
 
 
 
 
 
 
 
การถ่ายภาพทรวงอก (Chest x-ray) เป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยเกี่ยวกับ

การดูพยาธิสภาพของปอด ซึ่งเป็นโรคที่สามารถตรวจพบได้จากการเอกซเรย์ปอด

เช่น วัณโรค ถุงลมโป่งพอง เนื้องอก มะเร็งปอด  หรือ มะเร็งเต้านม  เป็นต้น 

องค์การอนามัยโรค (World Health Organization : WHO) 

รายงานในปี 2553 มีการติดเชื้อวัณโรค 8.8 ล้านคนทั่วโลก  เสียชีวิต ปีละ 1.1 
ล้านคน  75 % เป็นคนในวัยท างาน (อายุ 15-54 ปี)และอยู่ในประเทศก าลัง
พัฒนา ร้อยละ 95  และในประเทศไทยยังพบว่าวัณโรคปอดยังเป็นปัญหา 1 ใน 
22 ประเทศ ที่มีปัญหาเรื่องดังกล่าว  มีผู้ติดเชื้อวัณโรคทุกประเทศ = 92,300 
ราย พบเป็นกลุ่มติดเชื้อใหม่และมีการพบเชื้อวัณโรคในเสมหะ = 44,400ราย 
และไม่พบตัวเชื้อวัณโรค = 20,297 ราย  กลุ่มที่มีการวินิจฉัยเป็นวัณโรคปอด  
เนื่องจากเช้ือ TB (Mycobacterium tuberculosis) = 10,135 ราย  และพบว่า
มีกลุ่มเข้ามารักษาใหม่  และมีการด้ือยา = 35 % 
วัณโรค  เ ป็ น โ รคที่ เ กิ ด จาก เชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ ชื่ อ ว่ า  Mycobacterium 
tuberculosis หรือโรคทีบี (TB.)  สามารถติดต่อได้โดยระบบทางเดินหายใจ  จะ
พบตัวเช้ือได้ในเสมหะของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อทีบี  กลุ่มนี้
จะมีพยาธิสภาพอยู่ที่ปอด  (Pulmonary Tuberculosis) และมีการติดเชื้อจาก
คนหนึ่งไปอีกคนโดยการไอหรือจาม ผ่านอากาศหรือที่ว่าง  ส่วนใหญ่การติดเชื้อครั้ง
แรกจะไม่มีอาการ  Mycobacterium tuberculosis ส่วนใหญ่พบที่ปอด เยื้อหุ้ม
ปอด  ต่อมน้ าเหลือง  กระดูก  ไต  และระบบประสาทสมองส่วนกลาง  ซ่ึงท าให้
เยื้อหุ้มสมองอักเสบได้  อาการที่ส าคัญ คือ ไอ เรื้อรัง นานเกิน  3 สัปดาห์  
หรือไอเป็นเลือด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร  มีเหงื่อออกตอนกลางคืน มีไข้ขึ้นตอน
บ่ายเย็น เป็นต้น การแพร่เชื้อโดยการไอ  เกิดเป็นละอองฝอย ขนาด 10 
ไมครอน  ลอยในอากาศ เมื่อเช้ือเข้าที่ต่อมน้ าเหลือง  และมีการแพร่กระจายไป 
ตามอวัยวะต่างๆ ในกรณีเช่นโรคลุกลามไปอาจมีอาการเจ็บหน้าอก และเหนื่อย
หอบบ่อยๆ 

วัณโรคปอด  และถ้าคนที่ติดเชื้อโรคทีบี ไม่ได้ท าการ
รักษาหรือไม่แสดงออกชัดเจน  ต่อไปก็จะพัฒนาเป็นวัณ
โรคปอดพบได้มากกว่า 50%  (มีการส ารวจพบว่า ผู้ติด
เชื้อจะเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ ประมาณ 1 คน/วินาที) ใน
ประเทศไทย  ดังนั้นจึงเริ่มมีการรณรงค์วัณโรคปอด  โดย
มีการขึ้นทะเบียนเพื่อเข้ารับการรักษา 6 หมื่นกว่าราย  
ในปี 2554  จากการส ารวจในประเทศไทย ผู้ขึ้นทะเบียน
การรักษาวัณโรค ทั้ งหมดมี  24 จังหวัด (รวม

กรุงเทพมหานคร)  มีผู้ป่วยประมาณ 90,000 ราย 
เร่ืองของวัณโรคปอดที่ขึ้นกับ มีปอดจะขึ้นกับระยะต่างๆ ของโรค ดังนั้นเร่ืองของวัณโรค

ปอดจึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

1. Primary Pulmonary tuberculosis เป็นการเกิดโรค หรือรับเชื้อวัณโรค 
(Tuberculosis) ที่พบในเด็กเป็นส่วนใหญ่ และอาจพบในผู้ใหญ่ได้ซึ่งจะเป็น
สาเหตุจากการติดเชื้อจากการหายใจ ซึ่งการอักเสบจะปรากฏรอยโรคในการ
ถ่ายภาพในฟิล์มจะพบลักษณะที่กระจายตามกลีบปอดต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณเชื้อที่ได้รับ ความทนทานหรือความพร้อมของร่างกายผู้ป่วย 

2. Secondary Pulmonary 
Tuberculosis เป็นการ
พบลักษณะของการเกิด
แบบลุกลาม หรือรอย
การกลับมาของใหม่ของ
โรค (re infection) ซึ่ง
จะพบลักษณะจะเกิด
เป็นหย่อมๆ มากกว่าจะ
มีภาวะโรคกระจายทั่วๆ ไป 

ดังนั้นในการวินิจฉัย หรือแยกล าดับของความรุนแรงของผู้ป่วยท าเอกซเรย์ปอด (film 

chest) ในกลุ่ม Pulmonary tuberculosis จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

1. Minimal Pulmonary tuberculosis มีความหมาย ดังนี้ 
ภาพฟิล์มปรากฎเป็นรอย (lesion) ที่ไม่มี cavity และขนาดน้อยกว่า  2 ช่วง
กระดูกซ่ีโครง 
ภาพฟิล์มปรากฎเป็นรอย (lesion) ที่มองไม่เห็นด้วย x-ray แต่ตรวจพบเชื้อใน
เสมหะ ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  

2. Far advance tuberculosis เป็นรอย (lesion) ที่แสดงถึงการหายของโรค หรือ
บางครั้งบอกการด าเนินโรค และเร่ืองบอกลักษณะของรอย (lesion) ที่พบเพราะ
บางครั้ งรอยที่ คิดว่าหายแล้วอาจตรวจพบตัวเชื้อของวัณโรค หรือ TB. 
(Mycobacterium tuberculosis) ได ้

 

การตรวจวินิจฉัยโรคมี 2 ขั้นตอน คือ 
1. การถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด  ซ่ึงจะพบความผิดปกติและแพทย์รังสีจะป็น

ผู้อ่าน ซ่ึงความผิดปกติจากเอกซเรย์ปอดอาจเกิดจากโรคอื่นๆ ได้  เช่น 
มะเร็ง  ปอด  หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ  ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยวัณโรคต้องท า
พร้ อ มกั บกา รตรวจ เสมหะ   เพื่ อ หาตั ว เ ชื้ อ ที่ เ ป็ นส า เหตุ   คื อ 
Mycobacterium tuberculosis  และผู้ที่สงสัยอาจมีการตรวจยืนยันโดย
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.1 เก็บเสมหะมาตรวจ  โดยการเก็บวันละ 1 ครั้ง  ตอนเช้าติดต่อกัน  

3 วัน  น ามาย้อมตรวจหาตัวเชื้อวัณโรค โดยทางห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์จะมี  ตรวจด้วยการย้อมด้วยสีพิเศษ คือ acid 
fast bacilli staining  วิธีนี้จะมีความไวน้อย แต่มีความจ าเพาะ
สูง  และใช้วินิจฉัยร่วมกับการเอกซ์เรย์ ปอดได้รวดเร็ว 

1.2 การเพาะเชื้อ  โดยการน าเสมหะที่เก็บได้น ามาเพาะเชื้อ ( อาจใช้
เสมหะที่มาจากข้อ 1.1 )  
ซ่ึงวิธีนี้มีความไว  แต่ใช้
เวลาประมาณ  2 เดือน 
แต่การเพาะเชื้อจะดีกว่า
วิ ธี ก า รย้ อมอย่ า ง เดี ย ว 
เพราะนอกจากการตรวจ 

วินิจฉัยแล้วยังช่วยในการดู
เรื่ องของเชื้อดื้อยา เพื่ อ

ติดตามการรักษาได้  โดยเฉพาะผู้ที่เป็นวัณโรคและไม่รักษาอย่าง
ต่อเนื่อง  แต่กลับมาเป็นซ้ า  ซ่ึงเป็นภาวะเส่ียงที่ท าให้การรักษาและ
เฝ้าระวังไม่ประสพผลส าเร็จ  ท าให้มีเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยและเชื้อ
ดื้อยาเพิ่มขึ้นและสามารถกระจายไปสู่บุคคลอื่นได้อีกมากมายโดยไม่
รู้ตัวทั้งผู้ที่เป็นโรคอยู่  และผู้ที่ได้รับเชื้อใหม่ เพราะอาจยังไม่มี
อาการ 

1.3 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้ อวัณโรคโดยวิธี  PCR  
(Polymerase Chain Reaction) ซ่ึงเป็นวิธีที่มีความไวและ
ความจ าเพาะสูง  แต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการใช้การตรวจวินิจฉัย
มากกว่าการติดตามการรักษาใช้เวลาในการตรวจ  1-2 วัน  
 

2. การตรวจทางพยาธิวิทยา  เช่น การส่องกล้องทางหลอดลม  หรือ
การผ่าตัด  พบชิ้นเน้ือท่ีมีลักษณะทางพยาธิวิทยาสอดคล้องกับอาการ
ท่ีตรวจพบและการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น 

 

วัณโรคปอดวัณโรคปอด  
 

เชื้อวัณโรค 



 การตรวจวนิจิฉยัโรค 

 อาการทัว่ๆไป 

 การปอ้งกนั และการดแูลตนเอง 

 การรกัษา 

 

 

 

 

อาการทั่วๆ ไปของกลุ่มเสี่ยง 
 มีไข้ต่ าตอนบ่าย  อ่อนเพลีย  เบื่ออาหาร  บางรายอาจมีการแน่นหน้าอก  

หายใจไม่ออก  และบางครั้งอาจเหน่ือยง่าย มีอาการหรือน้ าในโพรงเยื่อหุ้ม
ปอดอักเสบหรือโรคลุกลามไปทั่วปอด  ในรายท่ีเริ่มเป็นอาจไม่มีอาการ
เลย  แต่ตรวจพบโดยบังเอิญ  เช่น อาจพบเป็นพังผืดหรือจุดในการ
ถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด เป็นต้น ดังน้ันกลุ่มเสี่ยงอาจพบดังนี้ 
1. ผู้มีภาวะภูมิต้านทานต่ า  เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ (พบว่ามีความเสี่ยง   

ร้อยละ 50 หรือมากกว่า)  โรคเบาหวาน  โรคไตวาย หรือกินยากลุ่มสา
รสเตียรอยด ์นานๆ 

2.  กลุ่มติดยาเสพติดหรือดื่มสุรา 
3.  ภาวะขาดอาหาร อยู่ในสถานท่ีแออัด  การระบายอากาศไม่คล่องตัว  

เช่น บริเวณศูนย์อพยพ  เรือนจ าและสลัมเป็นต้น 
4. เคยสัมผัสผู้ป่วยเป็นวัณโรคเป็นเวลานาน  กลุ่มสมาชิกในบ้านท่ีมี

ประวัติป่วยวัณโรค หรือ พยาบาลท่ีดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค / ผู้สูงอายุ 

 

การดูแลตนเองและการป้องกัน 
1. การฉีดวัคซีน  BCG  โดยเฉพาะฉีดให้เด็ก / เด็กแรกเกิด  ซ่ึงพบว่ามี

ประสิทธิภาพดี  ส าหรับ
การป้องกันมิให้มีการ
กระจายของเชื้อโรคได้ 

2. จัดสถานท่ีพักอาศัยให้มี
อากาศถ่ายเทสะดวก  
มีแดดส่องถึ งบริ เ วณ
ภายในห้อง และท า
ความสะอาดสม่ าเสมอ 

3. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
กินอาหารครบ 5 หมู่  
โ ด ย เ ฉ พ า ะ โ ป ร ตี น 
(เน้ือสัตว์)  ไข่  ผักผลไม้  
เพื่อบ ารุงให้ร่างกายแข็งแรง  และนอนหลับผักผ่อนให้เพียงพอ 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่ดีต่างๆ  เช่น  สูบบุหรี่  ดื่มสุรา 

4. หลีกเลี่ยงการนอนร่วมห้องหรือบริเวณใกล้ชิดกับผู้ป่วย  ถ้ามีผู้ป่วย 
วัณโรคท่ีต้องดูแลควรใส่ใจเรื่องของการกินยาให้ครบสม่ าเสมอทุกวัน     

ถ้าจ าเป็นต้องใช้เครื่องป้องกันและติดตามดูแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเน่ือง  
ถ้าสงสัยควรปรึกษาแพทย์ 

5. ถ้าพบหรือสงสัยกลุ่ม/บุคคลท่ีมีอาการ  อ่อนเพลีย  เบื่ออาหาร  น้ าหนักลด  
มีไข้ต่ าๆ ตอนบ่ายหรือเย็น  มีอาการไอแห้งๆ  เรื้อรังเกิน 3 สัปดาห์  หรือไอ
เป็นเลือด  ควรแนะน าให้พบแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว 

6. ผู้ท่ีทราบว่าตนเอง
มี เ ชื้ อ วัณ โ รคอยุ่  
ควรมีผ้าปิดจมูก
เพื่ อป้องกันการ
แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น 

7. กรณีท่ีเป็นผู้ติดเชื้อ
วัณโรคอยู่แล้ว  เวลาบ้วนน้ าลายควรจัดภาชนะไว้เฉพาะและมีฝาปิด เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจาย  ก่อนน าไปท้ิงควรมีการใส่น้ ายาฆ่าเชื้อก่อน 

8. บุคคลท่ัวๆ ไป ควรมีการตรวจสุขภาพพื้นฐาน พร้อมเอกซเรย์ปอดอย่างน้อย
ปีละ 1  ครั้งทุกปี เพราะการเอกซเรย์ปอด สามารถดูเงาของกระดูกในระดับ
ทรวงอก และดูเงาของหัวใจ เพื่อดูขนาดของหัวใจ และประเมินโรคท่ี
เกี่ยวข้องกับหัวใจได้ 

การรักษา 
 ปัจจุบันผู้ ท่ีได้รับการวินิจฉัย  เป็นวัณโรคปอดจะสามารถรักษา
หายขาดได้  เพราะมีตัวยาท่ีมีประสิทธิภาพสูง  โดยใช้เวลาเพียง 6 เดือน  
ภายหลังการรักษาแล้วประมาณ  2 สัปดาห์  คนไข้จะสามารถท างานได้ตามปกติ 
(ขณะน้ีจะพบว่าโอกาสการแพร่เชื้อจะต่ าลง)  แต่ท่ีส าคัญคือ ถ้าสงสัยตัวเองจะ
ติดเชื้อ  ควรมีการเอกซเรย์ปอดดูอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และถ้าพบว่าจ าเป็นต้อง
พบแพทย์  เพื่อจะท าการประมวลผลการวินิจฉัย  จากประวัติการตรวจร่างกาย
ฯลฯ  และถ้าพบว่าเป็นโรคจริง  จะท าการรักษาทันที  และการรักษาและทานยา
ควรต้องท าตามอย่างเคร่งครัด  เพื่อไม่ให้เกิดภาวะการดื้อยา  และอาจท าให้โรค
กลับมาและรุนแรงขึ้นกว่าเดิม 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

งานบริการเทคนิคการแพทย์ชมุชน 
ศูนย์ความเป็นเลิศการบรกิารสุขภาพและมาตรฐานวิชาชพี 

ให้บริการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ครบวงจร 

โทร. 0-2411-2347, 0-2419-7167, 0-2419-7166 ต่อ 151 

 

วัณโรควัณโรค  
                 “สถาบันชั้นน า มุ่งพัฒนาเพื่อสังคม” 

 

 


