แนวทางการสนับสนุนยาวัณโรคในการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานดวยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน
(Shorter course regimen for MDR-TB treatment: STR)
1. เกณฑในการขอเบิกยา
สํ า นั กวั ณโรคดํ า เนิ นโครงการรักษาผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานดวยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน ตั้ งแต
ปงบประมาณ 2560 สําหรับรักษาผูปวยทุกสิทธิ์การรักษาใหกับโรงพยาบาลทุกแหงทั่วประเทศ โดยสูตรยาที่ใชใน
การรักษาผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในประเทศไทยนั้นไดปรับตามคําแนะนะขององคอาการอนามัยโลกและ
คณะผูเชี่ยวชาญระดับประเทศ

การรักษาผูปวย

สูตรยาและระยะเวลาที่ใชรกั ษา
ระยะเขมขน: Kanamycin, Moxifloxacin, Clofazimine, Ethambutol, high-dose Isoniazid,
Pyrazinamide และ Prothionamide ใหทุกวัน เปนเวลา 4 เดือน
- การใหยาระยะเขมขนนี้สามารถขยายจาก 4 เดือน เปน 6 เดือน ในกรณีที่ตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อ
(Culture) ในเดือนที่ 4 แลวยังเปนบวกพบเชื้ออยู
- โดยสามารถขยายการรักษาระยะเขมขนเปนสูงสุด 6 เดือน หากเสมหะยังคงพบเชื้อหลังครบการ
รักษา 4 เดือน ทั้งนี้ให Kanamycin 3 ครั้งตอสัปดาห ตั้งแตสิ้นสุดเดือนที่ 4 เปนตนไป

สูตรยา (Regimen)
4-6 Am-Mfx-Pto-Cfz-Z-H (high-dose)-E / 5 Mfx-Cfz-Z-E
Am=Amikacin;
Mfx=Moxifloxacin;
Pto=Prothionamide;
Cfz=Clofazimine;
Z=Pyrazinamide;
H (high-dose) = high-dose Isoniazid;
E=Ethambutol

- การรั ก ษาด ว ย Amikacin, Moxifloxacin, Clofazimine, Ethambutol, High dose Isoniazid,
Protionamide และ Pyrazinamide วันละ 1 ครั้ง
ระยะตอเนื่อง: Moxifloxacin, Clofazimine, Ethambutol, และ Pyrazinamide ใหทุกวัน เปน
เวลาอีก 5 เดือน ตอจากระยะเขมขน
- ถาผูปวยยังตรวจพบเสมหะบวกหลังจาก 4 เดือนในระยะเขมขน จะขยายการรักษาระยะเขมขนได
สูงสุดไมเกิน 6 เดือน เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการกลับเปนซ้ํา ถายังคงเสมหะบวกหลังการรักษาเดือนที่ ๖ ขณะที่
รอผลการตรวจ Culture ยืนยันนั้น ถึงสามารถใหการรักษาในระยะตอเนื่องได สงตรวจเสมหะทดสอบการดื้อยาซ้ํา
(Second line DST) และหากพบผลการตรวจ Culture ในเดือนที่ 5 เปนบวก เดือนที่ 6 เปนลบ ใหยาในระยะ
ตอเนื่องไดเลย
- ถาผูปวยตรวจพบเสมหะบวกหลังจาก 6 เดือน แตมีการตอบสนองทางคลินิกดี อาการรุนแรงลดลง
สามารถใหการรักษาในระยะตอเนื่องได แตหากอาการทางคลินิกไมดีหลังจากการรักษาดวยยาระยะเขมขน 6
เดือน และยังพบเสมหะบวก ควรพิจารณาใหเปนการรักษาลมเหลว ในรายที่ไมตอบสนองตอการรักษาอยางชัดเจน
(ลักษณะทางคลินิก ผลตรวจ AFB ผลการเพาะเลี้ยงเชื้อ) ควรพิจารณาใหเปนการรักษาลมเหลวไดเร็ว แลวเปลี่ยน
สูตรยาตามผลทดสอบความไวตอยา
- การรักษาผูปวยที่ลมเหลวจากการรักษาดวยสูตรยาระยะสั้นนี้ ใหพิจารณาเปนรายๆ โดย
จะตองตรวจ Culture, DST ที่รวมถึงยากลุม Second line จากนั้นจึงพิจารณาใหการรักษาดวยสูตรยารักษาวัณ
โรคดื้อยาหลายขนาน ตามผลการตรวจความไวตอยานั้นๆ โดยปรึกษาคณะผูเชี่ยวชาญ
ขนาดยารักษาผูปวยวัณโรคดื้อยาแตละวันดวยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน
ตารางที่ 1 ขนาดยารักษาผูปวยวัณโรคดื้อยาแตละวันดวยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน
กลุมน้ําหนัก
ยา *
นอยกวา 30 kg 30 kg ถึง 50 kg มากกวา 50 kg
Moxifloxacin
400 mg
600 mg
800 mg
Clofazimine
50 mg
100 mg
100 mg
Ethambutol
800 mg
800 mg
1,200 mg
Pyrazinamide
Isoniazid
Prothionamide**
Amikacin †

1,000 mg
1,500 mg
2,000 mg
300 mg
400 mg
600 mg
250 mg
500 mg
750 mg
15 mg/ kilogram bw (maximum 1 g.)

ปรับตามน้ําหนัก
(BW, kg.)
15-20
mg./bw
25 mg./bw
-

หมายเหตุ: † สําหรับผูปวยที่อายุมากกวา 59 ป ขนาดยาจะถูกลดลงเปน 10 mg/kg (สูงสุดไมเกิน 750 mg).
* แพทยสามารถปรับยาไดตามขนาดยาที่เหมาะสม
** Protionamide ถาแบงยาเปน 2 ครั้งใหทํา DOT ดวยถาทําตอหนาเจาหนาที่ไมไดครั้งที่สอง ทําอยางนอย VOT

แนวทางการสนับสนุนยาและใหคําปรึกษาเรื่องการดูแลรักษา STR- MDR-TB ดังแผนภูมิ
โรงพยาบาล

รพ.สงรายละเอียดของผูปวยเพื่อขอสนับสนุนยามาที่สํานักวัณโรค
สํานักวัณโรคสงยารักษาวัณโรคไปที่รพ.

สคร.และสสจ. ชวย
ติดตามประสานงาน
ติดตามการรักษาและ
สรางเครือขาย DOT

ทีมสหวิชาชีพรพ.นั้นๆ อบรมเรื่องการรักษา
XDR-TB นั้นๆ

คําอธิบายสําหรับแนวทางการสนับสนุนยาและใหคําปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาผูปวย STR-MDR-TB
1. เมื่อโรงพยาบาลพบผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยแลววาเปน MDR-TB และมีความประสงคที่จะขอรับการ
สนับสนุนยาจากสํานักวัณโรค ใหติดตอสํานักวัณโรคเพื่อรับทราบละเอียดแนวทางการรับยา
2. โรงพยาบาลสงรายละเอียดของผูปวยเพื่อขอสนับสนุนยามาที่สํานักวัณโรค
3. สํานักวัณโรคประสานงานและสงยารักษาวัณโรคไปที่รพ.นั้นๆ
4. หลังจากนั้นมีแนะนําใหความรูทั้งการรักษาและการติดตามผูปวยหลังจากไดรับยา รวมถึงการรวบรวม
ขอมูล รายงานความกาวหนาดวย ใหแกรพ.ที่รับผิดชอบดูแลผูปวย เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน และเงื่อนไขขององคการอนามัยโลก
5. สคร.และสสจ. มีหนาที่ชวยประสานงาน ติดตามการรักษาและสรางเครือขาย DOT

รายการยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานดวยสูตรยาระยะสั้นมี 7 รายการ คือ
1. Moxifloxacin 400 mg.
ขนาดบรรจุ
100 เม็ด/กลอง
2. Clofazimine 100 mg.
ขนาดบรรจุ
100 แคปซูล/ขวด
3. Ethambutol 400 mg.
ขนาดบรรจุ
672 เม็ด/กลอง
4. Pyrazinamide 500 mg.
ขนาดบรรจุ
672 เม็ด/กลอง
5. Isoniazid 300 mg.
ขนาดบรรจุ
672 เม็ด/กลอง
6. Prothionamide 250 mg.
ขนาดบรรจุ
100 เม็ด/แผง Blister
7. Amikacin 500 mg.
ขนาดบรรจุ
10 mpule/กลอง

2. แนวทางการขอเบิก (Flow)
ขั้นตอนการเบิกยาของโรงพยาบาลที่ตองการขอรับการสนับสนุนยารักษาวัณโรคจากสํานักวัณโรค คือ
1. โรงพยาบาลดําเนินการจัดทําหนังสือขอสนับสนุนยามายังสํานักวัณโรค โดยมีเอกสารประกอบการขอสนับสนุน
ยา คือ หนังสือเรียนผูอํานวยการสํานักวัณโรค เพื่อขอสนับสนุนยาสําหรับผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานดวยสูตรยา
ระยะสั้น 9 เดือน
2. สํานักวัณโรคพิจารณาและตรวจสอบความถูกตอง จัดสงยาใหกับโรงพยาบาลใหครอบคลุม 9-11 เดือน
3. โรงพยาบาลไดรับยาแลวใหทําหนังสือตอบรับยามายังสํานักวัณโรคเพื่อทราบตอไป

แผนภูมแิ สดงการเบิกจายยาของโรงพยาบาล
หนวยงาน

ขัน้ ตอน
ร.พ.จัดทําหนังสือขออนุมัติการเบิกยา

โรงพยาบาล

สงยา
เบิกยา

ก) สํานักวัณโรค ตรวจสอบความถูกตอง จัด
ยาและสงไปใหโรงพยาบาลที่เบิกโดยตรง
ข) สํานักวัณโรค สงหนังสือนําสงและใบเบิก

สํานักวัณโรค

เวชภัณฑยาใหกับโรงพยาบาล
ค) เมื่ อ โรงพยาบาลได รั บ ยาแล ว ให ทํ า
หนังสือตอบรับ ยาและสงกลับ มายังสํ า นั ก
วัณโรค

