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วัณโรคหรือ!?ไมตองเปนหวง

สําหรับคุณหรือคนในครอบครวัที่อยูระหวางการรักษา

เอ? วัณโรคเหรอ? ทั้งคุณทั้งคนในครอบครัวคงจะรูสึกตกใจ  

โรคที่ใครๆก็คิดวาเปนโรคในยุคโบราณเชนวัณโรค จนถึงทุกปจจุบัน ก็ยังมีผูปวยราวๆ 25,000

คนถูกสงเขาสถานีอนามัยดวยโรคน้ีทุกๆป  และมีผูเสียชีวิตกวา2,000คน

   จึงมีการกลาวถึงขนาดวาวัณโรคจึงยังเปนโรคติดตอรายแรงในญ่ีปุนอยู  ป 1999 ไดมีการประกาศ 

“ภาวะวิกฤติวัณโรค”เพื่อกระตุนใหบุคคลที่เก่ียวของใหตระหนัก และเพิ่มมาตรการปองกันมากขึ้น 

นับแตน้ันจํานวนผูปวยก็ลดลง แตขณะเดียวกันก็เกิดปญหาใหมๆเชนเช้ือดื้อยา  

การแพรระบาดและเกิดอาการในคนรุนหนุมสาว  

หรือการแพรระบาดในที่ๆมีคนหลากหลายมารวมตัวกัน และอื่นๆ ดังน้ัน ในเดือนเมษายน ป 2007 

จึงไดมีการรวมมาตรการปองกันวัณโรคเขาไวในกฎหมายโรคติดตอ 

เปนการผลักดันมาตรการควบคุมวัณโรคแบบบูรณาการ

   สวนสําคัญในมาตรการควบคุมวัณโรคของสากลก็คือ “การรักษาผูปวยที่พบ” 

ซึ่งการคนควาเก่ียวกับการรักษาก็คืบหนาไปเรื่อยๆ แนวคิดในการรักษาหลักๆในปจจุบันก็คือ 

“หายภายใน 6 เดือน” 

ซึ่งเปนระบบที่ทางหนวยงานทางการแพทยและสถานีอนามัยไดรวมมือกันดําเนินการอยูเพื่อสงเสริมให

ไดทานยาจนครบอยางวางใจ

  วารสารเลมเล็กๆน้ี 

ถูกจัดทําขึ้นโดยหวังใหวันที่คุณจะไดฉลองการหายปวยอยางสมบูรณมาถึงเร็วขึ้นไดแมจะสักวันเดียวก็ยังดี 

โดยไดใสความรูเบ้ืองตนที่สําคัญเก่ียวกับวัณโรคเอาไว และที่ทายเลมก็ยังมี “บันทึก DOTS”

ซึ่งเปนบันทึกการรักษาที่สําคัญติดมาใหดวย 

หากจะสามารถเปนประโยชนในการรักษาตอจากน้ีไดก็จะยินดีเปนอยางยิ่ง

สมาคมปองกันและควบคุมวณัโรค ศูนยวิจัยวัณโรค หัวหนาฝายสนับสนุนมาตรการแกไข 
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How

เพราะอะไรจึงไดเปนวัณโรค

การแพรเชื้อของวณัโรค

วัณโรคคือโรคที่ติดตอโดยก

ารสูดเชื้อวัณโรคเขาไป

ใชแลวเพียงแคคุณสูดหายใจเอาเช้ือวัณโรคจากใครเขา

ไป เช้ือก็จะเขาไปเพิ่มจํานวนภายในปอดทันที

อาการของวัณโรคจะเริ่มจาก การไอ มีเสมหะ ออนเพลีย 

เปนไข คลายกับไขหวัด 

นานๆเขาในเสมหะน้ันก็จะมีเช้ือวัณโรคเขาไป 

และเช้ือก็จะออกมาพรอมๆกับละอองเวลาที่ผูปวยคนน้ันไ

อหรือจาม 

ละอองเหลาน้ันมีขนาดเล็กมากไมสามารถมองเห็นไดดว

ยตาเปลา วากันวาละอองจากการไอจะกระจายไปได 

1.5 เมตร และจากการจามจะไปไดถึง3.5

เมตรเลยทีเดียว วัณโรคแพรเช้ือจากคนสูคนดวยวิธีน้ี 

จัดเปนโรคติดตอทางลมหายใจ

ภาพเช้ือวัณโรคจากกลองจุลทรรศน

เช้ือวัณโรคเปนแบททีเรียขนาดเล็ก ยาว 1-4

ไมครอน ( 1 มิลลิเมตรเทากับ 1000 ไมครอน)

กวาง 0.3 ไมครอน 

เปนเช้ือโรคที่มีความตานทานสูงและมีเย่ือหุมรอบ

ตัว ใชเวลา 10-15 ช่ัวโมงตอการแบงตวั 1 ครัง้



0.5-2 ป

แบบฉับพลัน

5. 10. 20 ป

แบบลาชา

เวลาทีภู่มิตานทานออ

นแอจะปวยงาย

เมื่อภูมติานทานถดถอยเนื่องจากการทาํงานหนักหรอืการใชชีวิ

ตอยางไมถกูสุขลักษณะอยางตอเนือ่ง 

พอรับเช้ือวัณโรคเขาไปก็จะปวยไดงาย

ผูที่ตองระวงัตวัเอาไว ไดแก

ผูปวยโรคเบาหวาน/ผูปวยเปนแผลในกระเพาะ 

หรือเพิ่งผานการตดักระเพาะมา/ผูที่ปวยเปนโรคเกี่ยวกับไตเชน

ไตวาย/ผูปวยโรคฝุนจับปอด/ผูใชยาเรงฮอรโมนหรือยาตานมะเ

ร็ง/ผูทีม่ีความเครียดสูง/ผูติดเช้ือHIV

ติดเชื้อแลวก็ใชวาจะตองปวยเสมอไป

ถึงแมวาเช้ือวัณโรคที่สูดเขาไปจะเริ่มแพรพันธุในปอดแลว ก็ยังไมถอืวาปวย 

เพราะวาที่สุดแลวภูมติานทานของรางกายก็จะกดเช้ือวัณโรคเอาไว ถึงจะสูดเอาเช้ือเขาไป แตคนที่ปวยมีเพียงแค 2 ใน 10 

โดยประมาณเทานัน้

การปวยมีทัง้แบบที่ปวยในเวลาส้ันๆหลังจากตดิเช้ือเรียกวาแบบฉับพลัน กับปวยหลังจากทีไ่ดรับเช้ือไปแลวเปนระยะเวลานานเรียกวาแบบลาชา 

แบบแรกนัน้เกิดข้ึนในกรณีที่สูดเอาเช้ือเขาไปเปนจํานวนมาก หรอืผูตดิเช้ือมีภูมติานทานออนแออยูแลว มักจะเปนกบัเด็กหรือคนหนุมสาว 

สวนแบบที่สองคอืติดเช้ือมานานแลว (แตตอนทีต่ิดยังไมปวย) เช้ือวัณโรคก็จะหลับใหลอยูทีส่วนใดสวนหนึง่ของปอดไดเปนเวลาสิบๆป 

ผานไปจึงไดตื่นข้ึนมาดวยเหตุบางอยางแลวจึงเริ่มทํางานอีกครั้ง มักเกิดกับผูสูงอายุ



Health

สุขภาพของคนรอบตัวคุณเปนอยางไรบาง?

ชวงที่มีความเส่ียงในการแพรเชื้อ

ชวงที่มีความเสี่ยงสูงก็คือชวงกอนที่จะเริ่มทานยา

วินิจฉัย

รักษา (ทานยา)

ระดับความเสี่ยง

ไอ / มีเสมหะ

เชื้อวัณโรค

นอย คอนขางมาก มาก มากที่สุด มาก นอย

คุณอาจจะเปนแหลงแพรเชื้

อก็ไดนะ…

เม่ือมาถึงขั้นที่มีเช้ือในเสมหะแลว 

คุณก็สามารถแพรเช่ือใหกับคนอื่นไดเช

นเดียวกับที่คุณถูกคนอื่นแพรเช้ือมา

เริ่มจากการตรวจคนในครอ

บครัวกันดีกวา

.เม่ือเริ่มทานยารักษาวัณโรค คุณก็จะเริ่มไอนอยลง 

และเช้ือวัณโรคในเสมหะก็จะนอยลงไปดวย

ชวงที่มีโอกาสแพรเช้ือใหผูอื่นสูงก็คือชวงกอนที่จะ

ไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรค 

หรือชวงกอนที่จะทานยารักษาวัณโรคน่ันเอง

ใหนึกดูวาชวงที่คุณเริ่มมีอาการไอ 

มีใครที่คุยดวยมากๆบาง 

แลวแนะนําใหเขาเขารับการตรวจวัณโรคเสีย 

กอนอื่นใหเริ่มจากการตรวจคนในครอบครัวกอน

โดยเฉพาะเด็กๆที่ยังไมไดรับวัคซีน BCG

หรือผูที่มีอาการนาเปนหวง 

ควรจะรีบเขารับการตรวจโดยเร็ว

ไมมี



บันทึกการตรวจคนในครอบครวั

ช่ือ ความเกี่ยวของ ผลการตรวจครั้งที่ 1 

(ป เดือน วนัที่)

ผลการตรวจครั้งที่ 2 

(ป เดือน วนัที่)

ผลการตรวจครั้งที่ 3 

(ป เดือน วนัที่)

ผลการตรวจครั้งที่ 4 

(ป เดือน วนัที่)

เกิด ป เดือน 

วันที่

เกิด ป เดือน 

วันที่

เกิด ป เดือน 

วันที่

เกิด ป เดือน 

วันที่

เกิด ป เดือน 

วันที่

เกิด ป เดือน 

วันที่

สถานทีต่รวจ

การเขารบัการตรวจหลังตรวจ 6 เดือนใหหลัง และ 1 เดือนใหหลัง มคีวามสําคัญมาก

กรณีทีม่ีเช้ือในเสมหะมาก จําเปนตองตรวจในอกี 2 ปใหหลังดวย

วางแผนสําหรบัการตรวจครัง้ตอไปไวดีกวา

การ X-ray ปอด

เปนการตรวจวาปวยเปนวัณโรคหรือไม โดยการตรวจจากภาพถายทีไ่ดจากการ X-ray ปอด

การตรวจปฏิกิริยา Tuberculin การตรวจ QFT

เปนการตรวจวาติดเช้ือวัณโรคหรือไม

มาบันทึกการตรวจของคนในครอบครวักันดีกวา

การตรวจโรค

สามารถเขารับการตรวจไดทีศู่นยพยาบาล เนื้อหาการตรวจ 

ระยะเวลา จํานวนครัง้ 

จะตางกนัไปตามอายุและจํานวนเช้ือในเสมหะ 

เนื้อหาสวนใดที่สงสัยของใจ 

พยาบาลที่ศนูยสามารถใหคําปรึกษาได

ถาสงสัยวาติดเชื้อวัณโรค

ผลการตรวจ หากสงสัยวาติดเช้ือ การทานยา 

Isoniazid เปนระยะเวลา 6 เดือน 

จะชวยยับย้ังการปวยได เนื่องจากเปนยายับย้ัง 

จึงไมมีผลกระทบตอชีวิตประจําวันแตอยางใด



support

สถานีอนามัยเปนที่ปรึกษาวัณโรค

พยาบาลจะเปนผูใหคําปรึกษา

คุณสามารถเขารับการรักษา หรือปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพของคนในครอบครัวไดที่สถานีอนามัย

เม่ือแพทยวินิจฉัยวาเปนวัณโรคแลว ก็จะสงตอไปยังสถานีอนามัยทันที 

และพยาบาลที่ไดรับหนาที่ก็จะเตรียมเขาพบคุณเพื่อใหคําปรึกษา นอกจากเปนที่ปรึกษาเรื่องการรักษาแลว 

ยังใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆที่ครอบคลุมเก่ียวกับวัณโรคดวย

การแบงเบาคารกัษาโดยทางการ

เพื่อที่จะรับการรักษาวัณโรคตอไปไดอยางสบายใจ คารักษาสวนหน่ึงทางราชการจะเปนผูชวยแบกรับให 

โดยผูยื่นคํารอง (ผูปวยหรือพยาบาลดูแล) และแพทยผูใหการรักษา ตองกรอกขอมูลที่จําเปนลงในใบคํารอง 

และแนบภาพถายX-ray สงมาที่สถานีอนามัย ใบคํารองน้ันที่โรงพยาบาลที่รับรักษาจะเตรียมเอาไวใหแลว



Medicine

สิ่งสําคัญท่ีสดุในการรักษาวัณโรค

วัณโรค เปนโรคที่หายไดก็ตอเมื่อกินยาจนครบ

กุญแจในการรักษา คือยาที่อยูใกลมือคุณ

1 ประเภทและระยะเวลาของยารกัษาวณัโรค

ทานยาจํานวนมากในชวง 6 เดือนถึง 9 เดือน

การรักษาวัณโรคโดยทั่วไป

9 เดือน

แลวยาที่คุณทานอยูละ?

ประเภทของยาหรือชวงเวลาที่ตองทานยาน้ั

น 

จะขึ้นอยูกับวามีเช้ือวัณโรคอยูในเสมหะหรื

อไม ยาที่ใชกันมากไดแก Isoniazid

(INH), Rifampicin (RFP), Ethambutol

(EB), Streptomycin (SM),

Pyrazinamide (PZA)

ผูที่เขารับการรักษาเปนครั้งแรก 

ถาทานยาอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลา 6 –

9เดือน 

สวนมากก็จะหายดีจนถึงขนาดที่ไมมีการปว

ยอีกครั้งเลยทีเดียว

ด้ือยา :

การที่เช้ือโรคมีความทนทานตอยามากข้ึน 

จนใชยาไมไดผลอีกตอไป

หากใชยารักษาวัณโรคชนิดใดชนิดหน่ึงเปนอย

างเดียวเปนเวลานานๆ ก็จะเกิดการ “ดื้อยา”

น้ันๆได 

เม่ือถึงตอนน้ันก็จะตองรักษาอยางเขมงวดโดยใ

ชยาจํานวนมากในชวงแรกๆที่เช้ือวัณโรคแบงตั

วกันเปนจํานวนมหาศาล 

รูปแบบการสั่งยาที่ใชกันมากในปจจุบันมีอยูสอง

อยาง ดังแผนภาพดานลางน้ี 

ระยะเวลาการรักษาอาจจะยาวนานขึ้น 

ในกรณีที่ผูปวยเปนโรคแทรกซอน เชน 

เบาหวาน 

หรือเขารับการรักษาเปนครั้งที่สองขึ้นไป



ผลขางเคียงหลกัๆจากยา

ช่ือยา ผลขางเคียง

Isoniazid (INH) น้ิวชา, เบื่ออาหาร, ปญหาตับ

Rifampicin (RFP), ปญหาตับ, ปญหากระเพาะและลําไส, 

อาการแพ (เปนผื่นและคัน)

Streptomycin (SM) วิงเวียน, หูอื้อ, หูตึง

Ethambutol (EB) การมองเห็นแยลง, ขาชา, สายตาส้ัน

Pyrazinamide (PZA) ปญหาตับ (คลื่นไส เบื่ออาหาร ตัวเหลือง), 

ปวดขอตอ

ระวังผลขางเคียงจากยาดวย

ยารักษาวัณโรคน้ันเปนยาที่ตองทานเปนระยะเวลายาวนาน 

ในระหวางน้ันอาจจะมีผลขางเคียงเกิดขึ้นได 

ซึ่งหลักๆแลวก็จะเปนไปตามตารางดานลางน้ี 

หากมีอาการที่คิดวานาจะเปนผลขางเคียงจากยาใหเขารับคําป

รึกษาจากแพทย การหยุดทานยาเองจะนําไปสูการดื้อยา 

ในกรณีของ PZA บางครั้งจะสงผลกระทบตอตับ 

หากเกิดอาการ เชน “เบ่ืออาหาร” “ตัวเหลือง” “คล่ืนไสอาเจียน”

หรืออาเจียนออกมา 

ใหรีบหยุดยาแลวเขารับการตรวจโดยเร็วที่สุด

ในสวนของผลขางเคียงน้ันเภสัชกรและพยาบาลจะใหคําอธิบา

ยลวงหนาอยูแลว หากมีจุดใดที่เปนกังวลใหถามไดทั้งหมด

ผลขางเคียงหรือเปลา?



2 การทานยาบังคับคือหลักใหญของการรกัษา

ตัวตัดสินที่สําคัญที่สุดวาจะหายจากวัณโรคหรือไมก็คือ การทานยาอยางตอเน่ืองน่ันเอง 

หากทําตามน้ีได การพักผอนและสารอาหารในระดับชีวิตประจําวันก็เพียงพอแลว

การเลิกทานยากลางคันหรือการทานยาตามอําเภอใจจะทําใหเกิดการดื้อยา

การเลิกทานยากลางคันหรือการทานยาตามอําเภอใจจะทําใหเกิดการดื้อยา

เม่ือเริ่มทานยาไปไดสักพัก อาการตางๆเชนอาการไอหรืออาการไขก็จะหายไป 

หากพอถึงตรงน้ีแลวคิดวาหายดีแลวจึงหยุดยา อาการก็จะกลับมาอีกครั้ง 

คราวน้ีตอใหกลับมาทานยาอีกครั้งก็จะเกิดเช้ือดื้อยาทําใหยาไมเปนผล 

การที่ตองทานยาทั้งๆที่ไมมีอาการแลวอาจจะฝนความรูสึกอยูบาง 

แตจริงๆแลวการที่อาการหายน้ันเปนเพียงเพราะเช้ือวัณโรคออนแอลงเทาน้ันเอง ถาหากหยุดยา 

เช้ือก็จะกลับมาเพิ่มจํานวนอีกครั้ง

หยุดยั้งวณัโรคดวย DOTS

วิธีการรักษาโดยการทานยาตอหนาผูดูแลดานการแพทย (Directly Observed Treatment Short course,

DOTS）ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก และเปนวิธีที่ใชไดผล ในญ่ีปุนเองก็มีการใหทานยาตอหนาพยาบาล 

และหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปแลวก็ขอความรวมมือจากผูใหการสนับสนุนของทางสถานีอนามัยหรือ

ทองที่ในการเฝาดูแลการทานยา เช้ือดื้อยาน้ันหากเกิดขึ้นเพียงแคครั้งเดียว 

ยาที่ใชอยูก็จะใชไมไดผลอีกตอไป เพราะฉะน้ันขอใหทานยาอยางตอเน่ืองไปจนกวาแพทยจะบอกวา 

“หายแลวและใหหยุดยาไดแลว” สถานีอนามัยจะสงเสริมใหคุณทานยาจนครบเอง



ผูปวยระดบัเบามักจะหยุดยากลางคันไดงาย?

มีการสํารวจพบวา ผูที่ถูกตรวจพบวัณโรคจากการตรวจสุขภาพประจํามีอัตราการเลิกยากลางคันสูง

วากันวาผูที่มีอาการปวยระดับเบาจนแทบไมรูสึกน้ัน “ยากที่จะรูสึกถึงความสําคัญของการรักษา 

จึงไดหยุดกลางคัน” ขอใหไมเปนอยางที่วา “อุตสาหตรวจพบแตเน่ินๆแลวแทๆ 

แตหยุดยากลางคันจนตองรักษาตออีกจนยืดยาว” ก็แลวกัน

จินตนาการภาพตัวเองที่ทานยาตอเน่ืองทกุวันเขาไว

จากน้ีไปจะแนะนําวิธีเพื่อการทานยาอยางตอเน่ือง อยางแรกก็คือในขณะที่นึกภาพชีวิตประจําวันอยู 

ก็ใหนึกภาพของตัวเองที่ทานยาเขาไปดวย โดยคาดการณถึงเรื่องที่จะเปนเหตุใหลืมทานยา 

แลวเตรียมแผนรับมือลวงหนาเอาไวแตเน่ินๆ

1) จะตองทานยาสวนของ 1 วันในวันน้ัน ชวงเวลาที่ลืมไดยากที่สุดคือชวงใด 

2) ใสยาสําหรับ 1 วันไวในถุงใสหรือกลองยา แลววางไวในที่ๆ สะดุดตาเชนโตะกินขาว 

3) บันทึกการทานยาโดยระบุวันที่ไวเพ่ือยืนยัน ในหนาถัดไปจะเปน “บันทึก DOTS”

ขอใหใชตามอัธยาศัย 

4) พยาบาลที่สถานีอนามัยจะชวยในการทานยาตอไปของคณุ หากใช “บันทึก DOTS”

ก็นาจะชวยทําใหไดรับคาํแนะนําที่เหมาะสมไดมากขึ้น



บันทึก DOTS

เริ่มทานยาเมื่อ ป เดือน วันที่

ส้ินสุดการทานยาเมื่อ ป เดือน วันที่



ขอความจากพวกเรา

ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู/ติดตอ

แพทยเจาของไข

พยาบาลดแูล

ชื่อสถานีอนามยั

ที่อยู/ติดตอ

พยาบาล

พวกเราจะรวมพลงักันเพ่ือช

วยในการรกัษา!



บันทึก 1 เดือนตั้งแตเริ่มการรั

วันที่ทาน
เดือน วัน ยา

อาการ 
จุดที่เปนกงัวล

INH RFP EB PZA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

การตรวจเสมหะ
เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ ()

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ ()

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ ()

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ ()

ถามผลการตรวจเสมหะจาก

แพทยแลวบนัทึกเอาไว

ใหวง◯รอบยาที่ทานดวย



บันทึกเดือนที่ 2

วันที่ทาน เดือน วัน
ยา

อาการ 
จุดที่เปนกงัวล

INH RFP EB PZA

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

การตรวจเสมหะ

เปนชวงที่อาการจะหายแลว แตไมไดแปลวา “หายดี”

ดังนั้นขอใหรับการรักษาตอไป สําหรับยา PZA จะส้ินสุดภายในเดือนที่ 2

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ ()

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ ()



บันทึกเดือนที่ 3

วันที่ทาน เดือน วัน
ยา

อาการ 
จุดที่เปนกงัวล

INH RFP EB PZA

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

การตรวจเสมหะ

เปนชวงที่เช้ือวัณโรคในเสมหะจะหยุดแลว แตจะยังคงอยูภายในปอด

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )



บันทึกเดือนที่ 4

วันที่ทาน เดือน วัน
ยา

อาการ 
จุดที่เปนกงัวล

INH RFP EB PZA

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

การตรวจเสมหะ
เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )

ผูที่คายเสมหะไดลําบาก ใหลองตามวิธีนี้ดู 

1) ด่ืมน้ําหรือน้ําอุน 2) หายใจเขาลึกๆสัก10 ครัง้ 3) ไอแรงๆเพื่อใหเสมหะออกมา



บันทึกเดือนที่ 5

วันที่ทาน เดือน วัน
ยา

อาการ 
จุดที่เปนกงัวล

INH RFP EB PZA

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

การตรวจเสมหะ

ทานยาทุกวันคือวิธีที่เร็วที่สุด และอยาลืมเขารับการตรวจดวยละ

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )



บันทึกเดือนที่ 6

วันที่ทาน เดือน วัน
ยา

อาการ 
จุดที่เปนกงัวล

INH RFP EB PZA

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

การตรวจเสมหะ
เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )

ทานยาครบ 6 เดือนแลวนะ ยินดีดวย สวนผูที่ยังตองรักษาตอตองพยายามอีกนิดนะ



บันทึกเดือนที่ 7

วันที่ทาน เดือน วัน
ยา

อาการ 
จุดที่เปนกงัวล

INH RFP EB PZA

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

การตรวจเสมหะ
เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )

อีกแค 2 เดือนเทาน้ัน อยาลืมทานยาและบันทึกละ



บันทึกเดือนที่ 8

วันที่ทาน เดือน วัน
ยา

อาการ 
จุดที่เปนกงัวล

INH RFP EB PZA

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

การตรวจเสมหะ
เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )

ใกลจะสิ้นสุดการรักษาแลว พยายามเขา



บันทึกเดือนที่ 9

วันที่ทาน เดือน วัน
ยา

อาการ 

จุดที่เปนกงัวล

INH RFP EB PZA

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

การตรวจเสมหะ

ทานยาครบ 9 เดือนแลว ยินดีดวย

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )

เดือน วัน ตรวจสเมียร (   ) เพาะเช้ือ (  )



เก่ียวกับการรักษาสุขภาพหลงัสิ้นสุดการทานยา

การทานยาทีย่าวนานส้ินสุดลงแลว ขอแสดงความยินดดีวย 

ตอจากน้ีขอใหระวังรกัษาสุขภาพเอาไวใหดีๆ

เขารับการตรวจภายในกําหนดการภายใตคําแนะนําของแพทยเจาของไข

บันทึกตรวจสุขภาพหลังการรกัษา

ปเดือนวันท่ีตรวจ ป เดือน 

วันที่

ป เดือน 

วันที่

ป เดือน 

วันที่

ป เดือน 

วันที่

ช่ือสถานพยาบาล

(ผลการตรวจ)ภาพX-ray

ทรวงอก

เช้ือภายในเสมหะ

การเพาะเช้ือ

มี / ไมมี มี / ไมมี มี / ไมมี มี / ไมมี

การตรวยคร้ังตอไป ป เดือน 

วันที่

ป เดือน 

วันที่

ป เดือน 

วันที่

ป เดือน 

วันที่



บันทึก



บันทึก



บันทึก



ราคา : 241 เยน (ราคาเลม 230เยน + ภาษี 5%)

วัณโรคหรือ!?ไมตองเปนหวง ฉบับปรับปรุงป 2010

ฉบับพิมพครั้งแรก 20 ตุลาคม 1997

ปรับปรุงบางสวน 25 เมษายน 2000

ฉบับปรับปรุง 15 มิถุนายน 2003
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ลิขสิทธที่เก่ียวกับการแปล ทําซ้ํา เผยแพร หรือนําเขาฐานขอมูล เน้ือหาที่ตีพิมพในหนังสือเลมน้ี 

รวมถึงการถายทอดตอ (และการทําใหสามารถถายทอดตอได) 

เปนของสมาคมปองกันและควบคุมวัณโรค 

การทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาตถูกหามโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ 

หากตองการทําซ้ําตองไดรับอนุญาตจากทางสมาคมกอน 

และทางสมาคมไมมีการมอบสิทธิ์ในการอนุญาตใหกับหนวยงานภายนอกอื่นๆแตอยางใด


