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Current practices will not achieve WHO’s 2050 goal

Active TB case finding and treatment

Mass LTBI detection & treatment

Active and latent TB detection & treatment

The graph represents expected success if active TB is diagnosed and treated compared with also treating LTBI. 

Adapted from Abu-Raddad et al. Epidemiological benefits of more-effective 

tuberculosis vaccines, drugs, and diagnostics. PNAS. 2009; 106; 13980-5.  

แบบจ ำลอง ของ ผลกำรด ำเนินควบคุมวณัโรคด้วยวธีิกำรปัจจุบัน
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ผู้สัมผสัผู้ป่วยวณัโรค

ตดิเชือ้วัณโรค

เร่ิมมีอาการป่วยเป็นวณัโรคไปพบแพทย์

วนิิจฉัยวณัโรค

รักษาวณัโรค แพร่เช้ือสู่ส่ิงแวดล้อม

หายจากวัณโรค วัณโรคดือ้ยา รักษาไม่หาย

3 -4 เดือน

ควบคุมสิ่งแวดล้อม

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย

ให้ยาป้องกัน



Number of Tubercle Bacilli after Infection

Active TB

Latent TB

time

No.of bacilli
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ส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้หลงัตดิเช้ือวณัโรค
ผู้ป่วยตดิเช้ือวณัโรค

ไม่ติดเชือ้ HIV

5% ป่วยเป็นวัณ
โรคภายใน 2 ปี

5% ป่วยเป็นวัณ
โรคตลอดชีวิต

ตดิเชือ้ HIV

ป่วยเป็นวัณโรค
- 7 -10 % ต่อปี  หรือ
- 50 % ตลอดชีวิต
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กำรติดเช้ือวณัโรคในเดก็ และ ควำมเส่ียงในกำรเกดิวณัโรค

อายุที่ตดิเชือ้   อัตราการป่วยหลังการตดิเชือ้ 1-2 ปี   ตลอดชีวติ

< 1                        40 - 50 %                 10%

เดก็ 10 - 15 %              10 %

ผู้ใหญ่ 5 %                       5 %
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การฉีดวคัซีน BCG จะป้องกนัวณัโรคได้หรือไม่

- ป้องกนัวณัโรคชนิดกระจาย (disseminated TB)
และ วณัโรคเย่ือหุ้มสมอง (TB meningitis) ในเดก็ 
ได้ชัดเจน

- ไม่ป้องกนัการเกดิวณัโรค ปอด ใน เดก็

- ไม่ป้องกนัการเกดิวณัโรค ปอด ใน ผู้ใหญ่
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ให้ยำป้องกนัวณัโรคในผู้
ทีต่ิดเช้ือวณัโรค

อำกำรไม่พงึประสงค์จำก
ยำป้องกนัวณัโรค

เส่ียงต ่ำทีจ่ะเป็นวณัโรค

เส่ียงสูงทีจ่ะเป็นวณัโรค
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การวนิิจฉัยการตดิเชือ้วัณโรค

- Tuberculin skin test (TST)

- Interferon Gamma Release Assay (IGRA)

ทัง้ สอง วธีิ บอกได้แตว่ามีการตดิเชือ้ ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็น 
โรคอยู่หรือไม่
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• RESULTS: 

• Median baseline CD4 cell counts were 495 (IQR 389-675) and 538 (IQR 
418-729) cells/μl in the 3HP and 9H arms, respectively (P = 0.09). In the 
modified intention-to-treat analysis, there were two tuberculosis cases 
among 206 persons [517 person-years (p-y) of follow-up] in the 3HP 
arm (0.39 per 100 p-y) and six tuberculosis cases among 193 persons 
(481 p-y of follow-up) in the 9H arm (1.25 per 100 p-y). Cumulative 
tuberculosis rates were 1.01 versus 3.50% in the 3HP and 9H arms, 
respectively (rate difference: -2.49%; upper bound of the 95% 
confidence interval of the difference: 0.60%). Treatment completion 
was higher with 3HP (89%) than 9H (64%) (P < 0.001), and drug 
discontinuation because of an adverse drug reaction was similar (3 vs. 
4%; P = 0.79) in 3HP and 9H, respectively.

• CONCLUSION: 

• Among HIV-infected persons with median CD4 cell count of 
approximately 500 cells/μl, 3HP was as effective and safe for treatment 
of latent Mycobacterium tuberculosis infection as 9H, and better 
tolerated.

Three months of weekly rifapentine and isoniazid for 
treatment of Mycobacterium tuberculosis infection in 
HIV-coinfected persons

AIDS. 2016 Jun 19;30(10):1607-15. doi: 10.1097/QAD.0000000000001098.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27243774
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สรุป : 
- การใช้ยาป้องกันให้ผู้ติดเชือ้วณัโรคไม่ให้ป่วยเป็นวณัโรค จะเป็นหน่ึง

ในยุทธศาสตร์หลักของการควบคุมวณัโรค
- การให้ยาป้องกันวณัโรคในผู้สัมผัสวณัโรคที่เป็นเด็กในครอบครัวมี

ความส าคัญอย่างสูง
- การให้ยาป้องกันวณัโรคในผู้ติดเชือ้วณัโรคที่มีความเลี่ยงสูงที่จะเป็น

วณัโรคมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
- การให้ยาป้องกันวณัโรคต้องพจิารณาระหว่าง ผลได้ และ อาการ

ข้างเคียงรวมทัง้ความร่วมมือในการรักษา
-สูตรยาป้องกันระยะสัน้ 3 เดือนน่าจะเป็นสูตรยาที่เหมาะในอนาคต




