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บทปริทัศน์
วิธีป้องกันและรักษาผู้ป่วยที่เกิดภาวะพิษต่อตับจากการใช้ยาต้านวัณโรค
วรางคณา กีรติชนานนท์*, สุริยา กีรติชนานนท์**
บทคัดย่อ
สูตรยาต้านวัณโรคระยะสั้น ๖ เดือนประกอบด้วยยา isoniazid (H), rifampicin (R), pyrazinamide (Z) และ ethambutol
(E) ๒ เดือนแรกตามด้วย isoniazid และ rifampicin อีก ๔ เดือน (2 HRZE/ 4 HR) เป็นสูตรมาตรฐานส�ำหรับรักษาวัณโรค
รายใหม่ แต่มีผู้ป่วยร้อยละ ๕ ถึง ๒๘ เกิดภาวะพิษต่อตับจากยาโดยแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น ผลเลือดตับท�ำหน้าที่
ผิดปรกติ อาการตับอักเสบและอาจถึงขั้นตับวาย กลไกหลักที่ท�ำให้เกิดพิษต่อตับมักไม่ขึ้นกับขนาดยาและไม่สามารถคาดการณ์
ได้ ดังนั้นควรตรวจการท�ำหน้าที่ของตับก่อนและขณะกินยาในผู้มีปัจจัยเสี่ยง หากตรวจพบค่า transaminases สูงเกินปรกติอย่าง
น้อย ๓ เท่าร่วมกับอาการตับอักเสบหรือดีซ่านหรือ transaminases สูงเกิน ๕ เท่าของค่าปรกติควรหยุดยา HRZ พร้อมกันแล้วใช้
ยาส�ำรองเช่น aminoglycoside และ fluoroquinolone ชัว่ คราวถ้าโรครุนแรงหรืออยูใ่ นระยะแพร่เชือ้ ง่าย เมือ่ ดีขนึ้ และ transaminases
ลดต�ำ่ กว่า ๒ เท่าของค่าปรกติจงึ กลับไปใช้ยา HRZ ใหม่โดยเริม่ ด้วย rifampicin ตามด้วย isoniazid และ pyrazinamide ตามล�ำดับ
วิธนี ใี้ ห้ผลส�ำเร็จร้อยละ ๘o ในผูท้ เี่ คยเกิดพิษจากยามาก่อน ผูป้ ว่ ยโรคตับอักเสบเรือ้ รังหรือตับแข็งรุนแรงจัดเป็นกลุม่ เสีย่ งต่อภาวะ
ตับวายควรเลี่ยงการใช้ยา pyrazinamide และควรใช้ rifampicin และหรือ isoniazid ด้วยความระมัดระวัง
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะพิษต่อตับจากยา, ยาต้านวัณโรค, วัณโรค, การรักษา
วันที่รับบทความ: ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่อนุญาตให้ตีพิมพ์: ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

* สาขาวิชาโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
** สาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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บทน�ำ และระบาดวิทยา
วั ณ โรคเป็ น โรคติ ด เชื้ อ ที่ พ บบ่ อ ยและมี ค วาม
ส�ำคัญในระดับโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลกใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า มีผปู้ ว่ ยวัณโรคทัว่ โลกถึง ๙ ล้านคนโดย
ร้อยละ ๕๖ ของผู้ป่วยทั้งหมดอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียและพบ
อัตราเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ ๑๗ จึงจ�ำเป็นที่แพทย์ต้องให้การ
วินจิ ฉัยและท�ำการรักษาผูป้ ว่ ยอย่างทันท่วงทีเพือ่ ลดอัตราการ
เสียชีวิตดังกล่าว๑ ปัจจุบันสูตรยามาตรฐานที่ถูกเลือกใช้เป็น
ล�ำดับแรก (first regimen) ส�ำหรับผู้ป่วยวัณโรครายใหม่คือ
สูตรยาทีป่ ระกอบด้วยยา ๔ ขนาน ได้แก่ isoniazid (INH หรือ
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H), rifampicin (RMP หรือ R), pyrazinamide (PZA หรือ Z) และ
ยา ethambutol (EMB หรือ E) โดยผู้ป่วยต้องรับประทานยา
ทั้ง ๔ ขนานเป็นประจ�ำทุกวันในช่วง ๒ เดือนแรก (intensive
phase: 2HRZE) หลังจากนั้นจะเหลือยาเพียง ๒ ขนาน คือ
INH และ RMP รับประทานทุกวันเป็นระยะเวลาอีก ๔ เดือน
(continuation phase: 4HR) จึงครบระยะเวลารักษาทั้งหมด
๖ เดื อ น (ตารางที่ ๑) ในสู ต รยามาตรฐานนี้ มี ตั ว ยาที่ มี
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อวัณโรคได้ดี (bactericidal drugs) ถึง ๓
ขนานคือ INH, RMP และยา PZA เพื่อก�ำจัดเชื้อให้มากที่สุด
ป้องกันการดื้อยาและลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น๒

ตารางที่ ๑  สูตรยามาตรฐานที่เลือกใช้เป็นล�ำดับแรกส�ำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ชื่อยา	

ขนาดที่ใช้ต่อวัน (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

Isoniazid (H)
Rifampicin (R)
Pyrazinamide (Z)
Ethambutol (E)

๔ - ๖ (สูงสุดไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อวัน)
๘ - ๑๒ (สูงสุดไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิกรัมต่อวัน)
๒๐ - ๒๕
๑๕ - ๒๐

อย่างไรก็ตาม ขณะที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาวัณโรค
ด้วยสูตรยามาตรฐานดังกล่าว ร้อยละ ๕ ถึง ๒๘ ของผู้ป่วย
จะเกิดภาวะพิษต่อตับจากการใช้ยา INH, PZA หรือ RMP
ขึน้ เนือ่ งจากยาวัณโรคจัดเป็นยาทีม่ กั ท�ำให้เกิดภาวะพิษต่อตับ
(anti-tuberculosis drug-induced liver injury: DILI) โดยมักเกิด
จากยา INH และ PZA ได้บ่อยกว่ายา RMP ตามล�ำดับ โดย
มีอุบัติการณ์ตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ รายในผู้ป่วย ๑,๐๐๐ รายที่ได้รับ
ยา INH เพือ่ รักษาวัณโรคในระยะแฝง (treatment of latent TB
infection) และมีรายงานจากองค์การอาหารและยาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากการใช้
ยา INH สูงถึง ๒๓ รายต่อผูป้ ว่ ย ๑๐๐,๐๐๐ รายและหากได้รบั
ยา INH ร่วมกับ RMP อุบตั กิ ารณ์เกิดพิษต่อตับจะเพิม่ ขึน้ เป็น
๒.๖ เท่า๓ - ๖ ภาวะพิษต่อตับจากยาวัณโรคมีความรุนแรงได้
ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงขั้นตับวายเฉียบพลัน (acute liver
failure: ALF) และเสียชีวิต ดังนั้นแพทย์ผู้รักษาจ�ำเป็นที่ต้อง
รู้จักภาวะดังกล่าวนี้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้การป้องกันและ
รักษาเมื่อเกิดภาวะพิษต่อตับเพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย
ตลอดระยะการรักษาวัณโรค๗ - ๙

ค�ำนิยามและระดับความรุนแรงของ
ภาวะพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค
ค�ำนิยามภาวะพิษต่อตับจากการใช้ยา (DILI) ที่นิยม
โดยทั่วไปอ้างอิงจาก The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) และ Roussel Uclaf
Causality Assessment Method (RUCAM scale)๑๐ - ๑๑ โดย
หมายถึง ภาวะที่มีการตรวจพบการท�ำหน้าที่ที่ผิดปรกติของ
ตับ (abnormal liver function tests: LFTs) และหรือมีอาการ
แสดงออกทางคลิ นิ ก ซึ่ ง เกิ ด จากตั บ ท� ำ งานผิ ด ปรกติ โดย
ความผิดปรกติดังกล่าวมักเกิดขึ้นภายใน ๕ - ๙๐ วันหลังรับ
ประทานยาวัณโรค หากไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกวิธี ผู้ป่วยบาง
รายอาจมีอาการทรุดหนักถึงขัน้ ตับวายเฉียบพลันและเสียชีวติ
ได้ การวินจิ ฉัยภาวะ DILI จะมีความแม่นย�ำยิง่ ขึน้ เมือ่ LFTs ที่
ผิดปรกตินนั้ ไม่ได้เกิดจากสาเหตุอนื่ (เช่น การติดเชือ้ ไวรัสตับ
อักเสบ แอลกอฮอล์ โรคตับอักเสบเรื้อรังอื่นๆ ทางเดินน�้ำดี
อุดตัน) และความผิดปรกติดงั กล่าวมักดีขนึ้ หลังหยุดยาต้นเหตุ
และอาจเกิดซ�้ำได้อีกเมื่อกลับไปรับประทานยาเดิม ส่วนการ
เจาะตรวจพิสจู น์ชนิ้ เนือ้ ตับ (liver biopsy) นัน้ มีสว่ นช่วยในการ
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วินิจฉัยแยกโรค (โดยเฉพาะกับโรค autoimmune hepatitis)
โดยจะตรวจพบความผิดปรกติในระดับเซลล์ (histological
change) ได้ทั้งหมด ๖ ลักษณะคือ acute hepatitis, chronic
hepatitis, acute cholestasis, chronic cholestasis, zonal
necrosis และ mixed cholestatic hepatitis แต่เนื่องจาก
ลักษณะทางพยาธิชิ้นเนื้อตับที่กล่าวถึงมักไม่จ�ำเพาะต่อภาวะ
DILI รวมถึ ง การเจาะตั บ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นที่
อันตรายถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จงึ ปฏิเสธทีจ่ ะท�ำการ
วินิจฉัยภาวะ DILI ด้วยการเจาะตรวจชิ้นเนื้อตับ๑๒, ๑๓

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค
ภาวะพิษต่อตับจากยาวัณโรคมักเกิดขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี
ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ อายุเกิน ๓๕ ปี ดืม่ แอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ 
มีภาวะทุพโภชนาการ มี LFTs ผิดปรกติอยู่ก่อน ติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบเรือ้ รัง โรคตับจากแอลกอฮอล์ ตับแข็ง ติดเชือ้ หรือ
ก�ำลังได้รับยาต้านเชื้อเอชไอวี มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เอื้อ
ต่อการเกิดภาวะพิษต่อตับ (drug-metabolizing enzyme gene
polymorphisms เช่น NAT2, CYP2E1, BACH1, MAFK, GST,
MnSOD) บางการศึกษาพบว่า เพศหญิงและหญิงตั้งครรภ์
ระยะใกล้คลอดจนถึง ๓ เดือนแรกหลังคลอดมีความเสี่ยงต่อ
ภาวะพิษต่อตับเช่นกันและยังพบว่าผูป้ ว่ ยโรคหัวใจด้านขวาวาย
(right-sided heart failure with hepatic congestion) และการ
ประกอบกิจวัตรประจ�ำวันทีน่ อ้ ยท�ำให้รา่ งกายขับยา rifampicin
ได้ชา้ ลง เกิดการเพิม่ enterohepatic circulation ของยา rifampicin) จะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะดีซ่านและท�ำให้ค่า alkaline
phosphatase (ALP) ในเลือดสูงขึ้น๑๔ - ๑๖

กลไกการเกิดภาวะพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค
โดยทัว่ ไปภาวะพิษต่อตับจากการใช้ยา (DILI) เกิดขึน้
ได้โดยผ่าน ๓ กลไก ดังนี้๑๗
๑. สัมพันธ์กับขนาดยาและสามารถคาดการณ์ได้
(intrinsic reactions)

๒. ไม่สัมพันธ์กับขนาดยา ระดับยาในเลือดและ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (idiosyncratic reactions)
๓. สั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะภู มิ ต ้ า นทานของร่ า งกาย
(immune mediated reactions)
ภาวะพิษต่อตับจากยา INH เกิดขึ้นโดยผ่านกลไก
idiosyncratic reactions เป็นหลัก๑๖, ๑๗ หลังจาก INH ถูกดูดซึม
เข้าสู่กระแสโลหิตจะถูกเมแทบอไลต์ (metabolized) ที่ตับแล้ว
เปลี่ยนแปลงรูปร่างทางชีวภาพเป็นสารที่ออกฤทธิ์ (reactive
metabolites) โดยผ่ า น ๒ วิ ถี เ มแทบอลิ ซึ ม (metabolic
pathways) คือ acetylation และ hydrolysis (ดังรูปที่ ๑) วิถี
เมแทบอลิซมึ หลักของยา INH คือ acetylation เป็นการเปลีย่ น
INH ให้เป็น acetyl isoniazid และ mono-acetyl hydrazine
(MAH) ตามล�ำดับโดยอาศัยเอนไซม์ N-acetyltransferase 2
(NAT2) ทัง้ acetyl isoniazid และ MAH เป็น reactive metabolites ที่มีพิษต่อตับ (toxic forms) ร่างกายต้องอาศัยเอนไซม์
NAT2 ในการเปลีย่ นสารทั้ง ๒ ชนิดให้เป็น diacetyl hydrazine
ซึง่ เป็นสารทีม่ คี วามปลอดภัยต่อตับ ดังนัน้ หากเกิดความล้าช้า
ในปฏิกิริยา acetylation (slow acetylation) จะเกิดการคั่งค้าง
ของ INH และ toxic metabolites ดังกล่าวท�ำให้เกิดพิษต่อตับ
ตามมา ปัจจัยที่ท�ำให้เกิด slow acetylation ได้แก่ มีปัจจัย
ทางพันธุกรรม เช่น NAT2 gene polymorphism (NAT2*4,
NAT2*5, NAT2*6, NAT2*7), CYP2E1 gene polymorphism
(CYP2E1 c1/c1, CYP2E1 C/C, CYP2E1 C/D)๑๗, ๑๘, glutathione
S-transferase variants (GSTM1 หรือ GSTT1 null mutations)
ท�ำให้ขาดสาร glutathione ที่ช่วยขจัด toxic metabolites ของ
INH การรับประทานยา RMP ร่วมด้วย (ยา RMP สามารถ
กดการท�ำงานของเอนไซม์ NAT2) และภาวะที่มีการคั่งค้าง
ของตัวยา INH เองจะท�ำให้เกิดภาวะ slow acetylation ได้เช่น
กัน ส่วนวิถีเมแทบอลิซึมรองในการเมแทบอไลต์ยา INH คือ
ปฏิกริ ิยา hydrolysis เปลีย่ น INH ให้เป็น isoniazid hydrazine,
N-hydroxy-acetyl hydrazine, acetyl diazine, acetyl onium
ion, acetyl radical และ ketone ตามล�ำดับ ซึ่งล้วนเป็น toxic
metabolites ต่อตับ
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รูปที่ ๑  วิถีเมแทบอลิซึม (metabolic pathways) ของยา isoniazid (INH) ที่ตับ๑๖
ปฏิกริ ยิ า hydrolysis จะเพิม่ ขึน้ อย่างมากในสภาวะที่
มี slow acetylation, CYP2E1 gene polymorphism รวมถึงการ
รับประทานยา RMP ร่วมด้วย ซึง่ ยา RMP มีคณ
ุ สมบัตใิ นการ
เร่งการท�ำงานของไมโครโซมอลเอนไซม์ cytochrome CYP2E1
(CYP2E1 enzyme inducer) นอกจากกลไก idiosyncratic
reactions แล้ว ปัจจุบนั ยังพบว่า immune mediated reactions
อาจเป็นอีกส่วนหนึง่ ของกลไกการเกิดพิษต่อตับเนือ่ งจากพบว่า
ผู้ป่วยบางรายเกิดอาการไข้ ผื่น ตรวจเลือดพบแอนติบอดี
ต่อ INH-modified proteins และพบ eosinophil ในชิ้นเนื้อตับ
ของผู้ป่วยที่เกิดภาวะตับวายเฉียบพลันจากยา INH๑๙ ส�ำหรับ
ยา RMP นั้นมีอุบัติการณ์เกิดพิษต่อตับในอัตราที่ต�่ำ RMP
ถูกเมแทบอไลต์ที่ตับและขับออกทางน�้ำดีเป็นหลัก พิษต่อ
ตับไม่เกี่ยวข้องกับ idiosyncratic และ intrinsic reactions
ส่วนกลไกด้าน immune mediated reactions พบได้ต�่ำมาก

(ไข้ ผื่น, serum sickness, hemolytic anemia, เกล็ดเลือดต�ำ่
และไตท�ำงานบกพร่อง) รูปแบบของ LFTs ที่ผิดปรกติจาก
ยา RMP มีได้หลายแบบเช่น indirect bilirubin สูงเกินปรกติ
เนื่องจากยา RMP มีคุณสมบัติลด bilirubin uptake เข้าสู่ตับ
ค่า direct bilirubin เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากยา RMP มีคุณสมบัติ
ลดการขับเกลือน�้ำดีออกจากตับ ทั้งสองรูปแบบนี้ไม่อันตราย
ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถรั บ ประทานยาต่ อ ได้ แ นะน�ำ ให้ ห ยุ ด ยา
เมื่อมีอาการดีซ่านที่ชัดเจน ส�ำหรับรูปแบบการเพิ่มขึ้นของ
ค่า aspartate aminotransferase (AST) หรือ alanine aminotransferase (ALT) พบได้น้อยและมักกลับสู่ระดับปรกติถึงแม้
จะยังรับประทานยาต่อไปเนือ่ งจากตับสามารถปรับสภาพการ
ท�ำงานได้เอง ส่วนกลไกทีท่ ำ� ให้เกิดพิษต่อตับจากยา PZA นัน้
ยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจนแต่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าสามารถเกิดขึ้นได้
จากทั้ง ๓ กลไก ยา PZA ถูกเมแทบอไลต์ที่ตับเปลี่ยนให้เป็น

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘
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pyrazinoic acid และอาศัยเอนไซม์ xanthine oxidase เปลี่ยน
ให้เป็น 5-hydroxyl-pyrazinoic acid ซึ่งสารทั้ง ๒ เป็น toxic
metabolites จะถูกขับออกทางไต ดังนั้น จะเกิดการคั่งค้าง
ของ reactive metabolites และเกิดพิษต่อตับได้ในผู้ป่วยที่มี
โรคตับเรื้อรัง ตับแข็ง ไตวายและผู้ป่วยที่ได้รับยา allopurinol
ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ xanthine oxidase๑๖ - ๑๙

ระดับความรุนแรง
ของภาวะพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค
สามารถจัดระดับความรุนแรงของภาวะพิษต่อตับอัน
เกิดจากยาวัณโรคได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับการท�ำหน้าที่ของตับผิดปรกติ (abnormal
LFTs) มักเกิดขึน้ ในช่วง ๒ - ๘ สัปดาห์แรกของการรับประทาน
ยา ความผิดปรกติของ LFTs แบ่งเป็น ๓ ประเภทย่อยๆ ได้
ดังนี้๑๐ - ๑๑

๑.๑ LFTs บ่ ง ชี้ ถึ ง การอั ก เสบหรื อ เกิ ด
อันตรายต่อเซลล์ตบั (hepatocellular injury pattern) ผลเลือดพบ
ระดับค่า transaminases (AST หรือ ALT) สูงเด่นกว่าค่า alkaline
phosphatase (ALP) และเมื่อค�ำนวณด้วย RUCAM scale
(ตารางที่ ๒) จะได้สัดส่วนของ R value ที่มากกว่าหรือเท่ากับ
๕ ส�ำหรับพิษต่อตับจากยาวัณโรคนัน้ มักหมายถึง การมีระดับ
ค่า AST หรือ ALT สูงเกิน ๒ - ๓ เท่าจากระดับปรกติ (upper
limit of normal, ULN)๑๖ - ๒๗ และหากหยุดยาต้นเหตุแล้วระดับ
ค่า transaminase มักลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕o ภายใน
๘ วัน ยาวัณโรคที่ให้รูปแบบ LFTs เด่นในลักษณะนี้คือ INH
แต่สว่ นใหญ่ LFTs จะกลับมาเป็นปรกติได้เองถึงแม้จะยังคงรับ
ประทานยาต่อ๑๖, ๒o แต่หาก LFTs ไม่ดขี นึ้ และผูป้ ว่ ยได้รบั การ
เจาะตับจะพบลักษณะ hepatitis pattern เป็นลักษณะเด่นและ
อาจพบ eosinophil หรือ granuloma ร่วม แต่หากเป็นรุนแรง
จะพบลักษณะ hepatic necrosis, apoptosis, lobular disarray,
rosette formation และ hepatic hemorrhage ร่วมด้วย๑๒

ตารางที่ ๒ ลักษณะของผลเลือด liver function tests (LFTs) ที่บ่งบอกภาวะพิษต่อตับจากการใช้ยาต้านวัณโรค (liver injury
patterns) อ้างอิงตาม Roussel Uclaf Causality Assessment Method (RUCAM scale)๑๑
ลักษณะการเกิดพิษต่อตับ
(liver injury patterns)

ระดับค่า ALT, ALP เทียบกับค่าปรกติ
(ALT, ALP above ULN*)

ระดับค่า R-value**

Hepatocellular
Cholestasis
Mixed

ALT มากกว่าหรือเท่ากับ ๒ - ๓
ALP มากกว่าหรือเท่ากับ ๒
ALT มากกว่าหรือเท่ากับ ๒ - ๓ และ ALP มากกว่าหรือเท่ากับ ๒

มากกว่าหรือเท่ากับ ๕
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒
มากกว่า ๒ และน้อยกว่า ๕

* ALT = alanine aminotransferase, ALP = alkaline phosphatase, ULN = upper limit of normal
** R-value = ratio of [ALT value/ALT ULN] ÷ [ALP value/ALP ULN]

๑.๒ LFTs บ่งชีถ้ งึ การคัง่ ค้างหรือเกิดความ
ผิดปรกติในการขับเกลือน�้ำดีหรือมีการท�ำลายท่อน�้ำดีขนาด
เล็กในตับ (cholestasis pattern) เมื่อค�ำนวณ R value จะได้
ค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒ ส�ำหรับพิษต่อตับจากยาวัณโรค
นั้นจะมีค่า ALP สูงเกิน ๒ เท่าจากค่าปรกติ๑๖ - ๒๗ หลังหยุด
ยาต้นเหตุพบว่าระดับค่า ALP จะลดลงช้ากว่าในกลุ่มที่เกิด
แบบ hepatocellular injury (ระดับ ALP ที่ลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ ๕o อาจใช้เวลานานถึง ๑๘o วันในผู้ป่วยบางราย)
ยาที่เด่นในรูปแบบนี้คือ RMP หากเจาะตับจะพบลักษณะ
cholestasis ที่มี bile plugs และ bile duct paucity๑๓
๑.๓ LFTs บ่งชี้ถึงความผิดปรกติร่วมกัน
ทั้งรูปแบบ hepatocellular และ cholestasis (mixed pattern)

หมายถึง ผู้ป่วยมีความผิดปรกติใน LFTs โดยมีทั้งค่า transaminases และ ALP สูงเกินปรกติและค่า R value อยูร่ ะหว่าง
๒ - ๕ รูปแบบนี้สามารถพบได้จากทั้งยา INH, RMP และ
ยา PZA หากเจาะตับจะพบลักษณะ liver histology ทีผ่ ดิ ปรกติ
ได้ทั้ง ๖ ลักษณะดังกล่าวข้างต้น
ส่วนอาการดีซ่านและค่า total bilirubin ที่สูงเกิน
๑.๕ - ๒ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนั้น สามารถตรวจพบได้ในทั้ง
๓ รูปแบบของ LFTs ที่ผิดปรกติ ส�ำหรับผู้ป่วยวัณโรคที่มี
โรคตับอักเสบเรื้อรังร่วมด้วยอยู่ก่อนแล้ว เช่น โรคไวรัสตับ
อักเสบบีหรือซี หากตรวจพบค่า transaminases หรือ ALP
สูงจากระดับเดิมอย่างน้อย ๑.๕ เท่าหรือ total bilirubin เกิน
๒.๕ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจากระดับเดิมหรือหากมีภาวะตับ
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แข็งร่วมด้วยและตรวจพบว่าระดับ Child-Turcotte-Pugh (CTP)
score สูงขึ้นจากคะแนนเดิมภายในช่วง ๒ เดือนแรกของการ
รับประทานยาต้านวัณโรคให้หมายถึงว่าเกิดภาวะพิษต่อตับ
จากยาต้านวัณโรคขึ้นแล้วเช่นกัน๒๘, ๒๙
๒. ระดับที่มีอาการแสดงออกทางคลินิก (symptomatic) เป็นระดับที่เกิดตามหลัง LFTs ที่ผิดปรกติพบได้
ร้อยละ o.๕ - ๓ ของผู้ป่วย๗, ๘ ในช่วงแรกจะมีอาการที่ไม่
จ�ำเพาะ เช่น เพลีย อ่อนล้า คลืน่ ไส้ อาเจียน เบือ่ อาหาร แน่น
ท้อง ต่อมาจะมีอาการดีซ่าน ตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสี
เหลืองเข้มคล้ายชา คันตามผิวหนัง ตับโต ท้องมาน (ascites)
นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายจะแสดงอาการในรูปแบบภูมิแพ้ร่วม
ด้วย (hypersensitivity features เช่น มีไข้ ผืน่ ปวดข้อ, serositis, eosinophilia, bone marrow suppression)
๓. ระดับตับวายเฉียบพลัน (acute liver failure) เป็น
ระยะทีต่ อ่ เนือ่ งจากระดับ ๑ และ ๒ พบได้รอ้ ยละ ๐.๐๕ - ๐.๑
พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เกิดขึ้นหลังจากรับประทาน
ยา INH, RMP หรือ PZA ได้ตั้งแต่ ๗ ถึง ๓๙๒ วัน โดยผู้ป่วย
จะมีดซี า่ นและระดับ total bilirubin เพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ร่วมกับมี
การท�ำหน้าทีท่ ผี่ ดิ ปรกติของระบบประสาท (hepatic encephalopathy) และหรือมีคา่ prothrombin time (PT) สูงเกินค่าปรกติ
อาการมักทรุดลงภายใน ๔ - ๘ สัปดาห์ ท�ำให้เกิดการตกเลือด
สมองบวม ไตวาย อวัยวะต่างๆ ล้มเหลวและมีโอกาสเสียชีวติ
สูงถึงร้อยละ ๖๗ โอกาสเสียชีวิตดังกล่าวมักเกิดในผู้ป่วยที่มี
ค่า total bilirubin เกิน ๑๐.๘ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือค่า PT
เกิน ๒๖ วินาทีหรือมีภาวะ hepatic encephalopathy ในระดับ
๓ หรือ ๔ ตั้งแต่แรกหรือมีภาวะไตวายเกิดขึ้น๒๑, ๓๐ - ๓๒

การป้องกัน๑, ๒๔, ๓๓
การป้องกันหรือลดโอกาสเกิดภาวะพิษต่อตับจาก
ยาต้านวัณโรคสามารถท�ำได้ในบางกรณี ดังนี้
- ควรท�ำการตรวจเลือดดูการท�ำงานของตับ (LFTs)
ก่อนเริ่มการรักษาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่น ผู้ป่วยสูงอายุ
มีภาวะทุพโภชนาการ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ มีโรคตับ
จากแอลกอฮอล์หรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็งและ
ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอชไอวี หลังจากนัน้ ถ้าผลการตรวจปรกติหรือผิด
ปรกติเล็กน้อยให้ตรวจทุก ๑ - ๒ สัปดาห์ในเดือนแรกและทุก
๒ สัปดาห์ในเดือนที่ ๒ หลังจากรับประทานยาและเจาะตรวจ
ซ�้ำหากมีอาการชวนสงสัยตับอักเสบ
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- แนะน�ำให้หยุดแอลกอฮอล์ตลอดการรักษา
- พิจารณาตรวจหาเชือ้ เอชไอวี เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
หรือซีในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง
- ระมั ด ระวั ง การใช้ ย าอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ ตั บ หรื อ มี
ปฏิกิริยาร่วมกับยา INH, RMP และ PZA โดยเฉพาะยาต้าน
การชัก
- ผู้ป่วยที่ไตท�ำงานบกพร่อง (creatinine clearance
น้อยกว่า ๓๐ มิลลิลติ รต่อนาที) ควรปรับลดขนาดยา PZA เป็น
๒๕ - ๓๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน รับประทานเพียง ๓ วัน
ต่อสัปดาห์ ส่วนผูป้ ว่ ยไตวายทีไ่ ด้รบั การล้างไต (hemodialysis)
ควรรับประทานยาหลังการล้างไต

การดูแลรักษา
แนวทางการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยภาวะพิ ษ ต่ อ ตั บ จากยา
วัณโรคอ้างอิงจาก ๓ สถาบันหลักคือ สมาคมอุรเวชช์แห่ง
ประเทศไทย๓๓ สมาคมโรคทรวงอกแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา๒๔
และองค์การอนามัยโลก๒ โดยแบ่งการรักษาผู้ป่วยเป็นกลุ่มๆ
ได้ดังนี้
๑. ผู้ป่วยที่มีการท�ำหน้าที่ของตับผิดปรกติจากยา
วัณโรคและไม่เคยเป็นโรคตับมาก่อน
๑.๑ เมื่อเกิดความผิดปรกติใน LFTs ให้
สืบค้นสาเหตุอื่นด้วย เช่น ไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ยาอื่น
ที่มีผลต่อตับ หากเกิดจากยาวัณโรคเป็นหลักและระดับค่า
AST, ALT สูงเกินค่าปรกติแต่ไม่เกิน ๓ เท่าหรือ ALP สูงขึ้น
แต่ไม่เกิน ๒ เท่าของค่าปรกติและไม่มีอาการตับอักเสบให้รับ
ประทานยาสูตรเดิมต่อ เนือ่ งจากตับสามารถปรับตัวและ LFTs
จะกลับเป็นปรกติได้เอง แต่ควรเฝ้าติดตาม LFT และอาการ
ตับอักเสบอย่างใกล้ชิดในช่วง ๓ - ๗ วันถัดไป
๑.๒ หาก LFTs พบค่า AST, ALT สูงเกิน
๕ เท่าของค่าปรกติหรือสูงเกิน ๓ เท่าร่วมกับมีอาการตับ
อักเสบหรือดีซ่านให้หยุดยา HRZ พร้อมกันและถ้าวัณโรค
เป็นรุนแรงหรืออยู่ในระยะแพร่เชื้อง่ายให้ใช้ยา EMB, fluoroquinolone (ofloxacin (o), levofloxacin, moxifloxacin)๓๔ และ
streptomycin (S) แทนจนกว่าอาการเป็นปรกติและค่า AST,
ALT น้อยกว่า ๒ เท่า, total bilirubin น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตรจึงจะสามารถน�ำสูตรยาหลักมาปรับใช้ใหม่
		๑.๓ หาก LFT มีเพียงค่า total bilirubin
มากกว่า ๓ มิลลิกรัมต่อเดซิลติ รหรือมีดซี า่ น คันผิวหนังหรือค่า
ALP สูงเด่นให้พจิ ารณาหยุดเฉพาะยา RMP และท�ำอัลตร้าซาวน์
ช่องท้องคัดกรองภาวะทางเดินน�้ำดีอุดตัน (ตารางที่ ๓)
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ตารางที่ ๓ วิธีการปรับยาในผู้ป่วยที่มีการท�ำหน้าที่ของตับผิดปรกติอันเกิดจากยาต้านวัณโรคสูตรมาตรฐานและไม่เคยเป็น
โรคตับมาก่อน
			

ระดับค่าต่างๆ ในผลเลือด LFTs		

- AST, ALT ๑ - ๓ เท่าของค่าปรกติ หรือ ALP
๑ - ๒ เท่าของค่าปรกติ
- AST, ALT มากกว่า ๕ เท่าของค่าปรกติ หรือ AST, ALT
มากกว่า ๓ เท่าของค่าปรกติร่วมกับมีอาการตับอักเสบ
- total bilirubin มากกว่า ๓ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือมีดีซ่าน,
คันผิวหนัง หรือ ALP สูงเด่น
๒. วิ ธี ป รั บ และน� ำ ยา HRZ กลั บ มาใช้ ใ หม่ อี ก
ครั้ง (re-challenge) ในผู้ป่วยที่เคยเกิดภาวะพิษต่อตับชนิด
ไม่รุนแรง ไม่มีภาวะของ fulminant hepatitis และอาการดีขึ้น
แล้วหลังหยุดยาชัว่ คราว จากการศึกษาพบว่าการ re-challenge
ยาข้างต้นให้กับผู้ป่วยมีความปลอดภัยที่สูงโดยร้อยละ ๘o
ของผูป้ ว่ ยสามารถกลับมารับประทานยาทัง้ ๓ ชนิดได้อกี และ
ไม่เกิดภาวะพิษต่อตับซ�้ำ๑๖ วิธีการ re-challenge ยา HRZ ใน
ผู้ป่วยที่ไม่มีโรคตับมาก่อน มีหลักการดังนี้
๒.๑ เมื่อ ALT ลดลงและน้อยกว่า ๒ เท่า
ของค่าปรกติ ให้ re-challenge RMP ก่อน เนื่องจากยา RMP

วิธีการปรับยา

ให้ 2 HRZE, ติดตาม LFTs, สังเกตอาการ
หยุ ด HRZ, ถ้ า โรครุ น แรงหรื อ แพร่ เ ชื้ อ ง่ า ยให้ ใ ช้ EMB,
fluoroquinolone และ streptomycin จน AST, ALT น้อยกว่า
๒ เท่าและ total bilirubin น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร แล้ว
ให้ re-challenge ยา
หยุด RMP, อัลตร้าซาวน์ช่องท้อง

มีอุบัติการณ์เกิด DILI ต�่ำ๓๕ – ๓๗ ถัดมา ๓ - ๗ วันให้ตามด้วย
ยา INH แล้วติดตามอาการและ LFTs ที่ ๑ - ๒ สัปดาห์ หาก
ปรกติให้ต่อด้วยยา PZA โดยสามารถเริ่มให้ยาได้ในขนาด
ปรกติ๓๓, ๓๘ (ดังรูปที่ ๒) แต่หาก ALT กลับสูงขึ้นใหม่หรือมี
อาการตับอักเสบหลังจากได้รับยา INH หรือ PZA ควรหยุด
ยาชนิดหลังสุดก่อน หากพบว่าผู้ป่วยทนยา INH ไม่ได้ ให้ใช้
สูตรยา RZE รับประทานต่อเนื่อง ๖ เดือน แต่หากผู้ป่วยทน
ยา PZA ได้ไม่ถึง ๒ เดือนของระยะ intensive ให้หยุด PZA
และรับประทานยา 2HRE/7HR

เมื่อ ALT น้อยกว่า ๒ เท่าของค่าปรกติ

เมื่อหายดีซาน, total bilirubin น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

re-challenge RMP

re-challenge INH

รอ ๓-๗ วัน
re-challenge INH

รอ ๓-๗ วัน
re-challenge RMP

LFT ที่ ๑-๒ สัปดาห์

LFT ที่ ๑-๒ สัปดาห์

re-challenge PZA

re-challenge PZA

* หมายเหตุ: สามารถ re-challenge ยา INH, RMP และ PZA ได้ในขนาดปรกติ
รูปที่ ๒  วิธีการ re-challenge ยา INH, RMP และ PZA ในผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจ�ำตัวเกี่ยวกับตับ*
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๒.๒ เมื่ อ ดี ซ ่ า นและ total bilirubin
น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแล้ว สามารถ re-challenge
INH และหรือ RMP พร้อมทั้งติดตามอาการและ LFT เป็นระ
ยะๆ ส�ำหรับการ re-challenge PZA ในผู้ป่วยที่มีอาการดีซ่าน
ร่วมกับตับอักเสบต้องท�ำด้วยความระมัดระวัง (รูปที่ ๒)๓๙ หาก
พบว่าผูป้ ว่ ยทนยา RMP ไม่ได้ควรพิจารณาใช้สตู รยา HES ใน
๒ เดือนแรกแล้วต่อด้วยยา HE อีก ๑๐ เดือน (2HES/10HE)
แต่หากผูป้ ว่ ยทนยา PZA ไม่ได้ให้ใช้สตู รยา 2HRSE/6HR แทน
ส�ำหรับการ re-challenge ยา HRZ พร้อมกันหมดในคราวเดียว
นั้น มีรายงานวิจัยที่พบว่าสามารถท�ำได้ด้วยความปลอดภัย๓๘
อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เลือกใช้ HRZ พร้อมกันในผู้ป่วยบาง
กลุ ่ ม เท่ า นั้ น ประกอบกั บ ข้ อ มู ล วิ จั ย ในลั ก ษณะนี้ ยั ง มี จ� ำ กั ด
คงต้องรอข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมก่อนพิจารณาปรับใช้โดย
ทั่วไป
๒.๓ หากเกิดตับอักเสบหรือดีซ่านขึ้นใน
ระยะ ๔ เดือนของ continuation phase ให้หยุดยา HR ก่อน
และรอให้ LFTs และดีซา่ นดีขนึ้ จากนัน้ สามารถใช้ HR ใหม่ได้
พร้อมทั้งติดตามอย่างใกล้ชิด
๒.๔ หากไม่สามารถทนต่อการ re-challenge
ยา HRZ ให้เลือกสูตรยาทีไ่ ม่มผี ลต่อตับแทน เช่น 2EOS/16EO
๓. ผู้ป่วยที่มีตับอักเสบเฉียบพลัน (acute hepatitis)
หรือดีซา่ นจากสาเหตุอนื่ ร่วมตัง้ แต่แรกวินจิ ฉัยวัณโรค ให้เลือก
ใช้ยาวัณโรคที่ไม่มีผลต่อตับในช่วงแรก เช่น ES และ fluoroquinolone๒๙, ๓๔ แล้วรอจนหายดีซ่านและ AST, ALT น้อยกว่า
๒ เท่าของค่าปรกติ จากนั้นให้ใช้สูตรยามาตรฐาน HRZE ได้
ตามปรกติ
๔. ผู้ป่วยวัณโรคและมีโรคประจ�ำตัวเป็นโรคตับ
เรื้อรัง (chronic liver diseases) หรือมีตับแข็ง (liver cirrhosis) ร่วมอยู่ด้วย ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสเกิดพิษต่อตับจากยา
ร้อยละ ๑๗ - ๓๕ และเสีย่ งต่อภาวะตับวาย (acute-on chronic
liver failure: ACLF) ได้มากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ หากเกิด
ตับวายจะมีโอกาสเกิดไตวาย (hepato-renal syndrome) และ
เสียชีวติ สูงหากไม่ได้รบั การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ (liver transplantation) อย่างทันท่วงที สามารถแบ่งการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้
ได้ดังนี้
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๔.๑ ผู้ป่วยที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี
(inactive chronic HBV carrier) ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง
(chronic HCV) ที่มี LFTs ปรกติ สามารถใช้ยาสูตรมาตรฐาน
2HRZE/4HR ได้แต่ควรเฝ้าระวังอาการและตรวจ LFTs เป็น
ระยะๆ โดยเฉพาะใน ๒ เดือนแรก
๔.๒ ผู้ป่วยที่มีโรคตับอักเสบเรื้อรังและยัง
ก�ำเริบอยู่ (unstable หรือ advanced chronic liver diseases)
โดยมีค่า AST, ALT มากกว่า ๓ เท่าของค่าปรกติหรือผู้ป่วย
ตับแข็งควรให้การรักษาร่วมกับอายุรแพทย์โรคระบบทางเดิน
อาหารและเลือกสูตรยาที่อาจมีผลต่อตับเพียง ๑ - ๒ ชนิด
เท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำว่าควรเลือก RMP เป็นตัวแรก
เนื่องจากเป็นยาที่มีภาวะ DILI ต�่ำ ถัดมาควรเลือกใช้ INH
และไม่ควรเลือกใช้ยา PZA เนื่องจาก PZA ท�ำให้เกิด DILI
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้สูงและรุนแรงกว่ายา RMP และ INH ส�ำหรับ
ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังที่มีความรุนแรงและยังควบคุมไม่ได้หรือ
ตับแข็งระยะกลางและระยะท้าย (Child-Pugh class B และ
C) ควรเลือกสูตรที่ไม่มียา HZ อยู่เลย (ดังตารางที่ ๔ และ ๕)
และจ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ ขนาดยา aminoglycoside ในผู ้ ป ่ ว ย
ตับแข็งพร้อมทั้งเฝ้าระวังภาวะไตวายอย่างใกล้ชิด นอกจาก
นี้ควรตรวจ LFTs การท�ำหน้าที่ของไต (serum creatinine)
เกล็ดเลือดและหรือค่า prothrombin time ทุก ๑ สัปดาห์
ในเดือนแรกและทุก ๒ สัปดาห์เป็นเวลา ๒ เดือนจากนั้นให้
ตรวจเมื่อมีอาการสงสัยและควรตรวจซ�้ำทุก ๑ เดือนจนครบ
การรักษาวัณโรค ในระหว่างนี้หากพบว่าค่า AST, ALT สูง
จากระดับเดิม มากกว่า ๑.๕ เท่าหรือสูงจากค่าเดิมมากกว่า
๕๐ - ๑๐๐ ยูนิตหรือมีค่า total bilirubin > ๒.๕ มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตรจากระดับเดิมให้ถือว่าเกิดภาวะพิษต่อตับขึ้นแล้ว
ควรปรับยา HRZ ออกและใช้ยา EMB, fluoroquinolone และ
aminoglycoside ก่อนและรอจน LFTs กลับเข้าสูร่ ะดับเดิมจึงจะ
สามารถ re-challenge ยาใหม่ได้ โดยใช้ RMP เป็นตัวแรก เริม่
ด้วยขนาดต�่ำ เช่น ๑๕๐ มิลลิกรัมต่อวันและค่อยๆ เพิ่มขนาด
ครัง้ ละ ๑๕o มิลลิกรัมต่อทุก ๓ - ๔ วันจนถึงขนาดปรกติ จาก
นั้น re-challenge ยา INH โดยเริ่มที่ขนาด ๕o มิลลิกรัมต่อวัน
แล้วค่อยๆ เพิ่มครั้งละ ๕๐ - ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อวันจนถึง ๓๐๐
มิลลิกรัมต่อวัน ในระหว่างที่ท�ำการ re-challenge ควรติดตาม
ผูป้ ว่ ยอย่างใกล้ชดิ หากเกิดความผิดปรกติใน LFTs ดังกล่าวซ�ำ้
อีกต้องหยุดการ re-challenge และใช้ยาสูตรส�ำรองที่ไม่มีผล
ต่อตับทดแทนจนสิ้นสุดการรักษาวัณโรค๒๘, ๒๙, ๔๐, ๔๑
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ตารางที่ ๔ สูตรยาต้านวัณโรคที่ควรเลือกใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังและยังคงมีการท�ำหน้าที่ของตับอยู่ในระดับผิดปรกติ
(unstable หรือ advanced chronic liver disease)
- 2HRE/7HR
- 2HRSE/6HR
- 6RZE
- 2HES/10HE
- 2EOS/16EO

สูตรยาที่มีตัวยาที่มีพิษต่อตับเพียง ๒ ชนิด
สูตรยาที่มีตัวยาที่มีพิษต่อตับเพียง ๑ ชนิด
สูตรยาที่ไม่มีตัวยาที่มีพิษต่อตับ

ตารางที่ ๕ สูตรยาต้านวัณโรคที่ควรเลือกใช้ในผูป้ ่วยภาวะตับแข็งระยะต่างๆ (liver cirrhosis severity) โดยประเมินจากคะแนน
รวมของ Child-Turcott-Pugh score
		 Child-Turcott-Pugh score*
๗ คะแนน
๘ - ๑๐ คะแนน
≥ ๑๑ คะแนน
≤

ระยะตับแข็ง

สูตรยารักษาวัณโรค

คงที่ (compensated, stable)
ไม่คงที่ (decompensated, advanced)
ไม่คงที่อย่างรุนแรง (decompensated, very advanced)

2HRE/7HR
2REO/RE หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

* Child-Turcott-Pugh score ได้จากการรวมคะแนนของค่าต่างๆ ดังนี้
		
		
Clinical and Lab criteria
			
1

Points
2

3
Grade 3 or 4
Severe
(diuretic refractory)
>3
< 2.8
>6
> 2.3

Encephalopathy
Ascites

None
None

Bilirubin (mg/dL)
Albumin (mg/dL)
Prothrombin time
Secondary prolonged or
International normalized ratio

<2
> 3.5

Grade 1 or 2
Mild to moderate
(diuretic responsive)
2-3
2.8 - 3.5

<4
< 1.7

4-6
1.7 - 2.3

Child-Turcott-Pugh Class A = 5 - 6 total points
Child-Turcott-Pugh Class B = 7 - 9 total points
Child-Turcott-Pugh Class C = 10 - 15 total points
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สุรป
ภาวะตับอักเสบจากยาต้านวัณโรคเป็นภาวะทีพ่ บได้
บ่อยในเวชปฏิบัติ แพทย์ผู้รักษาวัณโรคควรตรวจเลือด LFTs
และเฝ้าระวังภาวะตับอักเสบในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง รวมทั้ง
ให้การป้องกันดูแลรักษาผูป้ ว่ ยอย่างทันท่วงทีเพือ่ ป้องกันภาวะ
ทุพพลภาพและลดโอกาสการเสียชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ จากภาวะตับวาย
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Abstract
Management of anti-tuberculosis drug-induced liver injury in tuberculosis patients
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Six-month short-course chemotherapy containing isoniazid (H), rifampicin (R), pyrazinamide (Z) and ethambutol
(E) for the first 2 months followed by 4 months of isoniazid/rifampicin (2 HRZE/4 HR) has become the standard first-line
treatment of newly diagnosed pulmonary tuberculosis patients. However, HRZ are the common etiologies of drug-induced
liver injury (DILI) with the incidence of 5-28%, especially in clinically high-risk groups. Idiosyncratic and immune mediated
reactions are the main mechanisms of liver injury. Anti-tuberculosis DILI has a wide spectrum of manifestations, ranging from
asymptomatic with abnormal liver function tests (LFTs), hepatitis symptoms to acute liver failure (ALF). Pre- and on-treatment
LFTs monitoring in high-risk groups, avoiding alcohol and hepatotoxic agents are prophylaxis recommendations while taking
anti-tuberculosis drugs. All HRZ are to be withheld if transaminases are at least 3 times the upper limit of normal (ULN)
with jaundice or hepatitis symptoms, or if transaminases are at least 5 times the ULN in the absence of symptoms. For
those with high disease severity or infectivity the second line drugs such as aminoglycoside and fluoroquinolone should be
used until resolution of hepatitis symptoms and transaminases drop to less than 2 times the ULN. Sequential re-challenge
treatment strategy of HRZ, first with rifampicin followed by isoniazid and pyrazinamide has been successful in 80% of previous anti-tuberculosis DILI cases. Patients with chronic hepatitis and liver cirrhosis have a higher risk of ALF after starting
HRZ drugs. To reduce the risk of drug-induced liver failure, rifampicin/isoniazid should be used with careful monitoring and
pyrazinamide is usually not recommended in these patient groups.
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