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Source: WHO global TB report 2015

ประเทศที่มีภาระโรคสูง
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ความส าคญั

 การตดิเชือ้เอชไอวที าใหม้โีอกาสป่วยเป็นวณัโรคเพิม่ขึน้ (ประมาณ 29 เทา่)

 วณัโรคเป็นสาเหตกุารตายของผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี(1 ใน 5) 

ในประเทศไทย

 วณัโรคยงัคงเป็น OI ทีพ่บมากทีส่ดุในผูต้ดิเชือ้ HIV (29%)

 ผลการรักษาวณัโรคในผูต้ดิเชือ้เอชไอว:ี 16% เสยีชวีติ (new M+,2014)

 ผูต้ดิเชือ้HIVทีว่นิจิฉัยเป็นวณัโรคปอด : 30 %มผีลเสมหะ smear เป็นลบ

 > 40% เป็นวณัโรคนอกปอด; > 40 % ของ EPTB เป็นวณัโรคตอ่มน ้าเหลอืง

 ไมม่อีาการบง่ชีเ้ฉพาะ (no significant symptom)
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ความแตกต่างของการตรวจวินิจฉัยโรค

ผู้ที่เสี่ยงต่อการ
ติดเชือ้เอชไอวี

เจาะเลือดหาการ
ติดเชือ้เอชไอวี

บวก  แสดงวา่ติดเชือ้

ลบ ไมต่ิดเชือ้ 
(ยกเว้นในรายที่อยู่ใน window period)

ผู้ที่สงสัยวัณโรค เอกซเรย์ปอด
ตรวจเสมหะ

บวก แสดงว่าป่วย 

(ไม่แน่ ในบางกลุ่ม NTM?)

ลบ แสดงว่าไม่ป่วย  (ไม่แน่)
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ความยุง่ยากในการวนิจิฉยัวณัโรคในผูต้ดิเชือ้เอชไอวี

 หลักการ  คอื  คัดกรองอาการ  สงสยัวณัโรค  แลว้จงึสง่ lab investigation

 อาการวณัโรค โดยทั่วไป ไมจ่ าเพาะเจาะจง  

 ระยะเริม่แรกจะไมม่อีาการ  

 ถา้มอีาการเมือ่รนุแรงและแพรเ่ชือ้ไปสูผู่อ้ ืน่แลว้

 เอกซเรยป์อด  ลักษณะของความผดิปกตทิีจ่ะตรวจพบไดจ้ากภาพเอกซเรย ์ 

 บางรายจะแตกตา่งจากลักษณะทีพ่บในผูป่้วยทั่วๆไป (atypical lesion) 

 มกีารศกึษา  พบวา่ ตรวจพบเชือ้วณัโรคในเสมหะ  โดยทีผ่ลเอกซเรยป์อดปกต ิประมาณ 5 % 

 การตรวจเสมหะ 

 ผลตรวจ smear มักจะ negative 

 ผลตรวจ smear +  อาจเป็น NTM ประมาณ 10%

 การตรวจยนืยันดว้ย culture ตอ้งใชเวลานาน (2-3 wks by liquid media, 6-8 wks by solid 
media)
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แนวทางการด าเนนิงานของประเทศไทย

2546

คดักรองดว้ยการถามอาการและประวตัเิสีย่ง
1. ไอตดิตอ่กนั เกนิ 2 สปัดาห์
2. เคยรักษาวณัโรคมากอ่น
3. เคยอาศยัใกลช้ดิกบัผูป่้วยวณัโรค
4. ประวตัใิชส้ารเสพตดิ
5. ประวตัติอ้งขงัในอดตี
ถา้ตอบวา่ ใช ่อยา่งนอ้ย 1 ขอ้ ใหส้ง่ตรวจ lab

คูม่อื TB/HIV   ปี พ.ศ. 2547
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แนวทางการด าเนนิงานของประเทศไทย

 คดักรองดว้ยอาการและอาการแสดง 5 ขอ้
1. ไอ > 2 สปัดาห์
2. ไข ้ ภายใน  1 เดอืน
3. น ้าหนักลด > 5% ภายใน   1 เดอืน 
4. เหงือ่ออกผดิปกตติอนกลางคนื (Night sweat)
5. Lymph node โต > 2 cm
ถา้ตอบวา่ ใช ่อยา่งนอ้ย 1 ขอ้ ใหส้ง่ตรวจ lab

คูม่อื TB/HIV   ปี พ.ศ. 2552
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• ศกึษาใน 3 ประเทศ  ไทย กมัพชูา เวยีดนาม 
• ปี ค.ศ. 2006-2008 PLHIV 1748 คน
• ตรวจพบ  TB   15% (267) ( smear positive 113 : 9%)
• ถา้คัดกรองดว้ยอาการ cough 2-3 wks sensitivity 22-33%
• ถา้คัดกรองดว้ยอาการ cough (any duration), fever(any duration) or 

night sweat 3 wks or more  was 93% sensitive and 36% specific
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WHO guideline for ICF and IPT for PLHIV, 2011

WHO policy on collaborative TB/HIV activities, 2012

Adult and adolescence living with HIV  
should be screened for Tb:
those who report any one of the symptoms of

• Current cough
• Fever
• Weight loss
• Night sweat 

should be evaluated for TB and other diseases.
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แนวทางการด าเนนิงานของประเทศไทย

 คดักรองดว้ย 4 อาการ
1. ไอผดิปกต ิ(any cough)
2. ไข ้ ภายใน  1 เดอืน
3. น ้าหนักลด >5% ภายใน   1 เดอืน 
4. เหงือ่ออกผดิปกตติอนกลางคนื  (Night sweat)
ถา้มอีาการอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ ใหต้รวจ lab

National TB guideline  พ.ศ. 2556
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WHO guideline for ICF and IPT for PLHIV, 2011

WHO policy on collaborative TB/HIV activities, 2012

Children living with HIV  
who have any of the following symptoms

• Poor weight gain
• Fever
• Current cough
• Contact history with a TB case

should be evaluated for TB and other conditions.

11



• ศกึษาใน 3 ประเทศ  ไทย กมัพชูา เวยีดนาม :  PLHIV 1980 คน
• ตรวจพบ  TB   14% (272) ( smear positive 109 )
• คา่ sensitivity ของการคัดกรองดว้ยอาการ ตา่งๆ 

• cough 83%, weight loss 84%, fever 81%, fatigue 78%
• พบในผูป่้วย 46-54%

• weight loss, fever, current cough or night sweat was 72-90% sensitive 
for highly infectious TB 

• Conclusion: combination of 2 or 3 of 4 symptoms are sensitive in 
detecting highly infectious TB in PLHIV.
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(รา่ง)ขอ้เสนอแนะการคดักรองวณัโรคในผูต้ดิเชือ้เอชไอวี
(ผูใ้หญ)่ 

1) ผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีายใหม ่ คดักรองดว้ยการถา่ยภาพ เอกซเรย ์ 

2) เมือ่มาพบแพทยค์ร ัง้ตอ่ไป ใหค้ดักรองดว้ยอาการดงันี้

1. ไอทีไ่มส่ามารถอธบิายสาเหตไุด ้(unexplained cough)

2. ไข ้ภายใน 1 เดอืน

3. น ้าหนักลดเกนิ รอ้ยละ 5 ของน ้าหนักตัว ภายใน 1 เดอืน

4. เหงือ่อออกมากผดิปกตติอนกลางคนื > 3 สปัดาหภ์ายใน 1 เดอืน

ถา้มอีาการดังกลา่วตัง้แต ่2 ขอ้ขึน้ไป หรอื ถา้มอีาการไอเป็นเลอืด หรอืไอตดิตอ่กนันาน
เกนิ 2 wks ใหท้ าการตรวจเพิม่เตมิเพือ่หาวณัโรค

ก าลงัปรับปรุง พ.ศ. 2559
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(รา่ง)ขอ้เสนอแนะการคดักรองวณัโรคในผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี
(เด็ก)

แนะน าใหใ้ชค้ าถามคดักรองอาการ ดงันี้

1. ไอ (โดยเฉพาะมากกวา่ 2 สปัดาห)์

2. ไข ้(ทีไ่มม่สีาเหตอุ ืน่)

3. น า้หนกัลด หรอืน า้หนกัไมข่ ึน้ตามเกณฑ์

4. มปีระวตัสิมัผสักบัผูใ้หญท่ีเ่ป็นวณัโรค

ในผูต้ดิเชือ้ท ีม่อีาการดงักลา่วต ัง้แต ่1 ขอ้ขึน้ไป ใหท้ าการตรวจเพิม่เตมิเพือ่หาวณั
โรค

ก าลงัปรับปรุง พ.ศ. 2559
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การตรวจวินิจฉยัวณัโรคทางหอ้งปฎิบติัการ

สง่  specimen ตรวจ  

1. AFB smear

2. Culture and identification

3. Drug susceptibility testing

4. Molecular test :  PCR (  เชน่ Xpert MTB/RIF, LPA)
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WHO guideline :The use of ARV drugs for treating 
and preventing HIV infection, 2016.
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Xpert MTB/RIF assay : real-time PCR
(WHO approved)

 เป็นการตรวจวเิคราะหส์ารพันธกุรรมแบบอตัโนมัต ิ

 สามารถตรวจหาเชือ้วณัโรค (MTB)

 และเชือ้ดือ้ยา R ตวัเดยีว

 ใชเ้วลาทดสอบ 100 นาท ี

 แตต่อ้งมเีชือ้วณัโรคในตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 131 ตวั/cc.

 พบความไว 95% ความจ าเพาะ 98%

 ไมแ่นะน าใหใ้ชต้รวจตดิตาม (FU)
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การน า  Xpert MTB/RIF assay มาใชป้ระโยชนใ์นการตรวจ

1. screen กลุม่เสีย่งตอ่ MDR-TB ถา้ไดผ้ล R resistant ควรสง่
ตรวจ confirm ดือ้ยา H+R 

2. ตรวจวนิจิฉยั MTB ทดแทน smear เนือ่งจากมคีวามไวกวา่ 
smear (ขณะนีใ้ชใ้นกลุม่เสีย่ง เชน่ contact TB, HIV, DM, 
elderly)

3. ตรวจวนิจิฉยั MTB เพิม่เตมิ เมือ่ smear negative (ปจัจบุนั
แนะน าใหเ้นน้ใชใ้น เด็ก และ HIV) 
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ผลการศกึษาความไวและความจ าเพาะของ Xpert MTB/RIF

Type of analysis Median (%) 

pooled sensitivity 

(95% CrI)

Median (%) 

pooled specificity 

(95% CrI)

การใช ้Xpert MTB/RIF ส าหรับทดสอบการดือ้

ตอ่ยา R เพือ่ทดแทนวธิกีารดัง้เดมิ (ศกึษา
sensitivity 17 เรือ่ง 555 ราย ศกึษา specificity 24 เรือ่ง

2,414 ราย) 

95 (90-97) 98 (97-99)

การใช ้Xpert MTB/RIF ส าหรับวนิจิฉัยวณัโรค 

เพือ่ทดแทน smear (22 การศกึษา 9,008 ราย)

88 (84-92) 99 (98-99)

การใช ้Xpert MTB/RIF ส าหรับตรวจเพิม่เตมิ

กรณีทีผ่ล smear เป็นลบ (23 การศกึษา 7,151 

ราย)

68 (61-74) 99 (98-99)
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WHO guideline :The use of ARV drugs for 
treating and preventing HIV infection, 2016.23



รายเกา่คดักรองอาการ

ค าถาม 4 ขอ้

มอีาการ 2 ขอ้ขึน้ไปสง่
ภาพรงัสทีรวงอก

สง่เสมหะ AFB, molecular 
และ เพาะเชือ้

ผลเป็น MTB

รกัษาตามผล

ผลไมใ่ช ่
MTB

ตรวจหาวณัโรคนอก
ปอดหากยงัสงสยั

needle 
aspiration
หรอื tissue 

biopsy 

pancytopeni
a ท า bone 
marrow 

กรณีทีม่ไีขไ้มท่ราบ
สาเหต ุ เพาะเชือ้วณั

โรคจากเลอืด   

ปกติ

กรณียงัสงสยั ให ้สง่เสมหะ AFB 
สง่ Molecular และเพาะเชือ้*

ไมม่อีาการ 

ขึน้กบัดลุพนิจิของแพทย์
หากสงสยัพจิารณาตรวจตอ่

รายใหม ่

สง่ CXR ทกุราย

ผดิปกต ิ

(รา่ง)แนวทางการคดักรองวณัโรคในผูต้ดิเชือ้เอชไอวี

รายใหม ่หมายถงึ ผูต้ดิเชือ้ข ึน้ทะเบยีนรายใหมท่ีย่ัง
ไมเ่คยไดร้ับการรักษา หรอืผูท้ีห่ายไปจากการรักษา
และกลบัมาใหม่
รายเกา่ หมายถงึผูต้ดิเชือ้ทีรั่กษาอยูแ่ลว้ในคลนิกิ
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(รา่ง)แนวทางการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและรกัษา
ผูป่้วยวณัโรครายใหมเ่สมหะบวกทีต่ดิเชือ้เอชไอวี

new TB (smear+) with HIV+ 

*ส่งตรวจ Xpert MTB/RIF

MTB, R not resist

Treat with FLD regimen 

MTB, R resist

LPA  

MDR-TB  

Treat with MDR regimen

MTB, R indetermined

or Invalid or error

repeat Xpert MTB/RIP

**culture &DST

Adjust to individualized  regimen 

* spot specimen สง่ตรวจ Xpert MTB/RIF, **morning specimen สง่ตรวจ  culture&DST

ถ้าตรวจซ า้แล้วได้ผลเหมือนเดมิ

Treat with FLD regimen

MTB not detected

25



Thank you for attention
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