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การรัักษาวััณโรคดื้้�อยา
หลายขนาน
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กำำ�พล สุุวรรณพิิมลกุุล 

ความเป็็นมาและความสำำ�คััญ

	วััณโรคดื้้�อยาหลายขนาน (MDR-TB) เป็็นปััญหาวิิกฤติิของระบบสาธารณสุุขและภััยคุุกคามทาง
สุุขภาพทั่่�วโลก ในปีี ค.ศ. 2018 ทั้้�งโลกมีีผู้้�ป่่วย MDR-TB รายใหม่่ประมาณ 500,000 ราย แต่่มีีผู้้�ป่่วย
เพีียง หนึ่่�งในสามที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาที่่�ถููกต้้อง รายงานสถานการณ์์วััณโรคดื้้�อยาหลายขนาน
ในประเทศไทย ล่่าสุุดปีี ค.ศ. 2019 คาดว่่ามีีผู้้�ป่่วยวััณโรคดื้้�อยา MDR-TB ประมาณ 4,000 ราย คิิดเป็็น
5.7 รายต่่อประชากรแสนคน โดยพบผู้้�ป่่วยวััณโรครายใหม่่ร้้อยละ 2.3 และพบในผู้้�ป่่วยวััณโรคที่่�เคย
รัักษามาก่่อนร้้อยละ 24(1) แต่่ล่่าสุุดข้้อมููลจากองค์์การอนามััยโลก ปีี ค.ศ. 2020(2) พบว่่า ผู้้�ป่่วยวััณโรค
ดื้้�อยาหลายขนานในประเทศไทย ลดลงเหลืือ 2,500 รายคิิดเป็็น 3.6 รายต่่อประชากรแสนคน และ
อััตราส่่วนผู้้�ป่ว่ ยวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานในผู้้�ป่ว่ ยรายใหม่่ลดลงเหลืือร้้อยละ 1.7 (เดิิม ร้้อยละ 2.3) และ
ลดลงเหลืือเพีียงร้้อยละ 10 (เดิิมปีี 2018 คิิดเป็็นร้้อยละ 24) ในผู้้�ป่่วยที่่�เคยเป็็นวััณโรคมาก่่อน ส่่วน
อััตราความสำำ�เร็็จในการรัักษาในประเทศไทยดููแนวโน้้มดีีขึ้้�นในแต่่ละปีี ดัังแสดงในรููปที่่� 1 แต่่ก็็ยัังพบว่่า
อััตราความสำำ�เร็็จในการรัักษาวััณโรคดื้้�อยาหลายขนาน (เส้้นสีีเหลืือง) ยัังไม่่ถึึงร้้อยละ 60 แต่่แนวโน้้ม
วััณโรคดื้้�อยารุุนแรง (เส้้นสีีเทา) ดีีขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชัดั
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รููปที่่� 1. ความสำำ�เร็็จในการรัักษาผู้้�ป่่วยวััณโรครายใหม่่และที่่�เคยรัักษาแล้้ว เทีียบกัับวััณโรคดื้้�อยาหลาย
ขนานและวััณโรคดื้้�อยารุุนแรงในประเทศไทย (Global tuberculosis report 2020)(2)
ถึึงแม้้ผู้้�ป่ว่ ยจะได้้รับั การรัักษาด้้วยสููตรยาที่่ถูู� กต้้อง แต่่พบความสำำ�เร็็จในการรัักษาเพีียงร้้อยละ
50-60 ปััญหาส่่วนหนึ่่�งที่่�สำำ�คัญคื
ั ือการที่่ต้� ้องรัักษานาน 18-24 เดืือน และต้้องมีีการใช้้ยาฉีีดต่่อเนื่่�อง
กัันนานหลายเดืือน รวมถึึงผลข้้างเคีียงจากยาฉีีดมีีมาก ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมีีโอกาสขาดยาได้้สููง ทำำ�ให้้องค์์การ
อนามััยโลกได้้มีีคำำ�แนะนำำ�ให้้สามารถรัักษาผู้้�ป่่วยวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานด้้วยสููตรยาระยะสั้้�นเพีียง 9
เดืือน ที่่�มีียาฉีีดเป็็น amikacin (หรืือที่่�เคยเรีียกว่่า Bangladesh regimen) ล่่าสุุดมีีคำำ�แนะนำำ�ในปีี ค.ศ.
2020(3-4) ว่่าสามารถใช้้ยา Bedaquiline (Bdq) แทนยาฉีีดได้้ โดยเรีียกสููตรนี้้�ว่่า สููตรยาระยะสั้้�นชนิิดกิิน
ที่่�มีี Bdq (shorter all-oral bedaquiline-containing regimen) เนื่่�องจากมีีข้้อมููลในประเทศแอฟริิกาใต้้ มีี
คนไข้้มากกว่่า 1 หมื่่�นคน ที่่�พบว่่าสููตรยาระยะสั้้�นที่่�มีียาฉีีด เทีียบกัับสููตรยาระยะสั้้�นที่่�ไม่่มีียาฉีีดแต่่ใช้้
Bdq แทนพบว่่าอััตราความสำำ�เร็็จของการรัักษาไม่่ต่่างกััน (บทความรอการตีีพิิมพ์์) และได้้มีีการยกเลิิก
การใช้้ยาสููตร conventional longer regimen ที่่�มีีการใช้้ยาฉีีด aminoglycoside ถ้้าผู้้�ป่่วยไม่่สามารถใช้้ยา
สููตร all-oral shorter regimen ได้้ แนะนำำ�ให้้รัักษาด้้วยสููตร WHO all-oral longer regimen ตามตาราง
ที่่� 1 ส่่วนสาเหตุุที่มีี�่ การเปลี่่ย� นแปลงกลุ่่�มยาใหม่่ในที่่นี้้� ข� อไม่่ลงรายละเอีียดมากนััก แต่่กล่่าวโดยสรุุปได้้ว่า่
เนื่่�องจากมีีการศึึกษาที่่�เป็็น meta-analysis ที่่�รวบรวมคนไข้้มากกว่่า 1 หมื่่�นคน พบว่่าถ้้าผู้้�ป่่วยวััณโรค
ดื้้�อยาหลายขนาน มีียากลุ่่�ม A ร่่วมอยู่่�ในสููตร ด้้วย จะเพิ่่�มความสำำ�เร็็จในการรัักษา และสามารถลดอััตรา
การเสีียชีีวิิตได้้ ส่่วนยาในกลุ่่�ม B จะเพิ่่�มความสำำ�เร็็จในการรัักษา แต่่จะไม่่สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิต
ในขณะที่่ย� ากลุ่่�ม C จะสามารถเพิ่่�มความสำำ�เร็็จในการรัักษาได้้เล็็กน้้อยถ้้ามีีหลัักฐานว่่ายาไม่่ดื้้อ� ในหลอด
ทดลอง จึึงทำำ�ให้้สููตรยามีีการจััดเรีียงใหม่่เป็็น 3 กลุ่่�ม (A-C) โดยการเลืือกใช้้ยา ให้้เลืือกจากยาแถวบน
สุุ ดก่่ อ น ถ้้ า ไม่่ ส ามารถใช้้ ไ ด้้ พิิ จ ารณาเลืื อ กยาในแถวถัั ด ไป เหตุุ ผ ลเนื่่� อ งจากมีีการเรีียงลำำ�ดัั บ
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ตามประสิิทธิิภาพของยาและผลข้้างเคีียงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�ป่่วย โดยสููตร shorter all-oral BDQ-containing
regimen มีีดัังนี้้�(3-4)

4-6 Bdq*-Mfx(Lfx)-Pto (Eto)-Cfz-Z-Hhigh-dose-E/ 5 Mfx(Lfx)-Cfz-Z-E
*Bdq 6 เดืือน; Bdq= Bedaquiline, Mfx= Moxifloxacin, Lfx=Levofloxacin, Pto=Ptothionamide, Eto=
Ethionamide, Cfz=Clofazimine, Z=Pyrazinamide, H high-dose= high-dose Isoniazid, E= Ethambutol
*ระยะ intensive phase ให้้นาน 4 เดืือน แต่่ถ้้าผลตรวจเสมหะยัังให้้ผลบวกอยู่่�ที่่�เดืือนที่่� 4 ให้้ต่่อระยะ
intensive phase อีีก 2 เดืือน นานเป็็น 4 เดืือน โดยที่่� Bdq ให้้นานต่่อเนื่่�อง 6 เดืือน และ maintenance
phase ให้้ยาอีีก 4 ตััวที่่เ� หลืืออีีก 5 เดืือน แล้้วสามารถหยุุดได้้ โดยขนาดปรัับตามน้ำำ�� หนัักตามตารางที่่� 2
โดยผู้้�ป่ว่ ยวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานถ้้ามีีการทดสอบแล้้วว่่าไม่่ดื้้อ� ยา กลุ่่�ม Fluoroquinolone โดยใช้้
การทดสอบทางอณููชีีววิิทยา ( Line probe assay หรืือ วิิธีี PCR) และไม่่มีีข้อ้ ห้้ามการให้้ยาสููตร shorter
ให้้พยายามเลืือกใช้้ shorter all-oral BDQ-containing regimen แต่่ถ้้ามีีข้้อห้้ามถึึงค่่อยใช้้ยาสููตร all-oral
longer regimen ตามตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1. การจำำ�แนกกลุ่่�มยาต้้านวััณโรคแบบใหม่่ตามองค์์การอนามััยโลกปีี ค.ศ. 2020(3)
First line drugs
Isoniazid
Rifampicin
Pyrazinamide
Ethambutol

Second line drugs
Group A
• Levofloxacin, Moxifloxacin
• Bedaquiline
• Linezolid
Group B
• Clofazimine
• Cycloserine
Group C
• Ethambutol
• Delamanid
• Pyrazinamide
• Meropenem, Imipenem
• Amikacin, Streptomycin
• Prothionamide, Ethionamide
• PAS
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ผู้้�ป่่วยที่่วั� ัณโรคดื้้�อยา (MDR/RR-TB) ที่่�ไม่่แนะนำำ�ให้้ใช้้สููตรยาระยะสั้้�น 9 เดืือน(5)
•	มีีประวััติิการรัับการรัักษาด้้วยยาต้้านวััณโรค second line มานานกว่่า 1 เดืือน
• อยู่่�ในภาวะตั้้�งครรภ์์
•	วััณโรคนอกปอดรุุนแรง เช่่น วััณโรคเยื่่�อหุ้้�มสมอง หรืือ วััณโรคลุุกลามที่่มีี� รอยโรคมาก
•	มีี QTcF interval > 450 msec (ผู้้�ชาย) และ 470 msec (ผู้้�หญิิง)
•	ค่่าเอนไซม์์การทำำ�งานของตัับ AST หรืือ ALT มากกว่่า 5 เท่่าของค่่าตััวบนของค่่าปกติิ
•	มีีค่่าการทำำ�งานของไตลดลงมาก คืือมีีค่่า Creatinine clearance < 30 มล./นาทีี จากการ
คำำ�นวณด้้วย Cockcroft-Gault equation
ตารางที่่� 2. ขนาดยารัักษาผู้้�ป่่วยวััณโรคดื้้�อยาแต่่ละวัันด้้วยสููตรยาระยะสั้้�น 9 เดืือน(5)
ยา
Bedaquilline

กลุ่่�มน้ำำ��หนััก
น้้อยกว่่า 35 กก. 35 กก ถึึง 50 กก. มากกว่่า 50 กก.

ปรัับตามน้ำำ�� หนััก
(มก./กก./วััน)

400 mg/d ใน 2 สััปดาห์์แรก หลัังจากนั้้�น 200 mg x 3 ครั้้�ง/สััปดาห์์ (22 สััปดาห์์)

Levofloxacin

500 มก.

750 มก.

15 มก./กก./วััน

Moxifloxacin

400 มก.

400 มก.

7.5-10 มก./กก./วััน

500 มก.

750 มก.

10-20 มก./กก./วััน

500 มก.
100 มก.

750 มก.
100 มก.

10-20 มก./กก./วััน
2-5 มก./กก./วััน

Pyrazinamide

1000 มก.

1,500 มก.

20-30 มก./กก./วััน

Isoniazid

400 มก.

600 มก.

10 มก./กก./วััน

Ethambutol

800 มก.

1,200 มก.

15-20 มก./กก./วััน

Prothionamide
Ethionamide
Clofazimine

ปรัับตามน้ำำ�� หนััก

ถ้้าผู้้�ป่่วย MDR/RR-TB ที่่� ไม่่สามารถใช้้ยาสููตร All-oral shorter regimen ได้้ แนะนำำ�ให้้รัักษา
ด้้วยสููตร WHO all-oral longer regimen(3-4)

โดยการเรีียงลำำ�ดับั การใช้้ยาให้้เริ่่ม� ใช้้ยาตามกลุ่่�มเรีียงตามลำำ�ดับั จากบนลงล่่าง ยาที่่อ� ยู่่�กลุ่่�มแรกๆ
และตััวแรกควรเลืือกใช้้ก่อ่ นเพราะ WHO เรีียงตามประสิิทธิิภาพและความปลอดภััย ยาตััวใดที่่ไ� ม่่สามารถ
ใช้้ได้้อาจเนื่่�องจากแพ้้ยา หรืือทนผลข้้างเคีียงไม่่ได้้ ให้้เลืือกยาตััวถััดไป โดยในระยะ intensive phase
จะต้้องมีียาอย่่างน้้อย 4 ขนาน และ ระยะ continuation phase จะต้้องมีียาอย่่างน้้อย 3 ขนาน โดย
ระยะ intensive phase จะนาน 6 เดืือน ดัังตารางที่่� 3 เท่่ากัับระยะเวลาที่่�ให้้ยา bedaquiline โดยระยะ
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เวลาที่่�รัักษาจะต้้องนานอย่่างน้้อย 18 เดืือน และ 15-17 เดืือนหลัังจากที่่ผ� ลเพาะเชื้้�อเป็็นลบ (culture
negative) แต่่อย่่างไรก็็ตามถ้้าดููข้้อมููลที่่�มีีการรายงานจากองค์์การอนามััยโลกฉบัับล่่าสุุด พบว่่ายา
linezolid (Lzd) ที่่�ให้้ในขนาด 600 มก. วัันละครั้้�ง พบว่่ามีีเพีียงร้้อยละ 30 ที่่ส� ามารถทนให้้ได้้นานถึึง
18 เดืือน คงต้้องรอดููการศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไป ซึ่่�งปััจจุุบัันประเทศ Belarus มีีการใช้้ยาสููตรใหม่่ (Belarus
regimen) ที่่�ชนิิดยาเหมืือนสููตร all-oral longer regimen แต่่ ให้้สั้้�นเป็็นระยะเวลาเพีียง 9-11 เดืือน (4-6
Bdq-Lfx-Lzd-Cfz/5 Lfx-Lzd-Cfz) แต่่คงต้้องติิดตามการศึึกษาในระยะยาวต่่อไปว่่ายาสููตรดัังกล่่าวมีี
ความสำำ�เร็็จในการรัักษาและการกลัับเป็็นซ้ำำ�� มากน้้อยเพีียงใด
ตารางที่่� 3. การเลืือกยารัักษาวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานสููตรใหม่่ all-oral longer องค์์การอนามััยโลก
2020 และ ตามคำำ�แนะนำำ�ของกองวััณโรค แนวทางการเลืือกใช้้สููตรยารัักษาวััณโรคดื้้�อยา ฉบัับปรัับปรุุง
พ.ศ. 2563 (4-5)
แนวทางการเลืือกยาในแต่่ละกลุ่่�ม

สููตรยา

เลืือกใช้้ยาในกลุ่่�ม A หรืือ B ได้้รวมกััน 4 ขนาน จะไม่่ต้้องใช้้กลุ่่�ม C

4 (A/B) + 0C

ใช้้ยาในกลุ่่�ม A หรืือ B รวมกัันได้้แค่่ 3 ขนาน จะต้้องเลืือกใช้้ยากลุ่่�ม C 1-2 ขนาน 3(A/B) + 1-2C
ใช้้ยาในกลุ่่�ม A หรืือ B รวมกัันได้้แค่่ 2 ขนาน จะต้้องเลืือกใช้้ยากลุ่่�ม C อย่่าง
น้้อย 3 ขนาน

2(A/B) + อย่่างน้้อย 3C

ข้้อควรระวัังในการให้้รักั ษาวััณโรคทั้้�งยาสููตรระยะสั้้�น (shorter MDR-TB regimen) และ ยาสููตร
ระยะยาว (longer MDR-TB regimen)(6)

1. การเสริิมฤทธิ์์�กัันของยารัักษาวััณโรคที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดภาวะ QT prolonged ได้้แก่่ Cfz, Bdq, Mfx, Lfx
โดยปกติิถ้า้ QTcF > 500 ms หรืือ QTcF เพิ่่�มมากกว่่า 60 ms เทีียบจากตั้้ง� ต้้น จะต้้องหยุุดยาทุุกตััว
และสาเหตุุอื่่น� ๆ ที่่มีีผ
� ลที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิด QT prolonged ดัังนี้้� และควรปฎิิบัติั ติ ามคำำ�แนะนำำ�ตามตารางที่่� 4
• ยากลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิด QT prolonged เช่่น antifungals (Ketoconazole, Itraconazole,
Fluconazole), Macrolide antibiotics, anti-nausea (ondansetron, Domperidone), ยาทาง
หััวใจที่่�มีีผลต่่อจัังหวะการเต้้นของหััวใจ (Amiodarone, Beta-blocker)
• ความผิิดปกติิของ electrolyte ที่่ต่ำ� ��ำ มากกว่่าปกติิ ที่่พ� บบ่่อยได้้แก่่ potassium, ionized calcium
และ magnesium
• Delamanid เป็็นยาวััณโรคชนิิดใหม่่อีีกชนิิดที่อ่� ยู่่�ใน Group C ก็็สามารถเสริิมฤทธิ์์ก� ารเกิิด QT
prolonged ได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� คนที่่มีี� albumin ในเลืือดต่ำำ�� เพราะระดัับยาจะสููงขึ้้น� ในผู้้�ป่ว่ ย
กลุ่่�มดัังกล่่าว
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ตารางที่่� 4. ระดัับความรุุนแรงของ QTcF และคำำ�แนะนำำ�ในการปฏิิบััติิตามความรุุนแรงในแต่่ละระดัับ6
ระดัับความรุุนแรง

ระดัับ 1
น้้อย

ระดัับ 2
ปานกลาง

EKG (QTcF)

450-480 ms

481-500 ms

คำำ�แนะนำำ�ในการ
ปฏิิบััติิ

ตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจอย่่างน้้อย
สััปดาห์์ละครั้้�ง จนกระทั่่�ง QTcF
กลัับมาน้้อยกว่่าระดัับ 1 ร่่วมกัับ
การตรวจ electrolyte ตามความ
เหมาะสม

ระดัับ 3
รุุนแรง
> 501 ms โดยไม่่มีี
อาการ หรืืออาการ
แสดงของ ภาวะ
arrhythmia

ระดัับ 4
ถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต
> 501 หรืือ
เปลี่่�ยนแปลงมากกว่่า
60 ms เทีียบจากตั้้�ง
ต้้น หรืือเกิิดภาวะ
Torsade de pointes
หรืือ Polymorphic
ventricular
tachycardia

หยุุดยาทุุกตััวที่่�อาจเป็็นสาเหตุุ
แนะนำำ�ให้้นอนโรงพยาบาลร่่วมกัับการตรวจ
electrolyte ตามความเหมาะสม

2. การเสริิมฤทธิ์์กั� นั ของยาวััณโรคที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดภาวะปลายประสาทอัักเสบ (peripheral neuropathy) ได้้แก่่
Lzd, Cs, H, FQ, Pto/Eto
• ยาที่่�พบบ่่อยที่่�สุดุ อาจถึึงร้้อยละ 50 คืือ linezolid โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งถ้้าให้้นาน และบางคน
อาการอาจจะไม่่หายแม้้จะหยุุดยา โดยส่่วนใหญ่่อาการจะเกิิดหลัังจากเริ่่ม� ยาไปแล้้ว ประมาณ
3 เดืือน
• ยาอื่่�นๆ ก็็พบได้้ เช่่น isoniazid โดยจะต้้องให้้ pyridoxine 50 มก. เพื่่�ออาจลดอาการได้้ ถ้้า
ให้้ cycloserine จะต้้องให้้ 50 มก. ของ pyridoxine ทุุกๆ 250 มก.ของ cycloserine เช่่นถ้้า
ให้้ cycloserine 3 เม็็ด (750 มก.) จะต้้องได้้ pyridoxine 150 มก.
• การวิินิจิ ฉััยภาวะ peripheral neuropathy จะต้้องประกอบไปด้้วย ภาวะ sensory neuropathy  
(ขั้้�นตอนที่่� 1) ร่่วมกัับ การลดลงของ vibration (ขั้้�นตอนที่่� 2) หรืือ การลดลงของ ankle
reflex (ขั้้�นตอนที่่� 3) โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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ขั้้�นตอนที่่� 1 เรีียกว่่า Brief Peripheral Neuropathy Screen (BPNS) ที่่�เท้้าและขาทั้้�ง 2 ข้้าง
โดยต้้องมีีการให้้คะแนนของความรุุนแรงโดยการให้้คะแนนตั้้�งแต่่ 0-10 โดยประเมิินจาก a. Pain,
aching หรืือ burning ที่่�เท้้าหรืือขา หรืือ b. ความรู้้�สึึกเหมืือนเข็็มแทง (pins and needles) ที่่�เท้้าและขา
หรืือ c. Numbness การชาที่่�บริิเวณเท้้า โดยให้้ผู้้�ป่่วยประเมิินระดัับความรุุนแรงโดยการให้้คะแนน
โดยแบ่่งตามนี้้� คะแนน 0 (grade 0), คะแนน 1-3 (grade 1; mild), คะแนน 4-6 (grade 2; moderate),
คะแนน 7-10 (grade 3; severe) ตามตารางที่่� 5
ตารางที่่� 5. ระดัับการประเมิินความรุุนแรงของภาวะปลายประสาทอัักเสบ (peripheral neuropathy)
และคำำ�แนะนำำ�ในการพิิจารณาหยุุดยาต้้านวััณโรคที่่�เป็็นสาเหตุุ(6)
ระดัับความ
รุุนแรง

ระดัับ 1
น้้อย (1-3)

ระดัับ 2
ปานกลาง (4-6)

ระดัับ 3
รุุนแรง (7-10)

ระดัับ 4
ถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต

อาการปวด
อาการเจ็็บ ปวด
(burning หรืือ หรืือชาเพีียงเล็็ก
Tingling เป็็นต้้น) น้้อย ยัังไม่่ต้้องใช้้ยา
ลดปวด

เจ็็บ ปวดมากขึ้้�นระดัับ ปวดรุุนแรง จนต้้อง
ปานกลางจนต้้องใช้้ยา กิินยาลดอาการ
ลดอาการปวดแต่่เป็็น ปวดชนิิด narcotic
ชนิิดที่่�ไม่่ใช่่ narcotic

กิินยาลดปวด
ชนิิด narcotic
ก็็ยัังไม่่สามารถ
บรรเทาอาการ
ให้้ดีีขึ้้�น

คำำ�แนะนำำ�ในการ หยุุดยาที่่�สงสััยทุุกตััว
ปฏิิบััติิ
ถ้้าอาการดีีขึ้้�น
สามารถกลัับมาให้้
Linezolid แต่่ต้้องลด
ขนาดจาก 600 มก.
เหลืือ 300 มก.

หยุุดยาทุุกตััวที่่�สงสััย เหมืือน ระดัับ 2
ถ้้าอาการดีีขึ้้�นอาจ
พิิจารณาให้้ INH หรืือ
cycloserine ได้้ต่่อแต่่
ไม่่แนะนำำ�ให้้
ให้้linezolid

เหมืือน ระดัับ 2

ขั้้�นตอนที่่� 2 การตรวจการรัับรู้้�ของการสั่่�นสะเทืือน (perception of vibration) โดยการใช้้ซ่่อม
เสีียง 128 Hz (tuning fork) แนบไปที่่�บริิเวณ distal interphalangeal joint ของนิ้้�วโป้้งเท้้า ดัังรููปที่่� 2 และ
แสดงระดัับการประเมิินความรุุนแรงการรัับรู้้�ของการสั่่�นสะเทืือน ตามตารางที่่� 6
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รููปที่่� 2. บริิเวณที่่�ใช้้ซ่่อมเสีียงตรวจการรัับรู้้�ของการสั่่�นสะเทืือนที่่�บริิเวณ distal interphalangeal joint
ของนิ้้�วโป้้งเท้้า(6)

ตารางที่่� 6. ระดัับการประเมิินความรุุนแรงการรัับรู้้�ของการสั่่�นสะเทืือน(6)
ระดัับการรัับรู้้�การสั่่�น (Vibration perception)

ระดัับความรุุนแรง

คะแนน

รู้้�สึึก > 10 วิินาทีี

ปกติิ

0

รู้้�สึึก 6-10 วิินาทีี

น้้อย

1

รู้้�สึึก < 5 วิินาทีี

ปานกลาง

2

รุุนแรง

3

ไม่่รู้้�สึึก

ขั้้�นตอนที่่� 3 การตรวจ Deep tendon reflexes ที่่�ข้้อเท้้า ประเมิินคะแนนตามตาราง
Ankle reflexes

คะแนน

absent

0

Hypoactive

1

Normal

2

Hyperactive

3

Clonus

4
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	ผลข้้างเคีียงที่่�สำำ�คััญ 2 ประการ ที่่�เฝ้้าต้้องระวััง เนื่่�องจากพบได้้บ่่อยโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งจาก
การใช้้ยา linezolid คืือภาวะ mitochondrial toxicity ที่่�จะกดไขกระดููกทำำ�ให้้เกิิดภาวะซีีด เม็็ดเลืือดขาว
ต่ำำ�� และ เกร็็ดเลืือดต่ำำ�� ได้้ โดยมัักจะเกิิดหลัังจากเริ่่�มยาไปแล้้ว 1-2 เดืือน แต่่ถ้้าเกิิดสามารถปรัับลดยา
หรืือหยุุดยาชั่่ว� คราวได้้ แล้้วรอให้้ไขกระดููกกลัับมาทำำ�งานดีีขึ้้�น แล้้วค่่อยสามารถให้้ยากลัับเข้้าไปใหม่่ได้้
ดัังตารางที่่� 7 และอีีกภาวะคืือ optic neuritis ที่่ถ้� า้ เกิิดมักั จะเกิิดหลัังจากเริ่่ม� ยาไปแล้้ว 3 เดืือน แนะนำำ�ให้้
หยุุดยาและไม่่ควรกลัับมาใช้้ยาใหม่่ ดัังนั้้�นจึึงแนะนำำ�ให้้ปรึกึ ษาจัักษุุแพทย์์เพื่่�อประเมิินอาการหลัังได้้ยา(5)
ตารางที่่� 7. ระดัับความรุุนแรงของการกดไขกระดููกของยา linezolid และคำำ�แนะนำำ�ในการรัักษา(6)
ระดับความรุนแรง

น้อย

ปานกลาง

รุนแรง

ถึงขั้นเสียชีวิต

ภาวะซีด

10.5-9.5 ก/ดล.

9.4-8.0 ก/ดล.

7.9-6.5 ก/ดล.

< 6.5 ก/ดล.

เกร็ดเลือด

99,999-75,000

74,999-50,000

49,999-20,000

< 20,000

3,000

< 3,000-2,000

< 2,000-1,000

< 1,000

1,500-1,000

999-750

749-500

< 500

เม็ดเลือดขาว
ปริมาณเม็ดเลือดขาว
ชนิด neutrophil
คำ�แนะนำ�ในการ
ปฏิบัติ

เฝ้าติดตามอย่าง พิจารณาลดขนาด หยุดยา Lzd และพิจารณาการให้ยากลับ
ต่อเนื่อง
ยา Lzd ลงเหลือ เข้าไปใหม่ที่ขนาด 300 มก เมื่อระดับ
300 มก. วันละครั้ง ความรุนแรงกลับมาดีขึ้นในระดับรุนแรง
น้อย

การให้้ยาวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานสููตรใหม่่ในผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเชื้้�อเอชไอวีีร่่วมด้้วย

	สููตรยาวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานสููตรใหม่่ไม่่ว่่าจะเป็็น all-oral shorter regimen หรืือ all-oral
longer regimen จะมีียา Bdq ร่่วมด้้วยอยู่่�ในสููตรเสมอดัังนั้้�นจึึงต้้องระวัังการให้้ยาร่่วมกัันกัับยาต้้านไวรััส
โดยเฉพาะยา efavirenz ที่่ห้� ้ามให้้ร่่วมกัับ Bdq เพราะจะทำำ�ให้้ระดัับยา Bdq ลดส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพ
การรัักษาและอาจทำำ�ให้้ดื้้�อยาได้้ แต่่ในขณะที่่�ยากลุ่่�ม protease inhibitors จะเพิ่่�มระดัับยา Bdq จึึงต้้อง
ระวัังอย่่างยิ่่�งเพราะจะทำำ�ให้้อาจเกิิดภาวะ QT prolong ได้้มากขึ้้�น ดัังตารางที่่� 8(5-6)
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ตารางที่่� 8. ปฏิิกิิริิยาระหว่่างยาในการให้้ยาวััณโรคชนิิดใหม่่ (new anti-TB drugs) ร่่วมกัับยาต้้านไวรััส
(anti-retroviral)(6)
ชนิิดของยา

คำำ�แนะนำำ�

Efavirenz (จะทำำ�ให้้ลดระดัับยา
ARVs ที่่ค� วรหลีีกเลี่่�ยง Bdq ในเลืือด)
เมื่่�อให้้ร่่วมกัับ Bdq
Ritonavir (จะทำำ�ให้้เพิ่่�มระดัับยา
Bdq ในเลืือด)

- แนะนำำ�ให้้ใช้้ nevirapine หรืือ integrase
inhibitor แทนการใช้้ Efavirenz

ARVs ร่่วมกัับยา
Delamanid (Dlm)

Dlm มีีปฏิิกิิริิยาระหว่่างยาต่่อกัันกัับยา ARVs
ค่่อนข้้างน้้อย

ไม่่ค่่อยมีีปฏิิกิิริิยาระหว่่างยาต่่อ
กััน

สรุุป

- ถ้้าเป็็นไปได้้ควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยากลุ่่�ม
protease inhibitors ควรใช้้ dolutegravir หรืือ
raltegravir
-แต่่ถ้้าจำำ�เป็็นต้้องใช้้ร่่วมกััน ต้้องมีีการตรวจ
EKG เป็็นประจำำ�ทุุก 2 สััปดาห์์
ในช่่วง 2 เดืือนแรก

จะเห็็นได้้ว่่าสููตรยารัักษาวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมากโดยจะให้้
พิิจารณาการใช้้ยาฉีีดเพีียงแค่่กรณีีที่่ไ� ม่่สามารถเลืือกใช้้ยาในกลุ่่�ม A หรืือ กลุ่่�ม B ได้้ครบ 4 ชนิิด โดยให้้
พิิจารณาก่่อนว่่าสามารถใช้้สููตรระยะสั้้�น ชนิิด all-oral shorter BDQ-containing regimen ได้้หรืือไม่่ก่อ่ น
ถ้้าไม่่มีีข้้อห้้ามให้้พิิจารณาเลืือกใช้้ยาสููตรระยะสั้้�นก่่อนเป็็นสููตรแรก แต่่ถ้้ามีีข้้อห้้ามในการใช้้ยาสููตร
ระยะสั้้�น จึึงค่่อยพิิจารณาให้้ใช้้ยาสููตร all-oral longer regimen แต่่ต้้องให้้ยารัักษาต่่อเนื่่�องนานถึึง
18 เดืือน ซึ่�ง่ จำำ�เป็็นต้้องระวัังผลข้้างเคีียงของยาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้มาก แพทย์์จึึงควรที่่�จะสามารถรู้้�วิธีีิ การ
รัักษาและบริิหารจััดการได้้อย่่างถููกต้้อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ยา linezolid ที่่อ� าจจะมีีผลข้้างเคีียงค่่อนข้้าง
มาก คงต้้องรอการศึึกษาอื่่�นๆ ที่่ร� วบรวมคนไข้้ที่ม่� ากขึ้้น� ว่่ายาสููตรดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องให้้นานถึึง 18 เดืือน
หรืือไม่่
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