี่ยงปญหาเหลานี้ การเยียวยาเพื่อรักษา TB จึงตองไดรับการควบคุมดูแลอยางเต็มที่ ซึ่งก็หมายความวา
ผูปวยตองกินยาตอหนาพยาบาล TB หรือเจาหนาที่สุขภาพอื่น พยาบาลที่คลินิก TB สามารถตอบคําถามใดๆ
ที่ทานอาจมีเกี่ยวกับการรักษาโรคที่ทานกําลังไดรับ เจาหนาที่เหลานี้จะคอยตรวจติดตามผลขางเคียงตางๆของ การรักษา
และถาจําเปนก็จะจัดใหทานไดพบกับแพทย
นับเปนความจําเปนอยางยิ่ง ที่ทานจะตองกินยาติดตอกันไป จนกวาแพทยประจําคลินิก TB จะสั่งใหทานหยุดได
(แมวาทานจะรูสึกดีขึ้นแลว) ทั้งนี้เพื่อปองกันไมให TB กลับฟนขึ้นมาอีก

ทําไมขาพเจาจึงตองกินยาเหลานี้ดวย?
•
•
•

เพื่อบําบัด TB ใหหายขาด
เพื่อปองกันไมใหเกิดพัฒนาการเชื้อ TB ที่จะดื้อยา
เพื่อปองกันการแพร TB ใหแกผูอื่น

ยาอะไรบางที่ใชรักษา TB?
ยาที่ใชรักษา TB โดยปกติคือยาปฏิชีวนะที่ชื่อ ไอโซไนอซิด, ไรแฟมพิซิน, พีราซินาไมด และ เอแธมบิวทอล
(Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamide และ Ethambutol) ยาดังกลาวแพทยอาจสั่งใหกินทุกวันหรือกิน 3
ครั้งตอสัปดาห
ยาเหลานี้ตองกินตามที่แพทยของทานสั่งติดตอกันเปนเวลาอยางนอยหกเดือน ในการรักษาบางกรณีที่ไมบอยนัก
อาจตองกินยาติดตอกันเปนเวลาถึง 2 ป
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ทานตองแนใจวาไดแจงใหพยาบาลทราบหากทานมีความจําเปนใดๆที่ไมอาจมาคลินิก TB ได หรือแจงให
พยาบาลมาหาทานที่บาน (ตัวอยางเชน ทานมีนัดกับอีกแหงหนึ่ง) ในวันที่ทานตองกินยา ซึ่งเราจะจัดการ
เปลี่ยนแปลงใหทาน

ทําไมจึงตองกินยาหลายขนานพรอมกัน?
ยารักษาโรค TB เปนยาปฏิชีวนะ เปนยาที่มีผลในการฆาแบคทีเรีย TB ดวยวิธีตางๆกัน เนื่องจากแบคทีเรีย TB ตายชา
จึงจําเปนตองใชการรวมยาหลายขนานเปนประจําอยางนอยหกเดือนเพื่อฆาแบคทีเรียเหลานี้
ถาใชยาดังกลาวแยกกัน แบคทีเรีย TB จะมีความสามารถดื้อยาเหลานี้ไดอยางรวดเร็ว ในออสเตรเลียมีคนจํานวน นอยที่เปน TB
ชนิดที่ดื้อยาที่ใชรักษา ถาเกิดเหตุดังกลาวอาจตองเพิ่มปริมาณยาปฏิชีวนะใหมากขึ้น และตองใชเวลานานกวาในการรักษา

ความระมัดระวังในขณะที่ทําการรักษา TB
แอลกอฮอลและยาพาราเซตามอล อาจแทรกแซงยาตางๆที่ใชรักษา การดื่มแอลกอฮอล หรือกินยาพาราเซตามอล
ขณะกําลังกินยารักษา TB อาจกอใหเกิดปฏิกริยาหรือผลขางเคียงตางๆ ซึ่งอาจทําใหสุขภาพของทานทรุดโทรม
ดังนั้นจึงขอแนะนําใหทานหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอลในระหวางที่ทานรับการรักษา
โปรดสังเกตวาในระหวางที่รับการรักษานี้ประจําเดือนอาจมาไมสม่ําเสมอ ขอแนะนําวาสตรีควรหลีกเลี่ยง
การตั้งครรภขณะรับการักษา TB ผลของยาเม็ดคุมกําเนิดจะลดนอยลงเมื่อกินยา Rifampicin จึงทําให
การคุมกําเนิดโดยวิธีนี้ไดผลไมแนนอน ดังนั้นจึงขอแนะนําใหสตรีที่กําลังรับการรักษา TB ใชการคุมกําเนิด
ดวยวิธีอื่นแทน ทานควรปรึกษาการคุมกําเนิดดวยวิธีอื่นกับแพทยของทาน
หากทานตั้งครรภหรือกําลังเลี้ยงบุตรดวยนมมารดา ทานตองแจงใหแพทยประจําคลินิก TB ทราบโดยทันที
อาจมีความจําเปนตองเปลี่ยนยาที่ทานกําลังกินอยู
อาจมีความจําเปนตองทําการตรวจเลือดเปนประจําเพื่อคอยดูผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น แพทยของทานจะจัด
การตรวจตางๆเหลานี้ใหทาน

อาการตางๆที่เกิดขึ้นจากยา
นับเปนความสําคัญที่ทานจะตองแจงใหแพทยรักษาโรค TB ทราบ ในกรณีที่ทานกินยาอยางอื่นหรือใชสมุนไพร
เพื่อวาเราจะประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นตอการรักษาโรค TB จากการใชยานั้นๆ
ยาลดกรดที่มีสวนผสมอลูมิเนียม (เชน Gaviscon )ไมควรกินภายในสองชั่วโมงหลังจากกินยารักษา TB
การใชยาเมธาโดนอาจมีปฏิกริยากับยาตางๆที่ใชรักษา TB ดวย ยาบางอยางที่ใชในการรักษาโรคเบาหวาน
โรคพารกินสัน เอชไอวี ลมชัก หรือ อาการตางๆของหัวใจ (diabetes, Parkinson’s disease, HIV, epilepsy หรือ
cardiac conditions) อาจแสดงปฏิกริยาตอยาที่ใชรักษา TB ถาทานกําลังอยูในระหวาง รักษาโรคตางๆดังกลาวนี้
นับวาสําคัญที่ทานตองแจงใหแพทยรักษาโรค TB ของทานทราบ
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วิธีกินยา
ยาตางๆนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดถากินพรอมกันหนึ่งชั่วโมงกอนอาหาร หรือสองชั่วโมงหลังอาหาร และควรกินกับน้ํา
ตามทางปฏิบัติแลวควรกินยาเวลาเดียวกันทุกวัน
สําหรับผูปวยที่มีอาการคลื่นไส ควรกินยาพรอมกับอาหารเบาๆ (เชน ขนมปงปง) ถาทานเคยคลื่นไส
ที่สําคัญคือทานควรแจงใหพยาบาลหรือแพทยทราบ
ถาทานมีปญหาในการกินยา โปรดปรึกษาหารือกับพยาบาลหรือแพทยรักษาโรค TB

ผลขางเคียงของยารักษาโรค TB
เนื่องจากยาตางๆที่ใชรักษา TB อาจกอใหเกิดผลขางเคียงไดแกบางคนในบางโอกาส ในกรณีที่เกิดขึ้น
โปรดรายงานใหแพทยหรือเจาหนาที่พยาบาลที่คลินิก TB ทราบโดยทันที
ในกรณีที่ทานเกิดมีอาการผิดปกติอยางหนึ่งอยางใด หรือรูสึกไมสบายไมวาจะดวยเหตุใดๆ โปรดปรึกษา
หารือปญหานั้นกับพยาบาลหรือแพทยรักษาโรค TB ของทาน หากทานตองการการดูแลรักษานอกเวลา
ควรไปแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลในเขตของทาน พรอมกับนํารายชื่อยาตางๆที่รักษาโรค TB ไปดวย
ผลขางเคียงที่อาจมีแตไมจําเปนตองเกิดทุกอยาง ไดแก:
• เปนผื่นและรูสึกคัน
• คลื่นไส (อยากอาเจียน) ไมหิวอาหาร
• ผิวและตามีสีเหลือง
• เหนื่อยงายเกินควร
• สายตาพรามัว สีที่เห็นเพี้ยนไป
• ประจําเดือนผิดปกติ
• ทองเสีย
• ปวดตามขออยางผิดปกติ /โรคเกาท
• เปนไข ปวดศีรษะ และปวดกลามเนื้อ
• เปนรอยฟกช้ํางาย
สําหรับผูที่กําลังรับการรักษาโรค TB ถาน้ําตา คอนแท็คเลนสออน เสมหะ และปสสาวะเปลี่ยนสีเปนสีสม ไมใชสิ่งผิดปกติ
และไมใชสิ่งที่ ตองปนหวง

โปรดอยาลังเลที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาอยางหนึง่ อยางใดกับแพทยรกั ษาโรค TB
หรือพยาบาลที่คลินิก
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