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http://www.who.int/tb/Global_TB_Facts.pdf?ua=1

An estimated 480 000 new cases of MDR-TB in 2014
9.7% of people with MDR-TB are estimated to have XDR-TB



High Burden TB countries

Incidence Rate (per 100000 population)

Incidence of TB 2014

Total population 68 M
Thailand is ranked in 

the 18th

Source : Global TB Report 2015,WHO



Situation of Childhood Tuberculosis

• In 2011, WHO estimated 0.5 million 

cases and 64, 000 deaths among children. 

Only 6% of total TB cases and only 37/135 

countries reported MDR-TB in children

(1- 13% of TB cases).

• The Bureau of Tuberculosis, Thailand 

reported childhood TB from 93 hospitals 

under of the MOPH 3.4% of total TB cases

WHO Global Tuberculosis Report 2012.   Bureau of Tuberculosis, Thailand 2015



Reported cases of TB (total) per 100,000 

population, by Age-group, Thailand 2005-2009

กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี พบว่า อัตราป่วยวัณโรคทุกชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จาก 8.50
ในปี พ.ศ. 2548  เป็น 14.21 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2552



The natural history of childhood intra-thoracic tuberculosis: a critical review 
of literature from the pre-chemotherapy era

Marais BJ. Int J Tuberc Lung Dis 2004;8:392-402.

Diagnosis and treatment are urgent 
in young children 
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Immunisation against tuberculosis

• The BCG vaccine is most effective for the 
prevention of severe forms of TB.

• In the 1980s and 1990s, meta-analysis reported 
the protective efficacy of BCG for TB meningitis 
(67% to 79%) and for miliary TB (58% to 87%)*

• BCG is associated with reduced all-cause 
mortality, independent of TB, in resource limited 
settings.**

*Lancet. 2006;367(9517):1173–80.
**Expert Rev Vaccines. 2006;5(2):277–93. Arch Dis Child. 2010;95(9):662–7. 



Prospective study เดก็อายุต ่ากว่า 15 ปีที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ใหญ่
ที่เป็นวัณโรคปอดระยะแพร่เชือ้ 183 ราย ระหว่างตุลาคม 2547- ธันวาคม 2549                     

เป็นเดก็อายุต ่ากว่า 5 ปี 89 ราย  (10 รายอายุต ่ากว่า 1 ปี) 
อายุ 5-15 ปี 94 ราย เดก็ทุกรายได้รับวัคซีน BCG ตัง้แต่แรกเกดิ



ปฏกิริิยาทเุบอร์คูลิน
ในเดก็ contact  183 ราย

แสดงว่าเดก็ได้รับการตดิเชือ้วัณโรคแล้ว ร้อยละ 61.75

(วนิิจฉัยจากปฏกิริิยาทุเบอร์คูลิน > 15 มม.)

อีก 3 ราย (ร้อยละ 1.64) เป็นวัณโรค



เดก็สัมผัสโรค
ที่ได้รับการรักษาภาวะตดิเชือ้

การตดิตามเดก็ที่กินยา INH 
ป้องกันวัณโรคครบ 



Latent Tuberculosis

• The condition that infection is established, but disease has not 

occurred

• Mostly diagnosed by reactive TST in asymptomatic individuals 

• Problems of diagnosis:

– BCG interfere with TST interpretation

– Latent TB, as well as clinical diseases, may occur 

with negative TST

– Many reasons for false positive or false negative TST 

>> History of exposure, esp. with sputum positive,  is a strong 

support of latent infection



Contact investigation and Management

ผู้ใหญ่เป็นวัณโรคปอดชนิดเสมหะ
ย้อมพบเชือ้หรือย้อมไม่พบเชือ้

ตรวจร่างกาย ถ่ายภาพรังสีทรวงอก
ทดสอบปฏิกิริยาทูเบอร์คุลิน

เป็นวัณโรค

ไม่เป็นวัณโรค

อายุ 5-18 ปีอายุ < 5 ปี ทุกอายุ  HIV

รักษาด้วยระบบ
ยามาตรฐาน
แบบ DOTS

พาเดก็ที่อาศัยอยู่ใน
บ้านเดียวกันมาตรวจ

ให้ยา ioniazid
6-9 เดือนทุกราย

ให้ยา isoniazid
9 เดือนทุกราย

ถ้า TST  > 15 มม ให้ isoniazid 6-9 เดือน
ถ้า TST 10-14 มม ให้พจิารณาการรักษาเป็นรายๆ
ถ้า TST < 10 มม ให้สังเกตุอาการถ้าเจ็บป่วย
ให้พามาตรวจ

ให้การรักษา

แนวทางเวชปฏบิัตกิารรักษาวัณโรคในเดก็ พ.ศ.2557



TB-HIV in children

• Infants with HIV have a 24-fold higher risk of 
getting TB than infants without HIV infection.

• IPT combined with ART greatly reduced the risk 
of TB significantly compared to children receiving 
only IPT or only ART.

• 8 studies and meta-analysis conclude that INH 
resistance is not significantly associated with the 
provision of IPT.

Hesseling AC. CID 2009; 48: 108-114.
Frigati LJ. Thorax 2011;66:496e501.

Balcells ME. Emerg Infect Dis 2006, 12:744–751. 



Impact of Antiretroviral Therapy on Opportunistic 
Infections of HIV-Infected Children

TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database



WHO Key Recommendations IPT 

• Children living with HIV who do not have poor weight gain, fever 

or current cough are unlikely to have active TB. 

Strong recommendation, low quality of evidence 

• Children living with HIV who have any one of the following 

symptoms – poor weight gain, fever, current cough or contact 

history with a TB case – may have TB and should be evaluated 

for TB and other conditions. If the evaluation shows no TB, such 

children should be offered IPT regardless of their age. 

Strong recommendation, low quality of evidence 



WHO Key Recommendations IPT 

• Children living with HIV who are more than 12 months of age

and who are unlikely to have active TB on symptom-based

screening, and have no contact with a TB case should receive

six months of IPT (10 mg/kg/ day) as part of a comprehensive

package of HIV prevention and care services.

Strong recommendation, moderate quality of evidence

• In children living with HIV who are less than 12 months of age,

only those children who have contact with a TB case and who

are evaluated for TB (using investigations) should receive six

months of IPT if the evaluation shows no TB disease.

Strong recommendation, low quality of evidence



WHO Key Recommendations IPT 

• All children living with HIV who have 
successfully completed treatment for TB disease 
should receive INH for an additional six months. 

Conditional recommendation, low quality of 
evidence 

• Two studies were considered for the Grading of 
Recommendations Assessment, Development, and 
Evaluation(GRADE) criteria assessment of the evidence. 



The evidence

• One study (Zar et al, 2007; Frigati et al, 2011) 

suggested considerable benefits for children receiving 

INH, in particular, with regard to significant reductions 

in mortality. 

• A randomized control trial (Madhi et al, 2011, IMPAACT 

P1041) conducted in South Africa showed that when 

HIV-infected infants with no known exposure to a TB 

source case are identified in the first three months of 

life, given rapid access to ART and carefully monitored 

for new TB exposure or disease on a monthly basis, 

there is no benefit from IPT. 



Effect of isoniazid prophylaxis on mortality and 
incidence of tuberculosis in children with HIV: 

randomised controlled trial

• 263 children (median age 24.7 months) and 

132 (50%) were taking isoniazid.

• Median follow-up was 5.7 (interquartile

range 2.0-9.7) months.

• Mortality was lower in the isoniazid group 

than in the placebo group (11 (8%) v 21 

(16%), hazard ratio 0.46, 95% CI 0.22 to 0.95, 

P = 0.015) by intention to treat analysis.

Zar et al, 2007



Zar et al, 2007



Survival in children on INH or placebo

• The incidence of tuberculosis was lower in the isoniazid group   
(5 cases, 3.8%) than in the placebo group (13 cases, 9.9%) 
(hazard ratio 0.28, 0.10 to 0.78, P = 0.005).

Zar et al, 2007



• A cohort analysis was done within a prospective, 
double-blinded, placebo-controlled trial of isoniazid
(INH) compared with placebo in children infected 
with HIV in Cape Town, South Africa.

• In May 2004 the placebo arm was terminated and all 
children were switched to INH. 

• ART was not widely available at the start of the 
study, but children were started on ART following the 
national ART program in 2004. 

Thorax 2011;66:496e501.



Thorax 2011;66:496e501.



Effect of INH, ART and INH combined 
with ART on TB risk

Variables Univariable

HR (95% CI)

p Multivariable

HR (95% CI)

p

Placebo 1

ART 0.35 (0.07 to 1.63) 0.179 0.32 (0.07 to 1.55) 0.157

INH 0.24 (0.11 to 0.55) 0.001 0.22 (0.09 to 0.53) 0.001

INH and ART 0.14 (0.05 to 0.35) <0.001 0.11 (0.04 to 0.32) <0.001

IPT combined with ART greatly reduced the risk of TB 
significantly compared to children receiving only IPT or 
only ART.

Thorax 2011;66:496e501.



• To evaluated the safety and efficacy of isoniazid VS.
placebo for preexposure prophylaxis against TB in HIV-
infected children and uninfected children exposed to HIV 
during the perinatal period, when treatment was started 
at 3 to 4 months of age and continued for 96 weeks

N Engl J Med 2011;365:21-31.



HIV infected

548 Children 

Randomization 

274                         274                               

received INH             placebo

HIV-uninfected

806 Children 

Randomization 

403                               403

Received INH                placebo

Exclude 1 Exclude 2

• Among HIV-infected children, protocol-defined tuberculosis or death 
occurred in 52 children (19.0%) in the isoniazid group and 53 (19.3%) in the 
placebo group (P = 0.93).

• Among HIV-uninfected children, there was no significant difference in the 
combined incidence of tuberculosis infection, tuberculosis disease, or death 
between the isoniazid group (39 children, 10%) and the placebo group (45 
children, 11%; P = 0.44).

N Engl J Med 2011;365:21-31.



Survival in children on INH or placebo

• The incidence of tuberculosis was lower in the isoniazid group   
(5 cases, 3.8%) than in the placebo group (13 cases, 9.9%) 
(hazard ratio 0.28, 0.10 to 0.78, P = 0.005).

Zar et al, 2007
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ผลการปฎิบัตงิานการให้การวนิิจฉัยการตดิเชือ้ในทารก 
Cascade from Early Infant Diagnosis to Antiretroviral Treatment

2008-2011

EID program evaluation 2008-
2011: Thai MOPH,  CDC Thailand, 
UNICEF-Thailand

การตรวจเพื่อวนิิจฉัยการ                
ตดิเชือ้ในทารกครอบคลุม 

76% ในปี 2014



การตรวจคัดกรองวัณโรคในเดก็ที่ตดิเชือ้เอชไอวี

• เดก็และทารกที่ตดิเชือ้เอชไอวีควรได้รับการตรวจคัดกรอง
วัณโรคเป็นประจ าในมาตรฐานเวชปฏบิัตทิั่วไปตามแนว
ทางการดแูลรักษาผู้ป่วยวัณโรคเดก็ของประเทศไทย ไม่ว่า
เดก็หรือทารกที่ตดิเชือ้เอชไอวีนัน้จะได้รับยาต้านเอชไอวี
หรือยาป้องกันวัณโรค (INH preventive therapy, IPT) หรือไม่

• เดก็หรือทารกตดิเชือ้เอชไอวีที่มีประวัตสัิมผัสผู้ป่วยวัณโรค
ร่วมบ้าน แนะน าให้ตรวจคัดกรองวัณโรคในเดก็และสมาชกิ
ทุกคนในครอบครัวด้วย 



ข้อบ่งชีใ้นการให้ IPTในเดก็ที่ตดิเชือ้เอชไอวี

• เดก็ที่ตดิเชือ้เอชไอวีมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคหลงัได้รับ
เชือ้วัณโรคสูงกว่าผู้ใหญ่ กรณีผู้ป่วยเดก็ตดิเชือ้เอชไอวี
และมีประวัตสัิมผัสวัณโรคกับผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด ให้ถือว่ามี
โอกาสเป็นวัณโรคระยะแฝง (LTBI) ได้สูงมาก และควร
พจิารณาให้ยาป้องกันวัณโรคไปเลยด้วยยา isoniazid
นาน 9 เดือนโดยโดยไม่ต้องค านึงถงึอายุเดก็ และไม่
จ าเป็นต้องท าการทดสอบทุเบอร์คุลิน แต่ต้องมั่นใจว่า
เดก็ไม่มีอาการหรืออาการแสดงของวัณโรคและมี
ภาพรังสีปอดปกติ



การตรวจคัดกรองวัณโรคในเดก็และทารก
ที่ตดิเชือ้เอชไอวี

พจิารณาการตรวจคัดกรองวัณโรคในเดก็และทารกที่ตดิเชือ้เอชไอวี
ที่ต้องสงสัยอาจมีวัณโรค โดยมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี ้

1. ประวัตสัิมผัสผู้ป่วยวัณโรค 

(ไม่ต้องค านึงว่าเป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดหรือนอกปอด)

หรือ 2. มีอาการอย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อ ต่อไปนี ้

– มีไข้นานกว่า 1 สัปดาห์ 

– ไอ (โดยเฉพาะนานกว่า 2 สัปดาห์)

– น า้หนักตวัไม่เพิ่มขึน้*



ข้อบ่งชีใ้นการให้ IPT ในเดก็ตดิเชือ้เอชไอวี

เดก็ที่ตดิเชือ้เอชไอวีและ
มีประวัตสัิมผัสวัณโรค

 ควรพจิารณาให้ยาป้องกัน INH นาน 
9 เดือน โดยไม่จ าเป็นต้องท า TST

 ต้องม่ันใจว่าเดก็ไม่มีอาการหรืออาการ
แสดงของวัณโรค

 มีภาพรังสีปอดปกติ

เดก็ที่ตดิเชือ้เอชไอวีแต่
ไม่มีประวัตสัิมผัสวัณโรค

 ตรวจคัดกรองวัณโรคทุกรายโดยใช้ 
อาการ 2 ใน 3 ข้อ ครัง้แรกที่ได้รับการ 
วินิจฉัยตดิเชือ้เอชไอวี (หลังจากนัน้ 6 
เดอืนต่อมา และทุกปี)



การตรวจคัดกรองวัณโรคในเด็กและทารกที่ตดิเชือ้เอชไอวี



การตรวจคัดกรองวัณโรคในเดก็และ
ทารกที่ตดิเชือ้เอชไอวี

** ตรวจสืบค้นเพิ่มเตมิเพื่อวินิจฉัยวัณโรค ได้แก่ การท า 
contact investigation ภาพรังสีปอดของสมาชิกผู้ใหญ่ทุก
คนในครอบครัว ตรวจเสมหะหรือน า้จากกระเพาะอาหาร 

*** การเร่ิมการให้ยาINH preventive therapy (IPT) ในผู้ป่วย
เดก็ตดิเชือ้เอชไอวีไม่จ าเป็นต้องท าการทดสอบทุเบอร์คุ
ลิน (Strong recommendation, moderate quality of 
evidence)



การตรวจคัดกรองวัณโรคในเดก็และทารกที่ตดิเชือ้เอชไอวี

• การทดสอบทุเบอร์คุลินยังมีปัญหาในการแปรผลเพราะอาจเกดิปฏกิริยาจาก

วัคซีนบีซีจี อาจไม่เกดิปฏกิริยาจากภาวะภูมคุ้ิมกันบกพร่อง และไม่แน่ชัดว่า

ควรใช้ปฏิกริยาขนาดเท่าใดจงึเหมาะสม 

• การตรวจ interferon gamma release assays (IGRAs) ในเดก็ที่ตดิเชือ้เอชไอวี

อาจให้ผลลบหรือ indetermine ทัง้ที่ตดิเชือ้ จงึไม่ค่อยช่วยในการวินิจฉัยโรค

หากได้ผลลบ แต่หากได้ผลบวกกช่็วยสนับสนุนการวนิิจฉัยโรคแต่มไิด้เป็นการ

ยืนยันโรค จงึต้องระมัดระวังในการแปลผลตรวจทดสอบทุเบอร์คุลินและ

IGRAs

• โดยทั่วไปไม่แนะน าให้ตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยการทดสอบทุเบอร์คุลินหรือ

IGRAs ในกรณีที่ไม่มีประวัตสัิมผัสวัณโรคหรือสงสัยว่าจะเป็นวัณโรค



ช่วงน า้หนักตัว
(กก) 

ยา INH เม็ดละ 100 มก
(โด๊สยา 10 มก/กก/วัน)

ขนาดโด๊สยา
(มก)

<5 ½ เม็ด 50

5.1–9.9 1 เม็ด 100

10–13.9 1½ เม็ด 150

14–19.9 2 เม็ด 200

20–24.9 2½ เม็ด 250

>25 3 เม็ด 300
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FOR YOUR ATTENTION


