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บททบทวนวารสาร
Review Article

 ทบัทวนิ ส้ต้รยาระยะสั�นิท่�ใช้ในิการรักษาผู้้้ป่ีวยวัณโรคด้�อยาหลายขนิานิ

 นิฤมล ล้อกิติ้นัินิท์ พ.บั., วท.ม. 

กลุ�มงานอายุุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก  

กระทรวงสาธารณสุข

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายุน  2565 

บัทนิำา
แนิวิทางการรักษาวัิณโรคด้� อัยาหลายขนิานิ	 

(multidrug-resistant	tuberculosis,	MDR-TB)	ตามที�อังค์การ

อันิามัยโลกกำาหนิดไวิ�ตั�งแต่ปี่	พ.ศึ.	2554	ค้อัใชี�		ส้ตรยาระยะ

ยาวิดั�งเดิม	(longer	MDR-TB	regimen)		ซึ�งมีระยะเวิลาการ

รักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ	หนึิ�งคนินิานิอัยา่งนิ�อัย	

18	เด้อันิ1	คิดเป็่นิค่าใชี�จุ่ายต่อัรายป่ระมาณ	200,000	บาท	

ในิขณะที�ส้ตรยารักษาวัิณโรคที�ไม่ด้�อัยามาตรฐานิ	6	เด้อันิมี

ค่าใชี�จุ่ายต่อัรายป่ระมาณ	2,000	บาท2	 ซึ�งการที�ผู้้�ป่่วิยต�อัง

ใชี�ยาหลายขนิานิต่อัเน้ิ�อังทุกวัินิเป็่นิเวิลานิานิส่งผู้ลให�ผู้้�ป่่วิย

มีโอักาสล�มเหลวิในิการรักษาด�วิยหลายเหตุปั่จุจัุย	 โดยผู้ล

สำาเร็จุขอังการรักษาวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิทั�วิโลก	 ในิปี่	

พ.ศึ.	2562	และในิป่ระเทศึไทยอัย่้ที�ร�อัยละ	563	และ	634	ตาม

ลำาดับ	 ไม่นิานิมานีิ�มีงานิวิิจัุย	จุากต่างป่ระเทศึจุำานิวินิมากที�

พัฒนิาการใชี�ส้ตรยาระยะสั�นิ	 (shorter	MDR-TB	 regimen)	

เพ้�อัรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ	 โดยเริ�มต�นิจุาก

ส้ตรยาระยะสั�นิอัย่างนิ�อัย	9	เด้อันิ	พบว่ิาให�ผู้ลสำาเร็จุขอังการ 

รักษาส้งเกินิร�อัยละ	805-8		ดังนัิ�นิตั�งแต่ปี่	พ.ศึ.	2559	เป็่นิต�นิมา	 

อังค์การอันิามัยโลกจึุงได�แนิะนิำาให�แต่ละป่ระเทศึเริ�มใชี�ส้ตรยา 

ระยะสั�นินีิ�โดยทำาเป็่นิงานิวิิจัุยเชิีงป่ฏิบัติการ	 (operational	

research)	 	และทำาการเฝ้้าระวัิงควิามป่ลอัดภัิยจุากการใชี�

ยาวัิณโรคเชิีงรุก	(active	TB	drug-safety	monitoring	and	

management,	 aDSM)	ควิบค่้กันิไป่กับการรักษา	 เพ้�อัเก็บ

รวิบรวิมไวิ�เป็่นิฐานิข�อัม้ลสำาหรับพัฒนิาการด้แลผู้้�ป่่วิยต่อัไป่9	

บทควิามนีิ�จึุงขอัทบทวินิส้ตรยาระยะสั�นิสำาหรบัผู้้�ป่่วิยวิณัโรค

ด้�อัยาหลายขนิานิ	และแนิวิทางการเล้อักส้ตรยาที�เหมาะสม

ธ์รรมชาต้ิการดำาเนิินิโรคของวัณโรคด้�อยา 
วัิณโรคเกิดจุากเชี้�อัแบคทีเรีย Mycobacterium  

tuberculosis	ซึ�งจัุดอัย่้ในิกลุ่มเช้ี�อัแบคทีเรีย	Mycobacterium	 

tuberculosis	complex	(MTBC)	วัิณโรคเกิดได�ทกุอัวัิยวิะขอัง

ร่างกาย	โดยส่วินิใหญ่ร�อัยละ	80	มักเกิดที�ป่อัด	(pulmonary	

tuberculosis)	 และ	 endobronchial	 tree	 ซึ�งสามารถแพร่

กระจุายเชี้�อัทางอัากาศึได�	 เช้ี�อัวัิณโรคเป่็นิแบคทีเรียที�มี

การเจุริญเติบโตแบ่งได�เป็่นิ	4	กลุ่ม	ป่ระกอับด�วิย	กลุ่มท่� 1 

(continuous growth)	เป็่นิเช้ี�อัที�มีกระบวินิการเมตาบอัลิซึม

ส้งและแบง่ตัวิเพิ�มจุำานิวินิตลอัดเวิลา	มกัอัาศัึยอัย่้ในิบริเวิณที�

เป็่นิโพรง	(cavity)	ที�มีป่ริมาณอัอักซเิจุนิมากพอั	ตอับสนิอังดี 

ต่อัยาต�านิวัิณโรคส่วินิใหญ่โดยเฉพาะ	 isoniazid	 และ	 

streptomycin,	กลุ่มท่� 2 (spurts of metabolism)	เป็่นิเช้ี�อัที�

อัย่้ในิสิ�งแวิดล�อัมที�ไม่เหมาะสมต่อัการเจุริญเติบโตขอังเช้ี�อั	มี

กระบวินิการเมตาบอัลิซึมส้งเป็่นิบางช่ีวิง	เช่ีนิในิบริเวิณแผู้ล	

caseous	necrosis	ตอับสนิอังดีต่อัยา	rifampicin,	กลุ่มท่� 3 

(acid inhibition)	เป็่นิเช้ี�อัที�อัาศัึยอัย่้ในิเซลล์หร้อัถ้กจัุบกินิ

อัย่้ในิเซลล์เม็ดเล้อัดขาวิ	macrophage	 เช่ีนิในิบริเวิณโพรง

ฝี้หนิอังในิป่อัด	ภิายในิเซลล์มีสภิาวิะเป็่นิกรด	 ตอับสนิอังดี

ต่อัยา	pyrazinamide	และกลุ่มท่� 4 (dormant form)	 เป็่นิ

เช้ี�อัที�มีกระบวินิการเมตาบอัลซึิมตำ�า	อัย่้ในิสภิาวิะแวิดล�อัมที� 

ไม่เอ้ั�อัต่อัการแบ่งตัวิ	เช่ีนิ	อัย่้ในิบริเวิณที�มีป่ริมาณอัอักซิเจุนิ 

ไม่เพียงพอั	หร้อัได�รับยาต�านิวัิณโรค	ก็จุะแบ่งตัวิอัย่างชี�าๆ	หร้อั 

อัย่้นิิ�งๆ	เป็่นิเวิลาหลายปี่โดยไม่มีการแบ่งตัวิเพิ�มจุำานิวินิเลย

ก็ได�	ซึ�งที�ผู่้านิมาไม่มียารักษาโดยเฉพาะ	เช้ี�อักลุ่มนีิ�จึุงทำาให�

เกิดปั่ญหาการกลับเป็่นิซำ�าในิผู้้�ป่่วิยที�รักษาไม่นิานิพอั2,4,10-11

การด้�อัยาขอังเช้ี�อัวัิณโรคเกิดจุากการเป่ลี�ยนิแป่ลง

ขอังสารพันิธุิกรรมในิระดับกรดอัะมิโนิหนึิ�งหร้อัหลาย

ตำาแหน่ิงบนิยีนิที�ใชี�ควิบคุมการสร�างเอันิไซม์ที�มีผู้ลจุำาเพาะ
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น ม  ือกิตินันท์ 

ต่อัยารักษาวัิณโรค	 ซึ�งอัาจุเกิดขึ�นิเอังตามธิรรมชีาติ	 โดยที�

เช้ี�อัวัิณโรคเอังยังไม่เคยสัมผัู้สยาต�านิวัิณโรคมาก่อันิเลย

ก็ได�	 (natural	 drug	 resistant	 tuberculosis	 หร้อั	 primary	

drug	resistant	tuberculosis)	หร้อัอัาจุเกิดขึ�นิหลังจุากได�รับ 

ยาต�านิวัิณโรคไป่แล�วิก็ได�	 (acquired	 drug	 resistant	 

tuberculosis)	 โดยเฉพาะการรักษาด�วิยยาขนิานิเดียวิหร้อั

ผู้้�ป่่วิยรับป่ระทานิยาไม่สมำ�าเสมอั	 ได�ขนิาดยาที�ไม่เหมาะสม	

ซึ�งยาจุะทำาลายเชี้�อัที�ไวิต่อัยา	ในิขณะเดยีวิกันิภิายใต�สภิาวิะ

แวิดล�อัมที�มียาต�านิวัิณโรค	 ตัวิเช้ี�อัวัิณโรคที�หลงเหล้อัอัย่้

จุะพัฒนิาการกลายพันิธ์ุิต่อัยาต�านิวัิณโรค	 เพ้�อัการอัย่้รอัด

ขอังเผู่้าพันิธ์ุิ	ทำาให�เกิดเช้ี�อัด้�อัยาแบ่งตัวิเพิ�มจุำานิวินิมากขึ�นิ

แทนิที�เช้ี�อัที�ไวิต่อัยา	นิอักจุากนีิ�ผู้้�ป่่วิยที�มีรอัยโรคในิป่อัดมาก	

และมีป่ริมาณเช้ี�อัวัิณโรคมาก	จุะมีโอักาสที�มีเช้ี�อัวัิณโรคกลาย

พันิธ์ุิด้�อัยาอัย่้ในิรอัยโรคมากด�วิยเช่ีนิกันิ12	 ดังนัิ�นิหลักการ

รักษาวัิณโรคจึุงต�อังใชี�ยาต�านิวัิณโรคหลายขนิานิที�อัอักฤทธิิ�

ในิแต่ละกลุ่มเช้ี�อัวัิณโรคในิร่างกาย	เพ้�อัทำาให�เช้ี�อัลดป่ริมาณ

ลงอัย่างรวิดเร็วิในิระยะเข�มข�นิ	ส่วินิในิระยะต่อัเน้ิ�อังเม้�อัเช้ี�อั

วัิณโรคมีป่ริมาณตำ�ามากจุนิตรวิจุเสมหะไม่พบเช้ี�อัแล�วิ	จึุงลด 

จุำานิวินิยาต�านิวัิณโรคลงเพ้�อัลดผู้ลข�างเคียงจุากยา	แต่ต�อังให�ยา 

นิานิมากพอัเพ้�อัลดการกลับเป็่นิซำ�า	 จึุงเป็่นิที�มาขอังส้ตรยา 

ระยะยาวิดั�งเดิมสำาหรบัรักษาวิณัโรคด้�อัยาหลายขนิานิ	ที�ต�อัง

มีการใชี�ยาอัย่างนิ�อัย	4-5	ขนิานิในิระยะเข�มข�นิอัย่างนิ�อัย	6	

เด้อันิ	ต่อัด�วิยยา	3-4	ขนิานิในิระยะต่อัเน้ิ�อัง	รวิมระยะเวิลา 

การรักษาทั�งหมดอัย่างนิ�อัย	18	เด้อันิ	หลังเพาะเช้ี�อัไม่พบเช้ี�อั2  

แต่เน้ิ�อังจุากผู้ลการรักษาสำาเร็จุตำ�าเพียงร�อัยละ	 563	 จึุง 

มีการพัฒนิาส้ตรยาระยะสั�นิสำาหรับผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลาย

ขนิานิ	(shorter	MDR-TB	regimen,	STR)	เพ้�อัลดระยะเวิลา

ในิการรักษาแต่ได�ผู้ลสำาเร็จุส้ง	และมีเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์

นิ�อัยกว่ิาหร้อัผู้ลการักษาไม่ด�อัยไป่กว่ิาส้ตรระยะยาวิดั�งเดิม	

คำานิิยามท่�สำาคัญในิบัทความนิ่� (ดัดแปีลงจ้าก
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2, 4,13 และ14 )

1) วัณโรคด้�อยา rifampicin (rifampicin-resistant  

TB, RR-TB)	 หมายถึง	 วัิณโรคด้�อัยา	 rifampicin	 (R)	 ซึ�ง 

ตรวิจุพบโดยวิิธีิ	genotypic	 ที�ทดสอับการด้�อัยา	 rifampicin	

ขนิานิเดียวิ	แต่ไม่ทราบผู้ลการด้�อัยาขนิานิอ้ั�นิ

2) วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิ (multidrug-resistant  

TB, MDR-TB) หมายถึง	 วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิที�ด้�อัยา	

isoniazid	(H)	และ	rifampicin	(R)	พร�อัมกันิ	และอัาจุด้�อัยา	

FLD	อ้ั�นิร่วิมด�วิยหร้อัไม่ก็ได�

3) วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิชนิิดรุนิแรง (pre-

extensively drug-resistant TB, Pre-XDR-TB)	หมายถึง	 

วัิณโรคด้�อัยา	 	H	 และ	 R	 	และยาอัย่างนิ�อัย	 1	 ขนิานิในิ

กลุ่ม	 fluoroquinolones	 (FQ)	 ได�แก่	 levofloxacin	 (Lfx),	 

moxifloxacin	(Mfx)	

4) วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิชนิิดรุนิแรงมาก 

(extensively drug-resistant TB, XDR-TB)	 หมายถึง	

วัิณโรคด้�อัยา	H	และ	R	และยาอัย่างนิ�อัย	 1	ขนิานิในิกลุ่ม	

FQ	ได�แก่	Lfx,	Mfx	และด้�อัยาอัย่างนิ�อัย	1	ขนิานิในิกลุ่ม	A	

ที�ไม่ใช่ีกลุ่ม	 FQ	 ตามที�อังค์การอันิามัยโลกจุัดกลุ่มยาใหม่ 

ได�แก่	bedaquiline	(Bdq),	linezolid	(Lzd)	(ตารางที�	1)

5) ส้ต้รยาระยะยาวสำาหรับัวัณโรคด้�อยาหลาย

ขนิานิ (longer MDR-TB regimen) ใชี�รักษาวัิณโรคด้�อัยา

ป่ระเภิท	MDR-TB	หร้อั	RR-TB	มีระยะเวิลารวิมในิการรักษา

ทั�งหมดอัย่างนิ�อัย	 18	 เด้อันิ	 ป่ระกอับไป่ด�วิยจุำานิวินิยาที� 

พิจุารณาจุากป่ระวัิตขิอังผู้้�ป่่วิย	และผู้ลทดสอับควิามไวิต่อัยา

แล�วิว่ิายังมีป่ระสิทธิิภิาพดี

6) ส้ต้รยาระยะสั�นิสำาหรับัวัณโรคด้�อยาหลาย

ขนิานิ (shorter MDR-TB regimen) ใชี�รักษาวัิณโรคด้�อัยา

ป่ระเภิท	MDR-TB	 หร้อั	 RR-TB	 เช่ีนิเดียวิกันิกับ	 longer	

MDR-TB	regimen	แต่ระยะเวิลารวิมในิการรักษาสั�นิกว่ิาเป็่นิ	

9-12	เด้อันิ	

7) กลุ่มยารักษาวัณโรคแนิวท่� 1 (first-line drugs, 

FLD)	ได�แก่	H,	R,	pyrazinamide	(Z)	และ	ethambutol	(E)

8)  กลุ่มยารักษาวัณโรคแนิวท่� 2 (second-line 

TB drug, SLD)	หมายถึงยาที�ใชี�ในิการรักษาวัิณโรคด้�อัยาที� 

นิอักเหน้ิอัไป่จุากยาในิกลุ่ม	FLD	ซึ�งยาในิกลุ่ม	FLD	ยกเวิ�นิ	

R	ตัวิเดียวิ	สามารถอัย่้ในิส้ตรยารักษา	MDR-TB	ได�	

9) การทดสอบัความไวต่้อยา  (drug  susceptibility  

testing, DST)	 หมายถึง	 เทคนิิคการทดสอับควิามไวิต่อั

ยารักษาวัิณโรคด�วิยวิิธีิทาง	 genotypic	 หร้อั	 molecular	 

เพ้�อัด้การกลายพันิธ์ุิขอังยีนิด้�อัยา	หร้อัด�วิยวิิธีิ	 phenotypic	

ด้ควิามไวิต่อัยาขอังเช้ี�อัที�เพาะไวิ�โดยตรง
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10) เหตุ้การณ์ไม่พึงปีระสงค์รุนิแรง (serious 

adverse events, SAE) หมายถึง	เหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์ 

ที�นิำาไป่ส่้	การเสียชีีวิิต	(death)	หร้อัป่ระสบการณ์ที�คุกคามชีีวิิต	 

(life-threatening	 experience),	 การรักษาในิโรงพยาบาล	

(hospitalization),	 ทุพพลภิาพถาวิร	(persistent	disability)	

หร้อัควิามผู้ิดป่กติแต่กำาเนิิด	 (congenital	 anomaly)	 และ 

รวิมถึงเหตุการณ์ที�ต�อังใชี�วิิธีิการเพิ�มเติมเพ้�อัป้่อังกันิไม่ให�

เกิดขึ�นิ	ซึ�งอัาจุเป็่นิการหยุดยาที�สงสัยว่ิาน่ิาจุะทำาให�เกิด	SAE

11) ผู้ลการรักษา (treatment outcomes) เม้�อั 

สิ�นิสุดการรักษาขอังวัิณโรคด้�อัยาชีนิิด	 RR-TB,	MDR-TB	

และ	XDR-TB	จุำาแนิกเป่น็ิ	ผู้ลการรกัษาสำาเร็จ้ (successful  

treatment)	 หมายถึงกลุ่มรักษาหาย	 (cured)	 และรักษา 

ครบ	 (completed)	 รวิมกันิ	 ส่วินิผู้ลการรักษาไม่สำาเร็จ้  

(unsuccessful treatment) หมายถึงกลุ่มล�มเหลวิ (failed),	

การเสยีชีีวิิต	(died),	ขาดการรกัษา	(lost	to	follow-up,	LTF),	

โอันิอัอัก	 (transfer	 out,	 TO)	 และป่ระเมินิผู้ลไม่ได�	 (not	 

evaluated,	NE)	บางงานิวิิจัุยรวิม	relapse	ด�วิย

12) วัณโรคกลับัเป็ีนิซำ�า (recurrent TB)	หมายถึง	 

ผู้้�ป่่วิยเคยรักษาหายแล�วิในิอัดีต	 และกลับมาเป็่นิวัิณโรค 

ซำ�าอีัก	โดยการกลับเป็่นิซำ�านัิ�นิไม่ได�มีการระบุแยกว่ิาเป็่นิเช้ี�อั

วัิณโรคสายพันิธ์ุิด้�อัยาแบบเดิม	 (same	 genotype	 pattern	

หร้อั	 relapse)	 หร้อัเป็่นิเชี้�อัวัิณโรคสายพันิธ์ุิด้�อัยาแบบใหม่	

(different	genotype	pattern	หร้อั	reinfection)	

กลุ่มยาสำาหรับัใช้ในิส้ต้รการรักษาวัณโรคด้�อยา 
อังค์การอันิามยัโลกได�แบ่งยารักษาวัิณโรคด้�อัยาอัอัก

เป็่นิ	3	กลุ่ม	โดยพิจุารณาจุากป่ระสิทธิิภิาพและผู้ลข�างเคียง

ขอังยา	และแนิะนิำาลำาดับขั�นิในิการเล้อักใชี�ยาจุากบนิลงล่าง	 

ตามตารางที�	1	ซึ�งในิป่ระเทศึไทยกำาหนิดให�ส้	ตรยาระยะยาวิ 

เพ้�อัรักษาวัิณโรคด้�อัยาป่ระเภิท	MDR-TB	 หร้อั	 RR-TB	 

(longer	MDR-TB/RR-TB	 regimen)	 ต�อังใชี�ยาอัย่างนิ�อัย	 

4	 ขนิานิในิระยะเข�มข�นิอัย่างนิ�อัย	 6	 เด้อันิ	 และต่อัด�วิยยา

อัย่างนิ�อัย	 3	 ขนิานิในิระยะต่อัเน้ิ�อัง	 รวิมระยะเวิลารักษา

ทั�งหมดอัย่างนิ�อัย	18	เด้อันิ4,9,13

ต้ารางท่� 1	 กลุ่มยาสำาหรับใชี�ในิส้ตรวิัณโรคด้�อัยา

กลุ่มยา ช้�อยา ตั้วย่อ

กลุ่ม A 
เป็่นิยาที�มีป่ระสิทธิิภิาพส้งสุด	แนิะนิำาให�เล้อักใชี�ทั�ง	3	ขนิานิเป็่นิลำาดับแรก	และควิร
มีอัย่้ในิทุกส้ตรยาถ�าไม่มีข�อัห�าม

Levofloxacin	หร้อั	moxifloxacin Lfx	หร้อั	Mfx

Bedaquiline	 Bdq

Linezolid	 Lzd

กลุ่ม B
เป็่นิยาที�มีป่ระสิทธิิภิาพรอังลงมาจุากกลุ่ม	A	แนิะนิำาให�เล้อัก	1	หร้อั	2	ขนิานิ

Clofazimine Cfz

Cycloserine	หร้อั	Terizidone	 Cs	หร้อั	Trd

กลุ่ม C
เป็่นิยาอ้ั�นิที�ใชี�รักษาวัิณโรคด้�อัยานิอักเหน้ิอัไป่จุากกลุ่ม	A	และ	B	มีป่ระสิทธิิภิาพรอัง
ลงมาจุากกลุ่ม	A	และ	B	แนิะนิำาให�เล้อักกลุ่ม	C	ในิกรณีที�เล้อักใชี�ยาในิกลุ่ม	A	และ	B	
แล�วิยังไม่ได�ครบจุำานิวินิขนิานิตามส้ตรยาที�ต�อังการใชี�

Ethambutol E

Delamanid Dlm

Pyrazinamide Z

Imipenem-cilastatin	หร้อั	Meropenem Ipm-Cln	หร้อั	Mpm

Amikacin	(หร้อั	streptomycin) Am	(หร้อั	S)

Ethionamide	หร้อั	Prothionamide Eto	หร้อั	Pto

p-aminosalicylic	acid PAS

ท่�มา:	WHO.	WHO	 consolidated	 guidelines	 on	 tuberculosis	 Module4:	 Treatment-drug	 resistant	 tuberculosis 

	 	 treatment	Geneva:	WHO;	202013
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น ม  ือกิตินันท์ 

ทบัทวนิสต้้รยาระยะสั�นิท่�ใชใ้นิการรกัษาผู้้ป้ีว่ย
วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิ (ต้ารางท่� 2)

งานิวิิจัุยส้ตรยาระยะสั�นิเพ้�อัรักษาผู้้�ป่่วิย	 MDR-TB	

เริ�มที�ป่ระเทศึบังกลาเทศึในิป่ี	 พ.ศึ.	 2548	 ป่ระกอับด�วิยยา 

ในิส้ตร	 ได�แก่	 	kanamycin	 (Km),	 prothionamide	 (Pto),	 

high-dose	isoniazid	(Hh),	gatifloxacin	(Gfx),	clofazimine	

(Cfz),	pyrazinamide	(Z)	และ	ethambutol	(E)	รวิม	7	ขนิานิ

ในิระยะเข�มข�นิอัย่างนิ�อัย	4	เด้อันิ	ต่อัด�วิยยา	Gfx,	Cfz,	Z,	และ	

E	รวิม	4	ขนิานิในิระยะต่อัเน้ิ�อัง	5	เด้อันิ	รวิมระยะเวิลารักษา

ทั�งหมดอัยา่งนิ�อัย	9	เด้อันิ	(Bangladesh regimen)	ส้ตรนีิ�มี

การใชี�	Gfx	ที�เป็่นิยามาใหม่ขอังกลุ่ม	FQ	(fourth-generation	

quinolone)	 และใชี�	 Hh	 ซึ�งมีหลักฐานิว่ิาเช้ี�อัวัิณโรคที�มีการ 

กลายพันิธ์ุิขอังยีนิ	inhA	จุะด้�อัยา	H	ระดับตำ�า	แต่ยังไวิต่อัยา	 

H	 ในิขนิาดส้ง	 งานิวิิจัุยนีิ�มีผู้ลการรักษาสำาเร็จุส้งถึงร�อัยละ	

84.5	โดยร�อัยละ	50	รักษาครบภิายในิ	9	เด้อันิ	และร�อัยละ	

95	รักษาครบภิายในิ	12	เด้อันิ	มีผู้้�ป่่วิยกลับเป็่นิซำ�าสายพันิธ์ุิ

ด้�อัยาแบบใหม่	(reinfection)	ร�อัยละ	0.4	ส่วินิผู้ลการรักษา

ไม่สำาเร็จุร�อัยละ	15.5	นัิ�นิ	ได�แก่ล�มเหลวิ,	เสียชีีวิิต,	ขาดยา	

และกลับเป็่นิซำ�าสายพันิธ์ุิด้�อัยาแบบเดิม	 (relapse)	 ร�อัยละ	

1.4,	 5.6,	 7.8	 และ	 0.8	 ตามลำาดับ	 โดยพบว่ิาผู้้�ป่่วิยที�มีผู้ล	

DST	ด้�อัต่อัยากลุ่ม	FQ	ระดับส้ง	(high-level	FQ	resistance)	

หร้อัด้�อัต่อัยา	Z	จุะเพิ�มควิามเสี�ยงขอังผู้ลการรักษาไม่สำาเร็จุ	

มีการเป่ลี�ยนิแป่ลงยาในิส้ตรจุาก	Gfx	เป็่นิ	ofloxacin	 (Ofx)	

เน้ิ�อังจุากมีผู้้�ป่่วิย	 8	 คนิเป็่นิเบาหวิานิและมีนิำ�าตาลรั�วิในิ

ปั่สสาวิะ	(glycosuria)5	

ต่อัมาในิปี่	พ.ศึ.	2551	ป่ระเทศึไนิเจุอัร์	(Niger)	และ

คาเมอัร้นิ	(Cameroon)	ได�นิำาส้ตรยาระยะสั�นิที�คล�ายกับขอัง

บังกลาเทศึมาป่รับใชี�เป็่นิส้ตรมาตรฐานิรักษา	MDR-TB	แต่

ใชี�ระยะเข�มข�นิ	4-6	เด้อันิ	ต่อัด�วิยระยะต่อัเน้ิ�อัง	8	เด้อันิ	โดย

เฉพาะคาเมอัร้นิมีการป่รับให�ขนิาดยา	H	และ	Gfx	คงที�	300	

และ	 400	 มิลลิกรัมตามลำาดับ	 และขยายการให�	 Gfx	 ต่อัในิ

ระยะต่อัเน้ิ�อังด�วิย	 พบว่ิามีผู้ลการรักษาสำาเร็จุส้งถึงร�อัยละ	

89.2	และ	89.3	ในิป่ระเทศึไนิเจุอัรแ์ละคาเมอัร้นิตามลำาดับ6-7  

ยิ�งไป่กว่ิานัิ�นิกลุ่มป่ระเทศึในิแอัฟริกากลางและตะวิันิตก 

รวิม	 9	 ป่ระเทศึ	 ได�ร่วิมม้อักันิเก็บรวิบรวิมข�อัม้ลการรักษา 

ผู้้�ป่่วิย	 MDR-TB	 ด�วิยส้ตรยาระยะสั�นิมาตรฐานิ	 9	 เด้อันิ	

(standardized 9-month MDR-TB regimen)	 ในิปี่	พ.ศึ.	

2556	จุำานิวินิ	1,006	คนิ	แต่ส้ตรยาจุะตา่งจุากขอังบงักลาเทศึ

ตรงที�ใชี�ยา	moxifloxacin	(Mfx)	แทนิ	Gfx	เพ้�อัลดผู้ลข�างเคียง	

dysglycemia	ให�ผู้ลการรักษาสำาเร็จุส้งร�อัยละ	81.6	โดยพบ

ว่ิาการด้�อัยากลุ่ม	FQ	เป็่นิปั่จุจัุยหลักที�ทำาให�ล�มเหลวิในิการ

รักษา8	 ดังนัิ�นิ	 อังค์การอันิามัยโลกจึุงได�อัอักคำาแนิะนิำาให�

แต่ละป่ระเทศึเริ�มใชี�ส้ตรยาระยะสั�นินีิ�ตั�งแต่ปี่	พ.ศึ.	2559	เพ้�อั

รักษาผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	หร้อั	RR-TB	ที�ไม่เคยได�รับยารักษา

วัิณโรคแนิวิที�	2	มาก่อันิ	ไม่ด้�อัยากลุ่ม	FQ	และยาฉีดแนิวิที�	

2	(second-line	injectable	drug,	SLD)	ซึ�งได�แก่	kanamycin	

(Km),	amikacin	(Am)	และ	capreomycin	(Cm)	โดยให�ทำาเป่น็ิ

งานิวิิจัุยเชิีงป่ฏิบัติการ	(operational	research)	และทำาการ

เฝ้้าระวัิงควิามป่ลอัดภิัยจุากการใชี�ยาวิัณโรคเชีิงรุก	 (active	

TB	 drug-safety	monitoring	 and	management,	 aDSM)	

ควิบค่้กันิไป่กับการรักษา9	ในิระหว่ิางที�รอัผู้ลการศึึกษาแบบ	

multicenter	randomized	controlled	trial	(RCT)	ขอังกลุ่ม	

STREAM	trial15	เน้ิ�อังจุากงานิวิิจัุยส้ตรยาระยะสั�นิ	9	เด้อันิ

ในิบังกลาเทศึและกลุ่มป่ระเทศึในิแอัฟรกิานัิ�นิเป็่นิการศึึกษา

แบบ	observational	study	ผู้ลการรักษาสำาเร็จุที�พบส้งมาก

อัาจุเกิดจุากอัคติในิงานิวิิจัุย	 โดยเฉพาะอัคติในิการคัดเล้อัก	

(selection	bias)	ได�	

กลุ่ม	 STREAM	 trial15	 ได�แบ่งงานิวิิจัุยเป็่นิ	 2	 ระยะ	 

โดยระยะที�	1	เริ�มในิปี่	พ.ศึ.	2555	ทำาในิป่ระเทศึ	Ethiopia,	 

Mongolia,	South	Africa	และ	Vietnam	เป่รียบเทียบส้ตรยา	

A	ที�เป็่นิส้ตรยาระยะยาวิดั�งเดิม	(longer	MDR-TB	regimen)	 

ตามแนิวิทางขอังอังค์การอันิามัยโลกปี่	พ.ศึ.	25541	กับส้ตรยา	 

B	 ที�เป็่นิส้ตรยาระยะสั�นิอัย่างนิ�อัย	 8	 เด้อันิ	 (40	 สัป่ดาห์)	 

ซึ�งคล�ายคลึงกับส้ตรขอังบังกลาเทศึ	แต่ใชี�	Mfx	แทนิ	Gfx	ที�

ถ้กถอันิยาอัอักไป่เน้ิ�อังจุากผู้ลข�างเคียง	dysglycemia	และให�

นิิยามผู้ลการรักษาเป็ีนิท่�น่ิาพอใจ้ (favorable outcome) 

ค้อัผู้้�ป่่วิยมีผู้ลเพาะเชี้�อัไม่พบเช้ี�อัหลังรักษาไป่แล�วิที�	 132	 

สัป่ดาห์	 โดยไม่มีการพบเช้ี�อั	 TB	 ระหว่ิางทางและไม่ใช่ี 

ผู้ลการรักษาไม่เป็่นิที�น่ิาพอัใจุ	(unfavorable	outcome)	ซึ�งได�แก่	 

การใส่ยาอ้ั�นินิอักเหน้ิอัจุากที�กำาหนิดไวิ�ในิส้ตรยา	2	ตัวิขึ�นิไป่,	 

การขยายระยะเวิลาการรักษามากไป่กว่ิาเวิลาที�กำาหนิดไวิ�,	 

เสมหะกลับมาเพาะเจุอัเช้ี�อัวัิณโรค	 (sputum	 culture	 
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ปที่  ฉบับที่  กันยายน ธันวาคม 

reversion),	 เสียชีีวิิตจุากสาเหตุใดก็ตาม	 (died)	 และไม่มา

ติดตามการรักษา	 (lost	 to	 follow-up,	 LTF)	 ผู้ลงานิวิิจัุย 

พบว่ิามี	 favorable	outcome	 ในิส้ตรยาระยะสั�นิและส้ตรยา 

ระยะยาวิเท่ากับร�อัยละ	78.8	และ	79.8	ตามลำาดับ	ส้ตรยา 

ระยะสั�นิให�ป่ระสิทธิิภิาพการรักษาไม่ด�อัยไป่กว่ิาส้ตรยา 

ระยะยาวิ	โดยมี	time	to	unfavorable	outcome	และสัดส่วินิ

ขอังผู้้�ป่่วิยที�มีเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์ขอังทั�งสอังกลุ่ม 

ไม่แตกต่างกันิ16	ส่วินิงานิวิิจัุยระยะที�	2	เริ�มในิปี่	พ.ศึ.	2559	

จุำานิวินิ	588	คนิ	ในิป่ระเทศึ	Ethiopia,	Georgia,	India,	Moldova,	 

Mongolia,	 South	 Africa	 และ	 Uganda	 โดยเป็่นิการ 

เป่รียบเทียบส้ตรยา	C	และ	ส้ตรยา	D	ว่ิาไม่ด�อัยไป่กว่ิาส้ตรยา	B	

โดยส้ตรยา	C	ค้อัส้ตรยาระยะสั�นิ	9	เด้อันิ	(40	สัป่ดาห์)	แต่เป็่นิ

ยากินิทั�งหมด	ซึ�งส้ตรยานีิ�ก็ค้อั	shorter all-oral bedaquiline  

containing regimen	ป่ระกอับด�วิยยา	Bdq,	Lfx,	Cfz,	Z	และ	

E	รวิม	5	ขนิานิเป่น็ิเวิลาทั�งหมด	40	สปั่ดาห	์โดยจุะได�ยา	Hh	

และ	Pto	ร่วิมด�วิยในิระยะเข�มข�นิ	16	สัป่ดาห์แรก	ส่วินิส้ตรยา	

D	ค้อัส้ตรยาระยะสั�นิ	6	เด้อันิ	(28	สัป่ดาห์	)	ป่ระกอับด�วิยยา	

Bdq,	Lfx,	Cfz,	Z	รวิม	4	ขนิานิเป็่นิเวิลานิานิ	28	สัป่ดาห์	โดย

จุะได�ยาฉีด	Km	และ	Hh	ร่วิมด�วิยในิระยะเข�มข�นิ	8	สัป่ดาห์

แรก	 ส้ตรยา	C	 ต่างจุากส้ตรยา	B	ตรงที�ใชี�ยาใหม่ค้อั	Bdq	

ทดแทนิยาฉีด	 Km	 ที�ทำาให�การได�ยินิและการทำางานิขอังไต

บกพร่อัง	และใชี�	Lfx	แทนิ	Mfx	เพ้�อัลดผู้ลข�างเคียงขอัง	Mfx	

ที�ทำาให�คล้�นิไฟฟ้าหัวิใจุผิู้ดป่กติชีนิิด	QT	prolongation	โดย 

เฉพาะเม้�อัให�	 Bdq	 และ	Mfx	 ร่วิมกันิ15	 คาดว่ิาจุะตีพิมพ์ 

ผู้ลงานิวิิจัุยระยะที�	2	นีิ�ภิายในิปี่	พ.ศึ.	2565	

ป่ระเทศึไทยเริ�มกำาหนิดแนิวิทางการรักษาผู้้�ป่่วิย	

MDR-TB	 ด�วิยส้ตรยาระยะสั�นิอัย่างนิ�อัย	 9	 เด้อันิตาม 

คำาแนิะนิำาขอังอังค์การอันิามัยโลก	โดยใชี�ยา	7	ขนิานิในิระยะ 

เข�มข�นินิานิ	4-6	เด้อันิ	ได�แก่	Km,	Mfx,	Pto,	Cfz,	Hh,	Z	และ	E	 

ต่อัด�วิยยา	4	ขนิานิในิระยะต่อัเน้ิ�อังนิานิ	5	เด้อันิ	ได�แก่	Mfx,	

Cfz,	Z	และ	E		(Km	based	shorter	MDR-TB	regimen)17	ซึ�ง

จุาก	ข�อัม้ลผู้ลการรักษาที�รวิบรวิมโดยสำานัิกวัิณโรค	(Bureau	

of	Tuberculosis,	BTB)	พบว่ิาผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	จุำานิวินิ	110	

รายที�ได�รับส้ตรยานีิ�ช่ีวิงปี่	พ.ศึ.	2560-2561	มีผู้ลการรักษา 

สำาเร็จุ,	ล�มเหลวิ,	ตาย,	ขาดยา,	โอันิอัอัก	และเป่ลี�ยนิไป่ใชี�ส้ตรยา 

ระยะยาวิเน้ิ�อังจุากเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์	 คิดเป็่นิร�อัยละ	 

69.1,	 3.6,	 11.8,	 9.1,	 0.9	 และ	 5.5	 ตามลำาดับ18	 ต่อัมา 

ในิช่ีวิงปี่	พ.ศึ.	2561-2562	อังค์การอันิามัยโลกได�จัุดแบ่งกลุ่ม 

ยาที�ใชี�ในิการรักษาวัิณโรคด้�อัยาใหม่ตามป่ระสิทธิิภิาพและ

ผู้ลข�างเคียงขอังยาแต่ละตัวิและกำาหนิดลำาดับการเล้อักใชี�ยา

เพ้�อัป่ระกอับเป็่นิส้ตรยาระยะยาวิแบบใหม่	โดยให�ยกเลิกการ

ใชี�ยา	Km	และ	Cm	เน้ิ�อังจุากมีข�อัม้ลว่ิายาสอังตัวินีิ�มีควิาม

เสี�ยงรักษาล�มเหลวิหร้อักลับเป็่นิซำ�า	 และเสี�ยงตายมากกวิ่า

การรักษาสำาเร็จุ19	 ดังนัิ�นิ	คณะผู้้�เชีี�ยวิชีาญการด้แลวัิณโรค

ด้�อัยาขอังป่ระเทศึไทย	 จึุงกำาหนิดส้ตรยาระยะสั�นิใหม่ให�ใชี�

ยาฉีด	Am	แทนิยาฉีด	Km		(Am	based	shorter	MDR-TB	

regimen)20	โดยข�อัม้ลผู้ลการรักษาผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	ขอังไทย

จุำานิวินิ	254	รายที�ได�รับส้ตรยานีิ�ช่ีวิงปี่	พ.ศึ.	2562-2563	มี

ผู้ลการรักษาสำาเร็จุเพิ�มขึ�นิเป่็นิร�อัยละ	 82.7	 ในิขณะที�การ

รักษาล�มเหลวิ,	 เสียชีีวิิต,	 ขาดยา,	 โอันิอัอัก	 และเป่ลี�ยนิไป่

ใชี�ส้ตรยาระยะยาวิเน้ิ�อังจุากเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์	 ลดลง

เป็่นิ	0.8,	9.1,	2.8,	0.4	และ	2.3	ตามลำาดับ18	ยิ�งไป่กว่ิานัิ�นิในิ

เด้อันิธัินิวิาคม	พ.ศึ.	2562	อังค์การอันิามัยโลกอัอักป่ระกาศึ

เร่งด่วินิแนิะนิำาให�ใชี�ส้ตรยาระยะสั�นิชีนิิดยากินิทั�งหมดในิ

การรักษาคนิไข�	 MDR-TB	 หร้อั	 RR-TB	 โดยใชี�ยา	 Bdq	

แทนิยาฉีด	Am	 	(shorter	 all-oral	 bedaquiline	 containing	 

regimen)21	เน้ิ�อังจุาก	Bdq	เป็่นิยาใหม่กลุ่ม	diarylquinoline	

อัอักฤทธิิ�ยับยั�งเอันิไซม์	mycobacterial	ATP	synthase	ขอัง

เช้ี�อัวัิณโรค	มีข�อัม้ลว่ิาการให�ยา	Bdq	รักษาผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	 

จุะเพิ�มการเป่ลี�ยนิผู้ลเพาะเช้ี�อัในิเสมหะจุากพบเช้ี�อัเป็่นิ

ไม่พบเช้ี�อัวัิณโรค	 (sputum	 culture	 conversion)22-23	 และ

ส้ตรที�มี	 Bdq	 มีควิามเสี�ยงเสียชีีวิิตตำ�ากว่ิาส้ตรที�ไม่มี	 Bdq24  

ดังนัิ�นิป่ระเทศึไทยจึุงเป่ลี�ยนิให�ใชี�	Bdq	แทนิ	Am	ในิส้ตรยา

ระยะสั�นิเช่ีนิกันิ20	

ส้ ต้ ร ย า ร ะ ย ะ สั� นิ ท่� ใ ช้ ใ นิ ก า ร รั ก ษ า ผู้้้ ป่ี ว ย 

วัณโรคด้�อยา MDR-TB หร้อ RR-TB ในิปีจั้จุ้บัันิของไทย4 

มีส้ตรเดียวิค้อั 4-6 Bdq(6เด้อนิ) – Lfx(Mfx) – Pto(Eto) – Cfz –  

Z – E – H (high-dose) / 5 Lfx (Mfx) – Cfz – Z – E  

หมายควิามว่ิา	ระยะเข�มข�นินิานิ	4-6	เด้อันิ	ป่ระกอับด�วิยยา	7	

ขนิานิ	ได�แก่	Bdq	(นิานิ	6	เด้อันิ),	Lfx	(หร้อั	Mfx),	Pto	(หร้อั	

Eto),	Cfz,	E,	Z	และ	H	(ขนิาดยาส้ง)	โดยเม้�อัสิ�นิสุดเด้อันิที�	

4	 แล�วิ	 ยังไม่มีผู้ลเสมหะย�อัมสีทนิกรดจุากที�พบเช้ี�อัเป่ลี�ยนิ
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น ม  ือกิตินันท์ 

เป็่นิไม่พบเช้ี�อั	 (sputum	 smear	 conversion)	 ให�สามารถ

ขยายการรักษาในิระยะเข�มข�นิต่อัได�อีักไม่เกินิ	6	เด้อันิ	ส่วินิ

ระยะต่อัเน้ิ�อังนิานิ	5	เด้อันิ	ป่ระกอับด�วิยยา	4	ขนิานิ	ได�แก่	

Lfx	 (หร้อั	 Mfx),	 Cfz,	 E	 และ	 Z	 โดยจ้ะต้้องม่ครบัทุก 

ข้อแนิะนิำาในิการคัดเล้อกผู้้้ป่ีวยท่�เหมาะสมในิการใช้

ส้ต้รยากินิระยะสั�นิดังต่้อไปีน่ิ� 

1)	 เป็่นิผู้้�ป่่วิยวิัณโรคด้�อัยาชีนิิด	 MDR-TB	 หร้อั	 

RR-TB	ที�มีผู้ลตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการแล�วิว่ิาด้�อัยา

2)		 มีผู้ลทดสอับควิามไวิต่อัยา	 (DST)	 แล�วิพบว่ิา 

ไม่ด้�อัยากลุ่ม	fluoroquinolones

3)		 ไม่มีผู้ล	 DST	 ด้�อัต่อัยาหร้อัสงสัยว่ิาจุะด�อัย

ป่ระสิทธิิภิาพต่อัยาที�ใชี�ในิส้ตร	 ยกเวิ�นิการด้�อัยา	 isoniazid	

ซึ�งในิส้ตรยากินิระยะสั�นิจุะใชี�ขนิาดส้งกวิ่าขนิาดป่กติที�ใชี�

รักษาวัิณโรคชีนิิดไม่ด้�อัยา

4)		 ไม่เคยมีป่ระวัิติได�รับยาต�านิวัิณโรคแนิวิที�สอังที�ใชี�

ในิส้ตรยากินิระยะสั�นินีิ�	เป็่นิเวิลานิานิกว่ิา	1	เด้อันิ	ยกเวิ�นิว่ิา

จุะมีผู้ล	DST	ย้นิยันิแล�วิว่ิายังไวิต่อัยาในิส้ตร

5)	 ไม่เป็่นิวัิณโรคนิอักป่อัดรุนิแรง	 หร้อัวัิณโรค

ลุกลามที�มีรอัยโรคมาก

6)		 ไม่ตั�งครรภ์ิ	

7)		 มีอัายุตั�งแต่	6	ปี่ขึ�นิไป่	

แต่้ในิกรณ่ท่� ผู้้้ ป่ีวย MDR-TB หร้อ RR-TB  

ไม่สามารถใช้ส้ต้รยากินิระยะสั�นิได้เน้ิ�องจ้าก 1)	 ผู้้�ป่่วิย

ไม่เข�าเกณฑ์์การคัดเล้อักใชี�ส้ตรยากินิระยะสั�นิเพียงข�อัใด 

ข�อัหนึิ�ง	หร้อ	2)	ผู้้�ป่่วิยใชี�ส้ตรยากินิระยะสั�นิไป่แล�วิมเีหตุการณ์ 

ไม่พึงป่ระสงค์จุนิใชี�ยาต่อัไม่ได�	หร้อ	3)	ผู้้�ป่่วิยมีผู้ลการรักษา

ล�มเหลวิจุากส้ตรยากินิระยะสั�นิ	 ให�ป่รึกษาคณะผู้้�เชีี�ยวิชีาญ 

การด้แลรกัษาวัิณโรคด้�อัยาระดบัป่ระเทศึเพ้�อัพิจุารณาใชี�ยา 

ป่ระกอับเป่็นิส้ต้รยาระยะยาวรายบุัคคล หร้อท่�เร่ยกว่า  

individualized longer regimen	 ต่อัไป่ โดยข�อัม้ลผู้ล 

การรักษาผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	ขอังไทย	จุำานิวินิ	113	รายที�ได�รับ

ส้ตรยานีิ�ช่ีวิงปี่	พ.ศึ.	2563-2564	มีผู้ลการรักษาสำาเร็จุเพิ�มขึ�นิ

เป็่นิร�อัยละ	88	ในิขณะที�การรักษาล�มเหลวิ,	เสียชีีวิิต,	ขาดยา	 

และเป่ลี�ยนิไป่ใชี�ส้ตรยาระยะยาวิเน้ิ�อังจุากเหตุการณ์ 

ไม่พึงป่ระสงค์	ลดลงเป็่นิ	0.8,	6.8,	1.5	และ	3.0	ตามลำาดับ18	

ส้ตรยาระยะสั�นิในิอันิาคตมีแนิวิโนิ�มจุะลดระยะเวิลา 

การรักษาลงเหล้อั	 6	 เด้อันิได�	 แต่จุะต�อังอัาศึัยยาใหม่ที�

สามารถฆ่าหร้อัยับยั�งเช้ี�อัวัิณโรคได�ดี	 โดยที�ยังไม่มีการ

ด้�อัยาและมีผู้ลข�างเคียงนิ�อัย	 ซึ�งนิอักเหน้ิอัจุาก	 Bdq	 แล�วิ	

Linezolid (Lzd)	ก็เป็่นิยาอีักตัวิที�ถ้กนิำามาใชี�เน้ิ�อังจุาก	Lzd	

เป็่นิยากลุ่ม	oxazolidinone	อัอักฤทธิิ�ยับยั�งการสร�างโป่รตีนิ

ขอังเช้ี�อัแบคทีเรีย	เดิมถ้กนิำามาใชี�รักษาการติดเช้ี�อัแบคทีเรีย

กรัมบวิกชีนิิดด้�อัยา	 แต่ถ้กเพิ�มข�อับ่งชีี�เพ้�อัใชี�รักษาวัิณโรค

ด้�อัยา	 เน้ิ�อังจุากมีข�อัม้ลว่ิาไม่ค่อัยพบการด้�อัยา	 Lzd	 ขอัง

เช้ี�อัวัิณโรค25	และมีงานิวิิจัุยผู้ลการรักษาย�อันิหลังขอังผู้้�ป่่วิย	

RR-TB	ในิป่ระเทศึแอัฟริกาใต�	ที�ใชี�ยาส้ตร	shorter	all-oral	

bedaquiline	containing	regimen	แต่มีการป่รับส้ตรยาโดย

ใชี�ยาหลักค้อั	Lzd	และ	Bdq	ส่วินิยาอีัก	5	ขนิานิค้อั	Hh,	Lfx,	

Cfz,	E	และ	Z	พบว่ิามีผู้ลการรักษาสำาเร็จุส้งถึงร�อัยละ	75.2	

แต่ข�อัเสียค้อัมีเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์รุนิแรงค้อัโลหิตจุาง 

ร�อัยละ	43.5	ทำาให�ต�อังหยุดยา	Lzd	ร�อัยละ	25.2	26	ต่อัมากลุ่ม	 

NEXT	study	ได�นิำา	Lzd	มาเป็่นิยาหลักในิส้ตรยากินิระยะสั�นิ 

อัย่างนิ�อัย	 6	 เด้อันิ	 (6-month all-oral regimen)	 ขยาย 

ส้ตรได�ไม่เกินิ	9	เด้อันิ	โดยมียาหลัก	3	ขนิานิค้อั	Lzd,	Bdq,	

Lfx	จุากกลุ่ม	A	ร่วิมกับยา	Z	จุากกลุ่ม	B	(ตามตารางที�	1)	

และยาตัวิที�	5	เล้อัก	Eto	หร้อั	Hh	โดยด้ยีนิด้�อัยาจุากการทำา	

gene	mutation	analysis	ถ�ามียีนิด้�อัยาทั�ง	Eto	และ	Hh	ให�

เล้อักใชี�	teridazone	(Trd)	รวิมใชี�ยากินิทั�งหมด	5	ขนิานิ	พบ

ว่ิากลุ่มส้ตรยากินิระยะสั�นิ	 6	 เด้อันิ	 มี	 culture	 conversion	 

ดีกว่ิา,	 favorable	outcome	ที�	24	เด้อันิมากกว่ิา	และมีผู้ล 

ข�างเคยีงจุากยานิ�อัยกวิา่กลุ่มส้ตรยาระยะสั�นิ	9	เด้อันิที�มียาฉีด	 

Km	(standard	of	care,	SOC)	โดยที�	Lzd	ทำาให�มีโลหิตจุาง

ร�อัยละ	64.7	 ในิขณะที�ยาฉีด	Km	ทำาให�การได�ยินิบกพร่อัง

ร�อัยละ	 82.8	 และกลุ่ม	 SOC	 มีเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์ที�

ทำาให�ต�อังหยุดการรักษามากกว่ิากลุ่มส้ตรยากินิ	6	เด้อันิ27-28 

ต่อัมากลุ่ม	Nix-TB	trial29	ได�ศึึกษาส้ตรยากินิ	3	ขนิานิ	

ป่ระกอับด�วิย	bedaquiline	(Bdq	or	B),	pretomanid	(Pa)	และ	

linezolid	(Lzd	or	L)	เรียกส้ตรยาใหม่นีิ�ว่ิา	BPaL regimen  

มารักษาผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	และ	MDR-TB	ที�ไม่ตอับสนิอังต่อั 

การรักษาหร้อัหยุดการรักษาอัันิเน้ิ�อังจุากผู้ลข�างเคียงขอังยา 
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ปที่  ฉบับที่  กันยายน ธันวาคม 

ส้ตรดั�งเดิม	 โดยระยะเวิลากินิยาสั�นิลงเหล้อั	 26	 สัป่ดาห์	 

(6	 เด้อันิ)	 และสามารถขยายการรักษาเป็่นิ	 39	 สัป่ดาห์	 

(9	 เด้อันิ)	 ได�ถ�าผู้ลเพาะเชี้�อัยังพบเช้ี�อั	 TB	 ที�	 16	 สัป่ดาห์	 

ส้ตรนีิ�ใชี�จุำานิวินิยาลดลงเหล้อั	 3	 ขนิานิ	 นิานิ	 6	 เด้อันิได�	

เน้ิ�อังจุากใชี�ยาใหม่ค้อั	 pretomanid (Pa)	 ซึ�งเป็่นิยากลุ่ม	

nitroimidazooxazine	อัอักฤทธิิ�ยับยั�งการสร�างกรด	mycolic	

acid	 ซึ�งจุะไป่ยับยั�งการสร�างผู้นัิงเซลล์ขอังเช้ี�อัวัิณโรค	 และ

เป็่นิพิษต่อัเช้ี�อัแบคทีเรียที�ยังไม่แบ่งตัวิในิสภิาวิะที�ไม่มี

อัอักซิเจุนิได�อีักด�วิย	 เหมาะกับเช้ี�อัวัิณโรคกลุ่ม	 dormant	

form	นิอักจุากนีิ�ยังมีข�อัม้ลว่ิาส้ตรยาที�มี	Pa	เป็่นิอังค์ป่ระกอับ	 

มีควิามสามารถขอังยาในิการฆ่าเช้ี�อัโรค	(early	bactericidal	 

activity,	 EBA)	 ในิ	 14	 วัินิส้งมาก30	 งานิวิิจัุยพบว่ิา 

ผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	38	คนิ	และ	XDR-TB	71คนิ	 ในิป่ระเทศึ

แอัฟริกาใต�	ช่ีวิงปี่	พ.ศึ.	2558-2560	มี	favorable	outcome	

ส้งถึงร�อัยละ	95	และ	90	ในิ	MDR-TB	และ	XDR-TB	ตาม 

ลำาดับ	มีรายงานิเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์รุนิแรง	(SAE)	ร�อัยละ	 

17	จุากยา	Lzd	ซึ�งทำาให�เกิด	peripheral	neuropathy	และ	 

myelosuppression	ร�อัยละ	81	และ	48	ตามลำาดับ29	แสดง

ให�เห็นิว่ิายาส้ตร	BPaL	 นีิ�ให�ผู้ลการรักษาสำาเร็จุส้งมาก	 แต่ 

ต�อังมีการป่รับขนิาดยาและระยะเวิลาการใชี�ยา	Lzd	ให�เหมาะสม 

ต่อัไป่	 จึุงเป็่นิที�มาขอังงานิวิิจัุย	กลุ่ม	 ZeNix	 study31	 และ	

TB-PRACTECAL	study32	โดย	Zenix	study31	เริ�มศึึกษา

ในิปี่	พ.ศึ.	2560	จุนิถึงปั่จุจุุบันิ	เป่รียบเทียบส้ตรยาระยะสั�นิ	 

26	 สัป่ดาห์ค้อั	 BPaL	 regimen	 ที�ใชี�ยา	 linezolid	 1,200	 

มิลลิกรัมต่อัวัินินิานิ	26	สัป่ดาห์แบบในิ	Nix-TB	trial	กับส้ตรยา	 

BPaL	regimen	แบบใหม่	3	ส้ตรที�มีการป่รับลดยา	Lzd	ลง	 

ได�แก่	 ส้ตรที�ใชี�	 Lzd	 1,200	 มิลลิกรัมต่อัวัินินิานิเพียง	 9	

สัป่ดาห์,	ส้ตรที�ใชี�	Lzd	600	มิลลิกรัมต่อัวัินินิานิ	26	สัป่ดาห์	

และส้ตรที�ใชี�	600	มิลลิกรัมต่อัวัินินิานิเพียง	9	สัป่ดาห์	รวิม

ทั�งหมดมี	4	กลุ่ม	 โดย	คาดว่ิาจุะตีพิมพ์ผู้ลงานิวิิจัุยภิายในิปี่	 

พ.ศึ.	2565	ส่วินิกลุ่ม	TB-PRACTECAL	study32	ศึึกษาเป่รียบเทียบ 

ส้ตรยาระยะสั�นิที�เหล้อัเพียง	 24	 สัป่ดาห์ทั�งหมด	 3	 ส้ตร	 

ได�แก่	BPaL regimen	 ที�มีการลดขนิาดยา	Lzd	 เป็่นิ	 600	

มิลลิกรัมต่อัวัินินิานิ	16	สัป่ดาห์	จุากนัิ�นิ	300	มิลลิกรัมต่อัวัินิ	

(หร้อั	600	มิลลิกรัมต่อัวัินิ	3	ครั�งต่อัสัป่ดาห์)	นิานิ	8	สัป่ดาห์,	

ส้ตร	BPaLM regimen	ที�มีการเพิ�มยา	Mfx	และส้ตร	BPaLC 

regimen	ที�มีการเพิ�มยา	Cfz	เข�าไป่ในิส้ตร	BPaL	regimen	ที�

ลดขนิาดยา	Lzd	แบบเดียวิกันิ	โดยเริ�มในิปี่	พ.ศึ.	2560	จุนิถึง

ปั่จุจุุบันิ	มีจุำานิวินิผู้้�ป่่วิย	552	คนิ	คาดว่ิาจุะตีพิมพ์ผู้ลงานิวิิจัุย

ภิายในิป่	ีพ.ศึ.	2565	เช่ีนิกันิ	แต่เน้ิ�อังจุากข�อัม้ลผู้ลการรกัษาที�

ดีมากขอังยาส้ตรใหมซึ่�งอัย่้ในิขั�นิตอันิการรอัตพิีมพ์เผู้ยแพร่

ผู้ลงานิอัยา่งเป็่นิทางการ	อังค์การอันิามัยโลกจึุงอัอักป่ระกาศึ

แบบเร่งด่วินิในิเด้อันิพฤษภิาคม	พ.ศึ.	 2565	 เพ้�อัส้�อัสารให�

แต่ละป่ระเทศึได�พิจุารณานิำาส้ตร	 BPaLM	 regimen	 มาใชี� 

ในิการรักษาผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	หร้อั	RR-TB	ที�มีอัายุมากกว่ิา

หร้อัเท่ากับ	15	ปี่ขึ�นิไป่	และไม่เคยได�ยา	Bdq,	Pa	และ	Lzd	

นิานิมากกว่ิา	1	เด้อันิ	ซึ�งส้ตรยาระยะสั�นิ	6	เด้อันินีิ�สามารถ

ใชี�แค่	BPaL	regimen	ได�ในิกรณีที�มีผู้ล	DST	ด้�อัต่อัยากลุ่ม	

FQ	โดยการรอัผู้ล	DST	ไม่ควิรทำาให�เกิดควิามล่าชี�าในิการ

เริ�มการรักษาด�วิยส้ตรยาระยะสั�นิ	6	เด้อันินีิ�33
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ต้ารางท่� 2	 แสดงผู้ลการรักษาและเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์ขอัง	shorter	MDR-TB/RR-TB	regimen

First author
Study design/

site
Year (B.E.)/
Number (N)

Shorter MDR-TB /RR-TB regimen Treatment outcome Adverse event

Aung	KJ,	 
et	al.	5

Prospective	
observational	
study/	
Bangladesh

2548-2559/
N	=	515

Bangladesh regimen:
- Intensive phase: >4 months of
Km	+	Hh	+	Gfx	+	Pto	+	Cfz	+	Z	+	E	
- Continuation phase: fix 5 months of
Gfx	+	Cfz	+	Z	+	E
-  Total duration: ≥	9 months

-  84.5% successful treatment: 
50%	completed	9	months,	
95%	completed	12	months
-		15.5%	unsuccessful	treatment:	
1.4%	failed,	5.6%	died,	7.8%	LTF,	
0.8%	relapsed	and	0.4%	reinfection

-		21.6%	vomiting,	
-		1.5%	glycosuria	from	Gfx
-  Risk of unsuccessful treatment:  
Resistance	to	high	level	FQ,	Z

Piubello	A,	
et	al.	6

Prospective	
observational	
study/
Niger

2551-2553/
N	=	65

-  Intensive phase: 4-6 months of 
Km	+	Hh	+	Gfx	+	Pto	+	Cfz	+	Z	+	E	
-  Continuation phase: fix 8 months of 
Gfx	+	Cfz	+	Z	+	E
-  Total duration: 12-14	months

-  89.2% successful treatment
-		10.7%	unsuccessful	treatment:	
9.2%	died,	1.5%	LTF,	no	relapsed

-		26.2%	vomiting,	20%	hearing	impairment,	
9.2%	hyperglycemia,	7.7%	gastritis,	6.2%	
arthralgia

Kuaban	C,	
et	al.	7

Prospective	
observational	
study/
Cameroon

2551-2554/	
N	=	150	

-  Intensive phase: >4 months of
Km	+	H	+	Gfx	+	Pto	+	Cfz	+	Z	+	E	
-  Continuation phase: fix 8 months of 
Gfx	+	Pto	+	Cfz	+	Z	+	E
-  Total duration: ≥ 12	months

-  89.3% successful treatment
-		10.7%	unsuccessful	treatment:	
0.7%	failed,	6.7%	died,	3.3%	LTF,	no	
relapsed

-  Pto: vomiting,	polyneuritis,	elevated	TSH	
-  Gfx:	caused	dysglycemia
-  Km: hearing	impairment
-  E: retrobulbar	neuritis	
-  Z: elevated	transaminases

Trébucq	A,	
et	al.	8

Prospective	
observational	
study/
9	countries	in	
Africa

2556-2558/
N	=	1006

-  Intensive phase: 4-6 months of 
Km	+	Hh	+	Mfx	+	Pto	+	Cfz	+	Z	+	E	
-  Continuation phase: fix 5 months of 
Mfx	+	Cfz	+	Z	+	E

-  Total duration: ≥ 9	months

-  81.6 successful treatment: 
82%	in	susceptible	FQ	VS	59.3%	in	
resistant	FQ	sub-group
-		18.4%	unsuccessful	treatment:	
5.9%	failed,	7.7%	died,	4.8%	LTF

-		57.1%	gastrointestinal	problems,	
-		11.4%	hearing	impairment
-		Risk	of	unsuccessful	treatment:	Resistance	
to	FQ,	SLD

Nunn	AJ,	 
et	al.	16

(STREAM	
trial)

multicenter	
RCT/
Ethiopia,	Mon-
golia,	South	
Africa	and	
Vietnam

2555-2559/
N	=	424

Stage 1: Regimen A vs Regimen B
-  Regimen A:	longer	regimen	
-  Regimen B: shorter	regimen:
4-6	months	(16-24	weeks)	of	Km	+	Hh	+	
Pto	+	Mfx	+	Cfz	+	Z	+	E,	then	Mfx	+	Cfz	
+	Z	+	E	until	total	9	months	(40	weeks)

Primary outcome of
shorter regimen vs longer regimen: 
-  Favorable outcome: 78.8% vs 79.8% 
-		Unfavorable	outcome:	
Overall:	21.2%	vs	20.2%
Failed:	10.2%	vs	10.5%
---	Died:	3.7%	vs	4%
---	LTF:	4.5%	vs	5.6%
---	Relapsed:	2.8%	vs	No	relapse

Shorter regimen vs longer regimen: 
Overall: 48.2% vs 45.4% 
-		Nutritional	disorders:	14.5%	vs	19.9%
-		Cardiac	disorders:	10.6%	vs	7.1%
-		QTc	prolong:	11%	vs	6.4%
-		Conduction	disorder:	9.9%	vs	5%
-		Hepatobiliary	disorders:	8.9%	vs	5.7%
-		Respiratory	disorders:	5.3%	vs	4.3%
-		Hypokalemia:	1.1%	vs	7.1%

Tack	I,	 
et	al.	26

Retrospective	
observational	
study/
South	Africa

2561-2562/
N	=	117	

-  All-oral shorter regimen for RR-TB: 
2	months	of	Lzd	+	
4	months	of	Hh	+	
6	months	of	Bdq	+	
9	months	of	Lfx	+	Cfz	+	Z	+	E	

-  75.2% treatment success
-		24.8%	unsuccessful	treatment:
10.3%	failed,	12.8%	died,	0.9%	LTF,	
0.9%	transferred	out

-		43.5%	anemia
-		14.5%	hepatotoxicity
-		11.3%	QTc	prolongation
-		Others:	nausea/vomiting,	nephrotoxicity,	
thrombocytopenia,	visual	impairment

Esmail	A, 
et	al.	28

(NEXT	trial)

multicenter	
RCT/
South	Africa

2558-2564/
N	=	154

-  Standard of care (SOC): 9-month	Km	
based	regimen

-  6-month all-oral regimen:	5	drugs	of
Lzd	+	Bdq	+	Lfx	+	Z	+	Eto	or	Hh	or	Trd	
(Use	gene	mutation	analysis	for	the	use	
of	Hh	or	Eto	or	Trd)

6-month all-oral regimen vs. SOC 
- favorable outcome at 24 months: 
51% vs 22.7% 
 

6-month all-oral regimen vs. SOC 
-  AEs related treatment discontinuation: 
32.1%	vs	56.4%
-  SAEs: 
64.7%	anemia	from	Lzd
82.8%	hearing	loss	from	Km

Conradie	F,	
et	al.	29

(Nix-TB	trial)

Prospective	
single	arm	
open-label	
study/
South	Africa

2558-2560/
N	=	109
(MDR	=	38,	
XDR	=	71)

-  BPaL regimen:
6-9	months	(26-39	weeks)	of	3	drugs:	
Bedaquiline	(Bdq)	+	Pretomanid	(Pa)	+	
Linezolid	(L)

-  favorable outcome 95% in MDR-
TB and 90% in XDR-TB by MITT  
analysis 

-		unfavorable	outcome	5%	 
(2	patients)	in	MDR-TB:	1	died,	 
1	relapse

-  AEs:	17%	from	Linezolid
81%	peripheral	neuropathy
48%	myelosuppression
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บัทสรปุี
ปั่จุจุุบันิมียาใหม่ค้อั	 bedaqui l ine	 (Bdq,	 B),	 

pretomanid	 (Pa)	 และยาเพิ�มข�อับ่งชีี�ใหม่ได�แก่	 linezolid	

(Lzd,	 L),	moxifloxacin	 (Mfx,	M)	 และ	 clofazimine	 (Cfz,	

C)	 ถ้กนิำามาใส่ในิส้ตรยาระยะสั�นิแบบใหม่เพ้�อัรักษา	MDR-

TB	หร้อั	RR-TB	 โดยมีแนิวิโนิ�มที�จุะใชี�ระยะเวิลาการรักษา

สั�นิลงเหล้อัอัย่างนิ�อัย	6	 เด้อันิ	และใชี�จุำานิวินิยาลดลงเหล้อั

อัย่างนิ�อัย	3	ขนิานิ	(BPaL	หร้อั	BPaLM	regimen)	ดังนัิ�นิ

แนิวิทางการรักษาวัิณโรคด้�อัยาในิป่ระเทศึไทยก็ควิรต�อังมี

การป่รบัเป่ลี�ยนิส้ตรยากนิิระยะสั�นิและแนิวิทางการใชี�ส้ตรยา

ให�ทันิสมัยอัย่้เสมอั	 แต่เน้ิ�อังจุากส้ตรยาระยะสั�นินีิ�ถ้อัวิ่าเป็่นิ

แผู้นิการรักษาใหม่	(novel	regimen)	ดังนัิ�นิการนิำาไป่ใชี�รักษา

จุริง	ก็ควิรมีการเฝ้้าระวิงัควิามป่ลอัดภิยัจุากการใชี�ยาวัิณโรค

เชิีงรุก	 ควิบค่้ไป่กับการศึึกษารวิบรวิมข�อัม้ลผู้ลการรักษา	

การกลับเป็่นิซำ�า	และเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์จุากส้ตรยาระยะ

สั�นินีิ�	ซึ�งจุะเป็่นิฐานิข�อัม้ลสำาคัญในิการศึึกษา	วิิจัุย	และพัฒนิา

งานิด้แลรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาขอังป่ระเทศึไทยต่อัไป่

กิต้ต้ิกรรมปีระกาศึ
ขอักราบขอับพระคุณ	 นิายแพทย์เจุริญ	 ช้ีโชีติถาวิร	 

และแพทย์หญิงเปี่�ยมลาภิ	แสงสายัณห์	ผู้้�ทรงคุณวุิฒิ	สถาบันิ 

โรคทรวิงอัก	 กรมการแพทย์,	 แพทย์หญิงเพชีรวิรรณ	 

พึ�งรัศึมี	 และแพทย์หญิงผู้ลินิ	 กมลวัิทน์ิ	 ผู้้�ทรงคุณวุิฒิ	 

กรมควิบคุมโรค	 ที�ให�ข�อัม้ล	 ควิามร้�และแนิวิทางการรักษา 

วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิในิป่ระเทศึไทย	 ชี่วิยให�บทควิาม

ทบทวินิส้ตรยาระยะสั�นินีิ�มีเน้ิ�อัหาครบถ�วินิยิ�งขึ�นิ	
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