
307

Comprehensive Review in Internal Medicine

18
การรักษาวัณโรคดื�อยา

หลายขนาน
ในย่ค ค.ศ. 2020 

กำาพิลิ	สุวรรณพิิมลิกุลิ	

ความเปั็นมาแลัะความส�าคัญ
 วัณโรค์ดื์�อยาหลายขนาน (MDR-TB) เป็ินปัิญิหาวิกฤติิของระบบสุาธ์ารณสุุขและภัยคุ์กค์ามทาง

สุุขภาพทั�วโลก ในปีิ ค์.ศ. 2018 ทั�งโลกม่ผู้้้ป่ิวย MDR-TB รายใหม่ปิระมาณ 500,000 ราย แต่ิม่ผู้้้ป่ิวย

เพ่ยง หนึ�งในสุามท่�ได้์รับการรักษาด้์วยยาท่�ถ้ึกต้ิอง รายงานสุถึานการณ์วัณโรค์ดื์�อยาหลายขนาน

ในปิระเทศไทย ล่าสุุด์ปีิ ค์.ศ. 2019 ค์าด์ว่าม่ผู้้้ป่ิวยวัณโรค์ดื์�อยา MDR-TB ปิระมาณ 4,000 ราย คิ์ด์เป็ิน 

5.7 รายต่ิอปิระชัากรแสุนค์น โด์ยพบผู้้้ปิ่วยวัณโรค์รายใหม่ร้อยละ 2.3 และพบในผู้้้ป่ิวยวัณโรค์ท่�เค์ย

รักษามาก่อนร้อยละ 24(1) แต่ิล่าสุุด์ข้อม้ลจากองค์์การอนามัยโลก ปีิ ค์.ศ. 2020(2) พบว่า ผู้้้ป่ิวยวัณโรค์

ดื์�อยาหลายขนานในปิระเทศไทย ลด์ลงเหลือ 2,500 รายคิ์ด์เป็ิน 3.6 รายต่ิอปิระชัากรแสุนค์น และ

อัติราสุ่วนผู้้ป้ิว่ยวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนานในผู้้้ปิว่ยรายใหม่ลด์ลงเหลือร้อยละ 1.7 (เดิ์ม ร้อยละ 2.3) และ

ลด์ลงเหลือเพ่ยงร้อยละ 10  (เดิ์มปีิ 2018 คิ์ด์เป็ินร้อยละ 24) ในผู้้้ป่ิวยท่�เค์ยเป็ินวัณโรค์มาก่อน สุ่วน

อัติราค์วามสุำาเร็จในการรักษาในปิระเทศไทยด้์แนวโน้มด่์ขึ�นในแต่ิละปีิ ดั์งแสุด์งในร้ปิท่� 1 แต่ิก็ยังพบว่า 

อัติราค์วามสุำาเร็จในการรักษาวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนาน (เสุ้นสุ่เหลือง) ยังไม่ถึึงร้อยละ 60 แต่ิแนวโน้ม

วัณโรค์ดื์�อยารุนแรง (เสุ้นสุ่เทา) ด่์ขึ�นอย่างเห็นได้์ชััด์ 
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รูปท่ี่�	1.	ค์วามสุำาเร็จในการรักษาผู้้้ป่ิวยวัณโรค์รายใหม่และท่�เค์ยรักษาแล้ว เท่ยบกับวัณโรค์ดื์�อยาหลาย

ขนานและวัณโรค์ดื์�อยารุนแรงในปิระเทศไทย (Global tuberculosis report 2020)(2)	

 ถึึงแม้ผู้้้ป่ิวยจะได้์รบัการรักษาด้์วยสุ้ติรยาท่�ถ้ึกติอ้ง แต่ิพบค์วามสุำาเร็จในการรักษาเพ่ยงร้อยละ 

50-60  ปัิญิหาสุ่วนหนึ�งท่�สุำาคั์ญิคื์อการท่�ต้ิองรักษานาน 18-24 เดื์อน และต้ิองม่การใช้ัยาฉ่ัด์ต่ิอเนื�อง

กันนานหลายเดื์อน รวมถึึงผู้ลข้างเค่์ยงจากยาฉ่ัด์ม่มาก ทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่โอกาสุขาด์ยาได้์สุ้ง ทำาให้องค์์การ

อนามัยโลกได้์ม่ค์ำาแนะนำาให้สุามารถึรักษาผู้้้ป่ิวยวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนานด้์วยสุ้ติรยาระยะสัุ�นเพ่ยง 9 

เดื์อน ท่�ม่ยาฉ่ัด์เป็ิน amikacin (หรือท่�เค์ยเร่ยกว่า Bangladesh regimen) ล่าสุุด์ม่ค์ำาแนะนำาในปีิ ค์.ศ. 

2020(3-4) ว่าสุามารถึใช้ัยา Bedaquiline (Bdq) แทนยาฉ่ัด์ได้์ โด์ยเร่ยกสุ้ติรน่�ว่า สุ้ติรยาระยะสัุ�นชันิด์กิน

ท่�ม่ Bdq (shorter all-oral bedaquiline-containing regimen) เนื�องจากม่ข้อม้ลในปิระเทศแอฟริกาใต้ิ ม่

ค์นไข้มากกว่า 1 หมื�นค์น ท่�พบว่าสุ้ติรยาระยะสัุ�นท่�ม่ยาฉ่ัด์ เท่ยบกับสุ้ติรยาระยะสัุ�นท่�ไม่ม่ยาฉ่ัด์แต่ิใช้ั 

Bdq แทนพบว่าอัติราค์วามสุำาเร็จของการรักษาไม่ต่ิางกัน (บทค์วามรอการต่ิพิมพ์) และได้์ม่การยกเลิก

การใช้ัยาสุ้ติร conventional longer regimen ท่�ม่การใช้ัยาฉ่ัด์ aminoglycoside ถ้ึาผู้้้ป่ิวยไม่สุามารถึใช้ัยา

สุ้ติร all-oral shorter regimen ได้์ แนะนำาให้รักษาด้์วยสุ้ติร WHO all-oral longer regimen ติามติาราง

ท่� 1 สุ่วนสุาเหตุิท่�ม่การเปิล่�ยนแปิลงกลุ่มยาใหม่ในท่�น่�ขอไม่ลงรายละเอ่ยด์มากนัก แต่ิกล่าวโด์ยสุรุปิได้์ว่า 

เนื�องจากม่การศึกษาท่�เป็ิน meta-analysis ท่�รวบรวมค์นไข้มากกว่า 1 หมื�นค์น พบว่าถ้ึาผู้้้ป่ิวยวัณโรค์

ดื์�อยาหลายขนาน ม่ยากลุ่ม A ร่วมอย่้ในสุ้ติร ด้์วย จะเพิ�มค์วามสุำาเร็จในการรักษา และสุามารถึลด์อัติรา

การเสุ่ยช่ัวิติได้์ สุ่วนยาในกลุ่ม B  จะเพิ�มค์วามสุำาเร็จในการรักษา แต่ิจะไม่สุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวติิ 

ในขณะท่�ยากลุ่ม C จะสุามารถึเพิ�มค์วามสุำาเร็จในการรักษาได้์เล็กน้อยถ้ึาม่หลักฐานว่ายาไม่ดื์�อในหลอด์

ทด์ลอง จึงทำาให้สุ้ติรยาม่การจัด์เร่ยงใหม่เป็ิน 3 กลุ่ม (A-C) โด์ยการเลือกใช้ัยา ให้เลือกจากยาแถึวบน

สุุด์ก่อน ถ้ึาไม่สุามารถึใช้ัได้์ พิจารณาเลือกยาในแถึวถึัด์ไปิ เหติุผู้ลเนื�องจากม่การเร่ยงลำาดั์บ
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ติามปิระสิุทธิ์ภาพของยาและผู้ลข้างเค่์ยงท่�เกิด์ขึ�นกับผู้้้ป่ิวย โด์ยสุ้ติร shorter all-oral BDQ-containing 

regimen ม่ดั์งน่�(3-4)

4-6 Bdq*-Mfx(Lfx)-Pto (Eto)-Cfz-Z-H
high-dose

-E/ 5 Mfx(Lfx)-Cfz-Z-E

*Bdq 6 เดื์อน; 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 ให้นาน 4 เดื์อน แต่ิถ้ึาผู้ลติรวจเสุมหะยังให้ผู้ลบวกอย่้ท่�เดื์อนท่� 4 ให้ต่ิอระยะ 

intensive phase อ่ก 2 เดื์อน นานเป็ิน 4 เดื์อน โด์ยท่� Bdq ให้นานต่ิอเนื�อง 6 เดื์อน และ maintenance 

phase ให้ยาอ่ก 4 ตัิวท่�เหลืออ่ก 5 เดื์อน แล้วสุามารถึหยุด์ได้์ โด์ยขนาด์ปิรับติามนำ�าหนักติามติารางท่� 2 

 โด์ยผู้้้ป่ิวยวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนานถ้ึาม่การทด์สุอบแล้วว่าไม่ดื์�อยา กลุ่ม Fluoroquinolone โด์ยใช้ั

การทด์สุอบทางอณ้ช่ัววิทยา ( Line probe assay หรือ วิธ่์ PCR) และไม่ม่ข้อห้ามการให้ยาสุ้ติร shorter 

ให้พยายามเลือกใช้ั shorter all-oral BDQ-containing regimen แต่ิถ้ึาม่ข้อห้ามถึึงค่์อยใช้ัยาสุ้ติร all-oral 

longer regimen ติามติารางท่� 1

ตัารางท่ี่�	1.	การจำาแนกกลุ่มยาต้ิานวัณโรค์แบบใหม่ติามองค์์การอนามัยโลกปีิ ค์.ศ. 2020(3)

First	line	drugs	 Second	line	drugs	

Isoniazid	
Rifampicin	
Pyrazinamide	
Ethambutol	

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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ผู้้้ป่ิวยท่�วัณโรค์ดื์�อยา (MDR/RR-TB) ท่�ไม่แนะนำาให้ใช้ัสุ้ติรยาระยะสัุ�น 9 เดื์อน(5)

• ม่ปิระวัติิการรับการรักษาด้์วยยาต้ิานวัณโรค์ second line มานานกว่า 1 เดื์อน 

• อย่้ในภาวะตัิ�งค์รรภ์

• วัณโรค์นอกปิอด์รุนแรง เช่ัน วัณโรค์เยื�อหุ้มสุมอง หรือ วัณโรค์ลุกลามท่�ม่รอยโรค์มาก 

• ม่ QTcF interval > 450 msec (ผู้้้ชัาย) และ 470 msec (ผู้้้หญิิง) 

• ค่์าเอนไซึ่ม์การทำางานของตัิบ AST หรือ ALT มากกว่า 5 เท่าของค่์าตัิวบนของค่์าปิกติิ 

• ม่ค่์าการทำางานของไติลด์ลงมาก คื์อม่ค่์า Creatinine clearance < 30 มล./นาท่ จากการ

ค์ำานวณด้์วย Cockcroft-Gault equation

ตัารางท่ี่�	2.	ขนาด์ยารักษาผู้้้ป่ิวยวัณโรค์ดื์�อยาแต่ิละวันด้์วยสุ้ติรยาระยะสัุ�น 9 เดื์อน(5)

ยา
กลุิ�มนำ�าหน้ก ปร้บตัามนำ�าหน้ก	

(มก./กก./ว้น)น้อยกว�า	35	กก. 35	กก	ถึิง	50	กก.	 มากกว�า	50	กก.

Bedaquilline 400 mg/d ใน 2 สัุปิด์าห์แรก หลังจากนั�น 200 mg x 3 ค์รั�ง/สัุปิด์าห์ (22 สัุปิด์าห์)

Levofloxacin 

ปิรับติามนำ�าหนัก

500 มก. 750 มก. 15 มก./กก./วัน

Moxifloxacin 400 มก. 400 มก. 7.5-10 มก./กก./วัน

Prothionamide 500 มก. 750 มก. 10-20 มก./กก./วัน

Ethionamide 500 มก. 750 มก. 10-20 มก./กก./วัน

Clofazimine 100 มก. 100 มก. 2-5 มก./กก./วัน

Pyrazinamide 1000 มก. 1,500 มก. 20-30 มก./กก./วัน

Isoniazid 400 มก. 600 มก. 10 มก./กก./วัน

Ethambutol 800 มก. 1,200 มก. 15-20 มก./กก./วัน

ถึ้าผู้ปั่วย MDR/RR-TB ท่่ไม่สามารถึใช้ยาสูตร All-oral shorter regimen ได้ แนะน�าให้รักษา
ด้วยสูตร WHO all-oral longer regimen(3-4)

 โด์ยการเร่ยงลำาดั์บการใช้ัยาให้เริ�มใช้ัยาติามกลุ่มเร่ยงติามลำาดั์บจากบนลงล่าง ยาท่�อย่้กลุ่มแรกๆ 

และตัิวแรกค์วรเลือกใช้ัก่อนเพราะ WHO เร่ยงติามปิระสิุทธิ์ภาพและค์วามปิลอด์ภัย ยาตัิวใด์ท่�ไม่สุามารถึ

ใช้ัได้์อาจเนื�องจากแพ้ยา หรือทนผู้ลข้างเค่์ยงไม่ได้์ ให้เลือกยาตัิวถัึด์ไปิ โด์ยในระยะ intensive phase 

จะต้ิองม่ยาอย่างน้อย 4 ขนาน และ ระยะ continuation phase จะต้ิองม่ยาอย่างน้อย 3 ขนาน โด์ย

ระยะ intensive phase จะนาน 6 เดื์อน ดั์งติารางท่� 3  เท่ากับระยะเวลาท่�ให้ยา bedaquiline โด์ยระยะ



311

Comprehensive Review in Internal Medicine

เวลาท่�รักษาจะต้ิองนานอย่างน้อย 18 เดื์อน และ 15-17 เดื์อนหลังจากท่�ผู้ลเพาะเชืั�อเป็ินลบ (culture 

negative) แต่ิอย่างไรก็ติามถ้ึาด้์ข้อม้ลท่�ม่การรายงานจากองค์์การอนามัยโลกฉับับล่าสุุด์ พบว่ายา 

linezolid (Lzd) ท่�ให้ในขนาด์ 600 มก. วันละค์รั�ง พบว่าม่เพ่ยงร้อยละ 30 ท่�สุามารถึทนให้ได้์นานถึึง 

18 เดื์อน ค์งต้ิองรอด้์การศึกษาเพิ�มเติิมต่ิอไปิ ซึึ่�งปัิจจุบันปิระเทศ Belarus ม่การใช้ัยาสุ้ติรใหม่ (Belarus 

regimen) ท่�ชันิด์ยาเหมือนสุ้ติร all-oral longer regimen แต่ิ ให้สัุ�นเป็ินระยะเวลาเพ่ยง 9-11 เดื์อน (4-6 

Bdq-Lfx-Lzd-Cfz/5 Lfx-Lzd-Cfz) แติ่ค์งต้ิองติิด์ติามการศึกษาในระยะยาวติ่อไปิว่ายาสุ้ติรดั์งกล่าวม่

ค์วามสุำาเร็จในการรักษาและการกลับเป็ินซึ่ำ�ามากน้อยเพ่ยงใด์ 

ตัารางท่ี่�	 3.	การเลือกยารักษาวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนานสุ้ติรใหม่ all-oral longer องค์์การอนามัยโลก 

2020 และ ติามค์ำาแนะนำาของกองวัณโรค์ แนวทางการเลือกใช้ัสุ้ติรยารักษาวัณโรค์ดื์�อยา ฉับับปิรับปิรุง 

พ.ศ. 2563 (4-5)

แนวที่างการเล่ิอกยาในแตั�ลิะกลุิ�ม	 สูตัรยา	

เลือกใช้ัยาในกลุ่ม A หรือ B ได้์รวมกัน 4 ขนาน จะไม่ต้ิองใช้ักลุ่ม C 4 (A/B) + 0C

ใช้ัยาในกลุ่ม A หรือ B รวมกันได้์แค่์ 3 ขนาน จะต้ิองเลือกใช้ัยากลุ่ม C 1-2 ขนาน 3(A/B) + 1-2C

ใช้ัยาในกลุ่ม A หรือ B รวมกันได้์แค่์ 2 ขนาน จะต้ิองเลือกใช้ัยากลุ่ม C อย่าง
น้อย 3 ขนาน 

2(A/B) + อย่างน้อย 3C

ข้อควรระวังในการให้รกัษาวัณโรคทั�งยาสูตรระยะสั�น (shorter MDR-TB regimen) แลัะ ยาสูตร
ระยะยาว (longer MDR-TB regimen)(6) 
1. การเสุริมฤทธิ์�กันของยารักษาวัณโรค์ท่�ทำาให้เกิด์ภาวะ QT prolonged ได้์แก่  Cfz, Bdq, Mfx, Lfx 

โด์ยปิกติิถ้ึา QTcF > 500 ms หรือ QTcF เพิ�มมากกว่า 60 ms เท่ยบจากตัิ�งต้ิน จะต้ิองหยุด์ยาทุกตัิว

และสุาเหตุิอื�นๆ ท่�ม่ผู้ลท่�ทำาให้เกิด์ QT prolonged ดั์งน่� และค์วรปิฎิิบัติิติามค์ำาแนะนำาติามติารางท่� 4

• ยากลุ่มอื�นๆ ท่�ทำาให้เกิด์ QT prolonged เช่ัน antifungals (Ketoconazole, Itraconazole, 

Fluconazole), Macrolide antibiotics, anti-nausea (ondansetron, Domperidone), ยาทาง

หัวใจท่�ม่ผู้ลต่ิอจังหวะการเต้ินของหัวใจ (Amiodarone, Beta-blocker)

• ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ electrolyte ท่�ติำ�ามากกว่าปิกติิ ท่�พบบ่อยได้์แก่ potassium, ionized calcium 

และ magnesium

• Delamanid เป็ินยาวัณโรค์ชันิด์ใหม่อ่กชันิด์ท่�อย่้ใน Group C ก็สุามารถึเสุริมฤทธิ์�การเกิด์ QT 

prolonged ได้์ โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งค์นท่�ม่ albumin ในเลือด์ติำ�า เพราะระดั์บยาจะสุ้งขึ�นในผู้้้ป่ิวย

กลุ่มดั์งกล่าว 
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ตัารางท่ี่�	4.	ระดั์บค์วามรุนแรงของ QTcF และค์ำาแนะนำาในการปิฏิิบัติิติามค์วามรุนแรงในแต่ิละระดั์บ6

ระด้บความรุนแรง ระด้บ	1
น้อย	

ระด้บ	2
ปานกลิาง	

ระด้บ	3
รุนแรง	

ระด้บ	4
ถึิงข้�นเส่ยช่ีวิตั

EKG (QTcF) 450-480 ms 481-500 ms > 501 ms โด์ยไม่ม่
อาการ หรืออาการ
แสุด์งของ ภาวะ 
arrhythmia 

> 501 หรือ 
เปิล่�ยนแปิลงมากกว่า 
60 ms เท่ยบจากตัิ�ง
ต้ิน หรือเกิด์ภาวะ 
Torsade de pointes 
หรือ Polymorphic 
ventricular 
tachycardia

ค์ำาแนะนำาในการ
ปิฏิิบัติิ

ติรวจค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจอย่างน้อย
สัุปิด์าห์ละค์รั�ง จนกระทั�ง QTcF 
กลับมาน้อยกว่าระดั์บ 1 ร่วมกับ 
การติรวจ electrolyte ติามค์วาม
เหมาะสุม

หยุด์ยาทุกตัิวท่�อาจเป็ินสุาเหตุิ 
แนะนำาให้นอนโรงพยาบาลร่วมกับการติรวจ 
electrolyte ติามค์วามเหมาะสุม

2. การเสุรมิฤทธิ์�กันของยาวณัโรค์ท่�ทำาใหเ้กิด์ภาวะปิลายปิระสุาทอกัเสุบ (peripheral neuropathy) ได์แ้ก่ 

Lzd, Cs, H, FQ, Pto/Eto

• ยาท่�พบบ่อยท่�สุุด์อาจถึึงร้อยละ 50 คื์อ linezolid โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งถ้ึาให้นาน และบางค์น

อาการอาจจะไมห่ายแม้จะหยุด์ยา โด์ยสุ่วนใหญ่ิอาการจะเกิด์หลังจากเริ�มยาไปิแล้ว ปิระมาณ 

3 เดื์อน

• ยาอื�นๆ ก็พบได้์ เช่ัน isoniazid โด์ยจะต้ิองให้ pyridoxine 50 มก. เพื�ออาจลด์อาการได้์ ถ้ึา

ให้ cycloserine จะต้ิองให้ 50 มก. ของ pyridoxine ทุกๆ 250 มก.ของ cycloserine เช่ันถ้ึา

ให้ cycloserine 3 เม็ด์ (750 มก.) จะต้ิองได้์ pyridoxine 150 มก.

• การวินิจฉััยภาวะ peripheral neuropathy จะต้ิองปิระกอบไปิด้์วย ภาวะ	sensory	neuropathy		

(ข้�นตัอนท่ี่�	1)	ร�วมก้บ	การลิดลิงของ	vibration	(ข้�นตัอนท่ี่�	2)	หร่อ	การลิดลิงของ	ankle	

reflex	(ข้�นตัอนท่ี่�	3) โด์ยม่รายละเอ่ยด์ดั์งน่�
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	 ข้�นตัอนท่ี่�	1 เร่ยกว่า Brief Peripheral Neuropathy Screen (BPNS) ท่�เท้าและขาทั�ง 2 ข้าง 

โด์ยต้ิองม่การให้ค์ะแนนของค์วามรุนแรงโด์ยการให้ค์ะแนนตัิ�งแต่ิ 0-10 โด์ยปิระเมินจาก a. Pain, 

aching หรือ burning ท่�เท้าหรือขา หรือ b. ค์วามร้้สึุกเหมือนเข็มแทง (pins and needles) ท่�เท้าและขา 

หรือ c. Numbness การชัาท่�บริเวณเท้า โด์ยให้ผู้้้ป่ิวยปิระเมินระดั์บค์วามรุนแรงโด์ยการให้ค์ะแนน 

โด์ยแบ่งติามน่� ค์ะแนน 0 (grade 0), ค์ะแนน 1-3 (grade 1; mild), ค์ะแนน 4-6 (grade 2; moderate), 

ค์ะแนน 7-10 (grade 3; severe) ติามติารางท่� 5

ตัารางท่ี่�	 5.	 ระด์ับการปิระเมินค์วามรุนแรงของภาวะปิลายปิระสุาทอักเสุบ (peripheral neuropathy) 

และค์ำาแนะนำาในการพิจารณาหยุด์ยาต้ิานวัณโรค์ท่�เป็ินสุาเหตุิ(6)

ระด้บความ
รุนแรง	

ระด้บ	1
น้อย	(1-3)

ระด้บ	2
ปานกลิาง	(4-6)

ระด้บ	3	
รุนแรง	(7-10)

ระด้บ	4	
ถึิงข้�นเส่ยช่ีวิตั

อาการปิวด์ 
(burning หรือ 
Tingling เป็ินต้ิน)

อาการเจ็บ ปิวด์ 
หรือชัาเพ่ยงเล็ก
น้อย ยังไม่ต้ิองใช้ัยา
ลด์ปิวด์

เจ็บ ปิวด์มากขึ�นระดั์บ
ปิานกลางจนต้ิองใช้ัยา
ลด์อาการปิวด์แต่ิเป็ิน
ชันิด์ท่�ไม่ใช่ั narcotic 

ปิวด์รุนแรง จนต้ิอง
กินยาลด์อาการ
ปิวด์ชันิด์ narcotic

กินยาลด์ปิวด์ 
ชันิด์ narcotic 
ก็ยังไม่สุามารถึ
บรรเทาอาการ
ให้ด่์ขึ�น 

ค์ำาแนะนำาในการ
ปิฏิิบัติิ

หยุด์ยาท่�สุงสัุยทุกตัิว 
ถ้ึาอาการด่์ขึ�น
สุามารถึกลับมาให้ 
Linezolid แต่ิต้ิองลด์
ขนาด์จาก 600 มก. 
เหลือ 300 มก.

หยุด์ยาทุกตัิวท่�สุงสัุย 
ถ้ึาอาการด่์ขึ�นอาจ
พิจารณาให้ INH หรือ 
cycloserine ได้์ต่ิอแต่ิ
ไม่แนะนำาให้ 
ให้linezolid

เหมือน ระดั์บ 2 เหมือน ระดั์บ 2

	 ข้�นตัอนท่ี่�	2  การติรวจการรับร้้ของการสัุ�นสุะเทือน (perception of vibration) โด์ยการใช้ัซ่ึ่อม

เสุ่ยง 128 Hz (tuning fork) แนบไปิท่�บริเวณ distal interphalangeal joint ของนิ�วโป้ิงเท้า ดั์งร้ปิท่� 2 และ

แสุด์งระดั์บการปิระเมินค์วามรุนแรงการรับร้้ของการสัุ�นสุะเทือน ติามติารางท่� 6 
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รูปท่ี่�	 2.	บริเวณท่�ใช้ัซ่ึ่อมเสุ่ยงติรวจการรับร้้ของการสัุ�นสุะเทือนท่�บริเวณ distal interphalangeal joint 

ของนิ�วโป้ิงเท้า(6)

ตัารางท่ี่�	6.	ระดั์บการปิระเมินค์วามรุนแรงการรับร้้ของการสัุ�นสุะเทือน(6)

ระด้บการร้บรู้การส้�น	(Vibration	perception) ระด้บความรุนแรง คะแนน

ร้้สึุก > 10 วินาท่ ปิกติิ 0

ร้้สึุก 6-10 วินาท่ น้อย 1

ร้้สึุก < 5 วินาท่ ปิานกลาง 2

ไม่ร้้สึุก รุนแรง 3

ข้�นตัอนท่ี่�	3 การติรวจ Deep tendon reflexes ท่�ข้อเท้า ปิระเมินค์ะแนนติามติาราง 

Ankle	reflexes คะแนน

absent 0

Hypoactive 1

Normal 2

Hyperactive 3

Clonus 4
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 ผู้ลข้างเค่์ยงท่�สุำาคั์ญิ 2 ปิระการ ท่�เฝ้้าต้ิองระวัง เนื�องจากพบได้์บ่อยโด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งจาก

การใช้ัยา linezolid คื์อภาวะ mitochondrial toxicity ท่�จะกด์ไขกระด้์กทำาให้เกิด์ภาวะซ่ึ่ด์ เม็ด์เลือด์ขาว

ติำ�า และ เกร็ด์เลือด์ติำ�าได้์ โด์ยมักจะเกิด์หลังจากเริ�มยาไปิแล้ว 1-2 เดื์อน แต่ิถ้ึาเกิด์สุามารถึปิรับลด์ยา

หรือหยุด์ยาชัั�วค์ราวได้์ แล้วรอให้ไขกระด้์กกลับมาทำางานด่์ขึ�น แล้วค่์อยสุามารถึให้ยากลับเข้าไปิใหม่ได้์ 

ดั์งติารางท่�  7 และอ่กภาวะคื์อ optic neuritis ท่�ถ้ึาเกิด์มักจะเกิด์หลังจากเริ�มยาไปิแล้ว 3 เดื์อน แนะนำาให้

หยุด์ยาและไม่ค์วรกลับมาใช้ัยาใหม่ ดั์งนั�นจึงแนะนำาให้ปิรึกษาจักษุแพทย์เพื�อปิระเมินอาการหลังได้์ยา(5)

ตัารางท่ี่�	7.	ระดั์บค์วามรุนแรงของการกด์ไขกระด้์กของยา linezolid และค์ำาแนะนำาในการรักษา(6)

ระด้บความรุนแรง น้อย ปานกลิาง รุนแรง ถิึงข้�นเส่ยชี่วิตั

ภาวะซึ่่ด์ 10.5-9.5 ก/ด์ล. 9.4-8.0 ก/ด์ล. 7.9-6.5 ก/ด์ล. < 6.5 ก/ด์ล.

เกร็ด์เลือด์ 99,999-75,000 74,999-50,000 49,999-20,000 < 20,000

เม็ด์เลือด์ขาว 3,000 < 3,000-2,000 < 2,000-1,000 < 1,000

ปิริมาณเม็ด์เลือด์ขาว
ชันิด์ neutrophil 

1,500-1,000 999-750 749-500 < 500

ค์ำาแนะนำาในการ
ปิฏิิบัติิ

เฝ้้าติิด์ติามอย่าง
ติ่อเนื�อง

พิจารณาลด์ขนาด์
ยา Lzd ลงเหลือ 
300 มก. วันละค์รั�ง

หยุด์ยา Lzd และพิจารณาการให้ยากลับ
เข้าไปิใหม่ท่�ขนาด์ 300 มก เมื�อระด์ับ
ค์วามรุนแรงกลับมาด์่ขึ�นในระด์ับรุนแรง
น้อย

การให้ยาวัณโรคดื�อยาหลัายขนานสูตรใหม่ในผู้ปั่วยท่่ติดเชื�อเอชไอวีร่วมด้วย
 สุ้ติรยาวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนานสุ้ติรใหม่ไม่ว่าจะเป็ิน	 all-oral shorter regimen หรือ all-oral 

longer regimen จะม่ยา Bdq ร่วมด้์วยอย่้ในสุ้ติรเสุมอดั์งนั�นจึงต้ิองระวังการให้ยาร่วมกันกับยาต้ิานไวรัสุ

โด์ยเฉัพาะยา efavirenz ท่�ห้ามให้ร่วมกับ Bdq เพราะจะทำาให้ระดั์บยา Bdq ลด์สุ่งผู้ลต่ิอปิระสิุทธิ์ภาพ

การรักษาและอาจทำาให้ดื์�อยาได้์ แต่ิในขณะท่�ยากลุ่ม protease inhibitors จะเพิ�มระดั์บยา Bdq จึงต้ิอง

ระวังอย่างยิ�งเพราะจะทำาให้อาจเกิด์ภาวะ QT prolong ได้์มากขึ�น ดั์งติารางท่� 8(5-6)
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ตัารางท่ี่�	8.	ปิฏิิกิริยาระหว่างยาในการให้ยาวัณโรค์ชันิด์ใหม่ (new anti-TB drugs) ร่วมกับยาต้ิานไวรัสุ 

(anti-retroviral)(6)

ชีนิดของยา คำาแนะนำา

ARVs ท่�ค์วรหล่กเล่�ยง
เมื�อให้ร่วมกับ Bdq

Efavirenz (จะทำาให้ลด์ระดั์บยา 
Bdq ในเลือด์)

- แนะนำาให้ใช้ั nevirapine หรือ integrase 
inhibitor แทนการใช้ั Efavirenz 

Ritonavir (จะทำาให้เพิ�มระดั์บยา 
Bdq ในเลือด์)

- ถ้ึาเป็ินไปิได้์ค์วรหล่กเล่�ยงการใช้ัยากลุ่ม 
protease inhibitors ค์วรใช้ั dolutegravir หรือ 
raltegravir
-แต่ิถ้ึาจำาเป็ินต้ิองใช้ัร่วมกัน ต้ิองม่การติรวจ 
EKG เป็ินปิระจำาทุก 2 สัุปิด์าห์ 
ในช่ัวง 2 เดื์อนแรก 

ARVs ร่วมกับยา 
Delamanid (Dlm)

ไม่ค่์อยม่ปิฏิิกิริยาระหว่างยาต่ิอ
กัน

Dlm ม่ปิฏิิกิริยาระหว่างยาต่ิอกันกับยา ARVs 
ค่์อนข้างน้อย 

สรุปั 
 จะเห็นได้์ว่าสุ้ติรยารักษาวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนานม่การเปิล่�ยนแปิลงไปิอย่างมากโด์ยจะให้

พิจารณาการใช้ัยาฉ่ัด์เพ่ยงแค่์กรณ่ท่�ไม่สุามารถึเลือกใช้ัยาในกลุ่ม A หรือ กลุ่ม B ได้์ค์รบ 4 ชันิด์ โด์ยให้

พิจารณาก่อนว่าสุามารถึใช้ัสุ้ติรระยะสัุ�น ชันิด์ all-oral shorter BDQ-containing regimen ได้์หรือไม่ก่อน

ถ้ึาไม่ม่ข้อห้ามให้พิจารณาเลือกใช้ัยาสุ้ติรระยะสัุ�นก่อนเป็ินสุ้ติรแรก แต่ิถ้ึาม่ข้อห้ามในการใช้ัยาสุ้ติร

ระยะสัุ�น จึงค่์อยพิจารณาให้ใช้ัยาสุ้ติร all-oral longer regimen แต่ิต้ิองให้ยารักษาต่ิอเนื�องนานถึึง 

18 เดื์อน ซึึ่�งจำาเป็ินต้ิองระวังผู้ลข้างเค่์ยงของยาท่�อาจเกิด์ขึ�นได้์มาก แพทย์จึงค์วรท่�จะสุามารถึร้้วิธ่์การ

รักษาและบริหารจัด์การได้์อย่างถ้ึกต้ิอง โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�ง ยา linezolid ท่�อาจจะม่ผู้ลข้างเค่์ยงค่์อนข้าง

มาก ค์งต้ิองรอการศกึษาอื�นๆ ท่�รวบรวมค์นไข้ท่�มากขึ�นว่ายาสุ้ติรด์งักล่าวจำาเปิน็ต้ิองให้นานถึึง 18 เด์อืน

หรือไม่ 
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