
วิิธีีป้้องกัันตนเองจากัวิัณโรค (TB)
เกี่่�ยวกี่ับกี่ารรักี่ษาป้้องกี่ันวัณโรค (TB)



วิัณโรค (TB) เป้็นสาเหตุกัารเสียชีีวิิตอัน
ดัับต้นๆ ของโลกั เกัิดัจากัเชี้�อวิัณโรคที่ี�เกัิดั
จากัแบคที่ีเรีย (TB) ผ่่านอากัาศเมื่้�อคนที่ี�
เป้็นโรควิัณโรค (TB) พููดั, ไอ หร้อจามื่

หน่�งในสองสิ�งที่ี�จะเกิัดัข่�นหากัเช้ี�อวิัณโรคที่ี�เกิัดัจากัแบคที่ีเรีย (TB) เข้าสู่ร่างกัาย

• แบคที่ีเรียจะถูกัฆ่าโดัยภูมื่ิคุ้มื่กัันของร่างกัายกั่อนที่ี�จะกั่อให้เกัิดัอันตราย

     หรือ

• เชี้�อวิัณโรคที่ี�เกัิดัจากัแบคที่ีเรีย (TB) จะถูกักัักัไวิ้ โดัยระบบภูมื่ิคุ้มื่กัันของคุณ คนที่ี�ไดั้รับ
เชี้�อวิัณโรคมื่ีโอกัาสจะป้่วิยไดั้เมื่้�อเชี้�อเข้าสู่ร่างกัาย มื่ีโอกัาสมื่ากัข่�นถ้าระบบภูมื่ิคุ้มื่กััน
ของคุณอ่อนแอ

กัารติดัเช้ี�อวิัณโรค 
(TB): ไมื่่มื่ีป้ัจจัยเสี�ยง

วิัณโรค (TB) กัาร
ติดัเช้ี�อ
ไมื่่เป้็นวิัณโรค (TB)

โรควัิณโรค (TB)
10% ในชี่วิงชีีวิิต

โรควิัณโรค (TB)
30% ในช่ีวิงชีีวิิต

โรควิัณโรค (TB)
7-10% ต่อป้ี (โดัยไมื่่ใช้ียาต้าน
ไวิรัส—ART)

กัารติดัเช้ี�อวิัณโรค 
(TB) และเบาหวิาน

กัารติดัเช้ี�อวิัณโรค
 (TB) และเอชีไอวิี

 (HIV)

วิัณโรค (TB) กัาร
ติดัเช้ี�อ
ไมื่่เป้็นวิัณโรค (TB)

วิัณโรค (TB) กัาร
ติดัเช้ี�อ
ไมื่่เป้็นวิัณโรค (TB)



กี่ารรักี่ษาป้้องกัี่นวัณโรค เป้็นวิิธีีที่ี�มื่ีป้ระสิที่ธิีภาพูมื่ากัที่ี�สุดัวิิธีีหน่�งในกัารป้้องกัันโรค
วิัณโรค (TB) หลังสัมื่ผั่สกัับเช้ี�อวิัณโรคที่ี�เกิัดัจากัแบคที่ีเรีย (TB)

โอกัาสในกัารติดัเช้ี�อวิณัโรคทีี่�เกิัดัจากัแบคทีี่เรยี (TB) จะเพิู�มื่ข่�นอย่างมื่ากัเม้ื่�อคนทีี่�คณุ
สมัื่ผั่สใกัล้ชิีดัเป็้นวิณัโรค (TB) และคุณมื่ภูีมื่คุ้ิมื่กัันทีี่�ตำ�า

ภาวิะเช่ีนกัารติดัเช้ี�อเอชีไอวิี (HIV), โรคเบาหวิาน และโรคซิิลิโคซิิส ภูมื่ิคุ้มื่กัันตำ�าลง 
ยาบางชีนิดัที่ี�กัำาหนดัสำาหรับโรคอ้�น ๆ ยังสามื่ารถลดัภูมื่ิคุ้มื่กัันไดั้

กัารรักัษาผู้่ติดัเช้ี�อวิัณโรค (TB) แมื่้จะไมื่่ไดั้ป้่วิยก็ัมื่ีควิามื่สำาคัญและจะให้กัารป้้องกััน 
เช่ีนเดัียวิกัับกัารป้้องกัันอัคคีภัยในบ้านแมื่้เมื่้�อไมื่่มื่ีไฟ

ใครบ้างที่่�ต้้องกี่ารกี่ารรักี่ษาป้้องกัี่นวัณโรค (TB)?

กี่ารวินิจฉััยกี่ารต้ิดเชืื้�อวัณโรค (TB)
• สามื่ารถใชี้กัารที่ดัสอบ Tuberculin skin (TST) หร้อ interferon-gamma release assay 

(IGRA) เพู้�อตรวิจหากัารติดัเชี้�อวิัณโรค (TB) ไดั้ ควิามื่พูร้อมื่และควิามื่สามื่ารถในกัาร
จ่ายเพู้�อซิ้�อชีุดัที่ดัสอบนั�นอาจแตกัต่างกัันไป้ในแต่ละป้ระเที่ศตามื่นโยบายระดัับชีาติ ไมื่่
สามื่ารถใชี้ TST และ IGRA เพู้�อวิินิจฉัยโรควิัณโรค (TB)ไดั้

• กัารที่ดัสอบโดัย TST หร้อ IGRA ไม่ื่ใช่ีข้อกัำาหนดัทีี่�จำาเป็้นสำาหรับกัารเริ�มื่ต้น TPT ใน ผู้่ตดิั
เชี้�อพูแีอลเอชีไอวิ ีหรอ้ผู่ส้มัื่ผั่สร่วิมื่บ้านของเด็ักัทีี่�มื่อีายตุำ�ากัว่ิา 5 ปี้ อย่างไรก็ัตามื่ คาดัว่ิา
ป้ระเที่ศต่างๆ จะต้องสร้างโครงสร้างพู้�นฐานทีี่�เกีั�ยวิข้องกับักัารที่ดัสอบเหล่านี�

กัลุ่มื่เป้้าหมื่ายสำาหรับ TPT ตามื่ที่ี�ระบุไวิ้ใน WHO TPT Guidelines 2020

ผู้่ติดัเช้ี�อเอชีไอวิี 

ผู่้ทีี่�ใกัล้ชิีดักัับผู่้ป้่วิยวิัณโรค

ผู้่ใหญ่, วิัยรุ่น และเดั็กัทีุ่กัวิัย

เดั็กัอายุตำ�ากัวิ่า 5 ป้ีมื่ีควิามื่เสี�ยงเป้็น
พิูเศษ

กัลุ่มื่เสี�ยงอ้�นๆ
ผู้่ป่้วิยที่ี�ฟอกัไต กัารรกััษาด้ัวิยยาต้าน 
TNF (tumour necrosis factor) และ
ผู้่ป่้วิยทีี่�เตรยีมื่ตัวิสำาหรบักัารป้ลูกัถ่าย
อวิยัวิะหร้อโลหติวิิที่ยา
ผู้่ป้่วิยที่ี�เป้็นโรคซิิลิโคซิิสควิรไดั้รับ
กัารที่ดัสอบอย่างเป้็นระบบและ
รักัษาโรคติดัเช้ี�อวิัณโรคระยะแฝง



กี่ารรักี่ษาป้้องกัี่นวัณโรค (TPT)

มื่ีหลายที่างเล้อกัและแพูที่ย์ของคุณจะสามื่ารถเล้อกั
สิ�งที่ี�ดัีที่ี�สุดัสำาหรับคุณไดั้

3

1

2

4

3HP
ไอโซิไนอาซิิดั (INH หร้อ H) สัป้ดัาห์ละครั�งร่วิมื่กัับ rifapentine (P) เป็้นเวิลา
 12 สัป้ดัาห์ รวิมื่ 12 ครั�งสำาหรับผู้่ใหญ่ วิยัรุ่น และเดัก็ัอายุมื่ากักัว่ิา 2 ปี้

ป้ร่กัษา
แพูที่ย์
ของคุณ

1HP
ป้ริมื่าณไอโซิไนอาซิิดัร่วิมื่กัับ Rifampicin (ไรแฟมื่พิูซิิน) ที่กุัวัินเป็้นเวิลาหน่�ง
เด้ัอนสำาหรับวิยัรุ่นและเดัก็ัอายุมื่ากักัว่ิา 12 ปี้

3HR
Rifampicin (ไรแฟมื่พิูซิิน) รายวิัน (R) ร่วิมื่กัับไอโซิไนอาซิิดัเป้็นเวิลา 3 
เดั้อนสำาหรับผู้่ใหญ่และเดั็กั ยาสูตรนี�ยังใช้ีไดั้กัับผู้่ติดัเช้ี�อพีูแอลเอชีไอวิีที่ี�
รับป้ระที่านยาสูตร ART ที่ี�ใช้ีร่วิมื่กัับไรแฟมื่พิูซิินไดั้ ตำารับยาที่ี�เหมื่าะสมื่
กัับเดั็กัมื่ีวิางจำาหน่ายในหลายป้ระเที่ศ

6H/9H/36H
ต้องรับป้ระที่านไอโซิไนอาซิิดัทีุ่กัวิันเป้็นเวิลา 6 หร้อ 9 เดั้อนสำาหรับ
ผู้่ใหญ่และเดั็กั หร้อไอโซิไนอาซิิดัทีุ่กัวิันเป้็นเวิลา 36 เดั้อนสำาหรับผู้่ติดั
เช้ี�อพีูแอลเอชีไอวิีในสภาพูแวิดัล้อมื่ที่ี�สูงในกัารติดัเช้ี�อวิัณโรค

5 4R
รับป้ระที่าน Rifampicin (ไรแฟมื่พิูซิิน) ทีุ่กัวิันเป้็นเวิลา 4 เดั้อนสำาหรับ
ผู้่ใหญ่และเดั็กั

สามื่ารถให้ที่ั�งสองสูตรนี� (3HP และ 1HP) กัับผู้่ติดัเช้ี�อพีูแอลเอชีไอวิี



ฉันไมื่่เคยติดัต่อกัับบุคคลที่ี�ฉันรู้วิ่าเป้็นวิัณโรค (TB) ฉันยัง
จำาเป้็นต้องรับกัารรักัษาเชิีงป้้องกัันหร้อไมื่่?
ใช่ี ผู้่ติดัเช้ี�อพีูแอลเอชีไอวิีมื่ีควิามื่เสี�ยงสูงที่ี�จะเป้็นโรควิัณโรค 
(TB) อย่างรวิดัเร็วิเน้�องจากัสถานะภูมื่ิคุ้มื่กัันอ่อนแอ

ฉันใช้ี ART แล้วิ ฉันมื่ีควิามื่เสี�ยงที่ี�จะเป้็นวิัณโรค (TB) 
อย่างไร?

คำาถามท่ี่�พบบ่อย จากี่ผู้้้ท่ี่�อาศััยอย่้กัี่บผู้้้ต้ิดเชืื้�อเอชื้ไอว่

ยาสูตรที่ี�มื่ี INH อาจใช้ีวิิตามื่ิน B6 เสริมื่ เพู้�อป้้องกัันหร้อรักัษาโรค
ระบบเส้นป้ระสาที่ วิิตามื่ิน B6 จำาเป้็นสำาหรับบุคคลที่ี�มื่ีควิามื่เสี�ยงสูง
เช่ีน ผู้่ติดัเช้ี�อพีูแอลเอชีไอวิี บุคคลที่ี�ขาดัสารอาหารและสตรีมื่ีครรภ์

หากัไมื่่มื่ีวิิตามื่ิน B6 ให้ป้ร่กัษาแพูที่ย์เพู้�อดัำาเนินกัารอ้�น ชุีมื่ชีนควิร

ความต้้องกี่ารในกี่ารสร้างอุป้สงค์ของชุื้มชื้น
แม้ื่ว่ิา TPT จะได้ัรับป้ระโยชีน์ที่ี�เป็้นทีี่�ยอมื่รับ แต่ก็ัยังขาดัควิามื่รู้ในหมู่ื่สมื่าชิีกัในชุีมื่ชีน สมื่าชิีกั
ในชุีมื่ชีนจำาเป็้นต้องได้ัรับข้อมื่ลูทีี่�ถูกัต้องและใช้ีแคมื่เป้ญสร้างควิามื่ต้องกัาร TPT ซ่ิ�งเป็้นยุที่ธี
ศาตร์เพู้�อใช้ีป้รับป้รุงกัารดูัดัซ่ิมื่ TPT ให้ดีัยิ�งข่�น นี�เป็้นสิ�งสำาคัญเน้�องจากัผู้่ทีี่�ตดิัเช้ี�อวิณัโรคทีี่�
เกิัดัจากัแบคทีี่เรยี (TB) และมีื่ควิามื่เสี�ยงทีี่�จะเป็้นโรคนี�อาจรู้ส่กัดีั และอาจไม่ื่จำาเป็้นต้องรบั
ป้ระที่านยา

แมื่้วิ่า ART ป้กัติจะช่ีวิยลดัควิามื่เสี�ยงติดัเช้ี�อวิัณโรค (TB) แต่ควิามื่เสี�ยงของกัาร
ติดัเช้ี�อวิัณโรค (TB) ยังคงสูงแมื่้จะใช้ี ART เมื่้�อเที่ียบกัับคนที่ี�ไมื่่มื่ีเช้ี�อเอชีไอวิี 
(HIV) กัารใช้ี TPT และ ART ร่วิมื่กััน ช่ีวิยลดัควิามื่เสี�ยงของวิัณโรค (TB) ได้ัอย่าง
มื่ากั

ฉันสามื่ารถใช้ีที่ั�ง ART และ TPT ร่วิมื่กัันไดั้หร้อไมื่่?
ใช่ี สามื่ารถรับที่ั�ง ART และ TPT ร่วิมื่กัันไดั้

สนับสนุน NTP ในกัารจัดัหาวิิตามื่ิน B6 เป้็นลำาดัับควิามื่สำาคัญสำาหรับผู้่ที่ี�อยู่ใน TPT 



ฉันไดั้รับกัารรักัษาวิัณโรค (TB) เมื่้�อสามื่ป้ีก่ัอน ฉันยัง
ต้องกัารกัารรักัษาเชิีงป้้องกัันหร้อไมื่่?
ได้ั เน้�องจากักัารรักัษาโรควิัณโรค (TB) ก่ัอนหน้านี�ไมื่่ได้ั
ป้้องกัันคุณจากักัารติดัเช้ี�อวิัณโรค (TB) ซิำ�า

ฉันจะป้้องกัันวัิณโรค (TB) ได้ันานแค่ไหนถ้าฉันใช้ี TPT?
กัารศ่กัษาหลายชิี�นแสดังให้เห็นวิ่า TPT ช่ีวิยลดัอุบัติกัารณ์

ของวัิณโรค (TB) ได้ัในช่ีวิง 7-15 ป้ี TPT ช่ีวิยชีีวิิตป้้องกัันกัารเจ็บป้่วิย และหลีกั
เลี�ยงควิามื่ทีุ่กัข์ที่รมื่าน

ฉันจำาเป้็นต้องใช้ี TPT หร้อไมื่่หากัฉันอาศัยอยู่กัับเอชีไอวิีและรับ ART และมื่ี
จำานวินเซิลล์ CD4 สูง?
ใช่ี ผู้่ใหญ่และวิัยรุ่นทีุ่กัคนที่ี�ติดัเช้ี�อเอชีไอวิี (HIV) ควิรใช้ี TPT เป้็นส่วินหน่�งของ
ชุีดักัารดัูแลเอชีไอวิี(HIV) แบบครอบคลุมื่ โดัยไมื่่คำาน่งถ่งจำานวินเซิลล์ CD4 ของ
พูวิกัเขา

ฉันเป้็นผู้่ใช้ียาฉีดัสำาหรับผู้่มื่ีเช้ี�อเอชีไอวิี (HIV) ในกัารบำาบัดัที่ดัแที่นฝ่�น (OST) ฉัน
ยังไมื่่ไดั้เริ�มื่ ART ฉันจำาเป้็นต้องรับกัารรักัษาป้้องกัันวิัณโรคหร้อไมื่่?
ใช่ี ผู้่ที่ี�ใช้ียา (PWUD) มื่ีควิามื่ชุีกัของกัารติดัเช้ี�อวิัณโรค (TB) และอุบัติกัารณ์ของ
โรควิัณโรค (TB) สูงกัวิ่า ผู้่ที่ี�รับป้ระที่าน 3HP ร่วิมื่กัับ OST ควิรไดั้รับกัารดัูแล
อย่างใกัล้ชิีดัเพู้�อดัูสัญญาณของอากัารถอนยาหลังจากัหยุดัใช้ีและเหตุกัารณ์ไมื่่พู่ง
ป้ระสงค์อ้�นๆ หลีกัเลี�ยง Rifampicin ไดั้ดัีที่ี�สุดั

ฉันค้อ ผู้่ตดิัเช้ี�อพีูแอลเอชีไอวิ ีที่ี�ตดิัเช้ี�อไวิรัสตบัอักัเสบซีิ ฉันสามื่ารถรบั TPT ได้ัหร้อไม่ื่?
ใช่ี แต่อาจต้องมื่ีกัารป้รับเป้ลี�ยนบางอย่าง ผู้่ที่ี�เป้็นโรคไวิรัสตับอักัเสบซีิ (HCV) ควิร
ป้ร่กัษากัับผู้่ให้บริกัารดัูแลสุขภาพูหร้อแพูที่ย์

เราจะพูิจารณาวิ่าผู้่ติดัเช้ี�อพูีแอลเอชีไอวีิซ่ิ�งป้่วิยเป้็นวิัณโรคร่วิมื่อยู่ดั้วิยก่ัอนที่ำากัาร
รักัษาด้ัวิย TPT ได้ัอย่างไร?
ต้องที่ำากัารพิูจารณาว่ิาวิณัโรคทีี่�เป็้นอยู่ในผู้่ใหญ่และวัิยรุ่นทีี่�อยู่อาศยัร่วิมื่กัับผู้่ติดัเช้ี�อ
โดัยกัารตรวิจคัดักัรองตามื่อากัารวัิณโรค (TB) ผู้่ทีี่�อากัารไอ, มีื่ไข้, นำ�าหนักัลดั และ
เหง้�อออกัตอนกัลางค้น ควิรตรวิจวัิณโรค (TB)เพิู�มื่เตมิื่ ผู้่ที่ี�ไม่ื่มื่อีากัารควิรได้ัรับ TPT 
ร่วิมื่กัับ ART



สตรีมื่ีครรภ์ที่ี�ติดัเช้ี�อเอชีไอวิี (HIV) ควิรรับป้ระที่าน TPT หร้อ
ไมื่่?
ใช่ี หญิงตั�งครรภ์ทีี่�ตดิัเช้ี�อเอชีไอวิ ี(HIV) มีื่ควิามื่เสี�ยงต่อวิณัโรค (TB) 
ซ่ิ�งอาจส่งผ่ลร้ายแรงต่อทัี่�งสตรีและเดัก็ัในครรภ์ กัารตั�งครรภ์ไม่ื่ควิร
ตดััสิที่ธิี�สตรีตั�งครรภ์จากักัารได้ัรับ TPT แม้ื่ว่ิาจะต้องมื่กีัารติดัตามื่
อย่างใกัล้ชิีดัสำาหรบัผ่ลข้างเคยีงใดัๆ

เหตุใดัฉันจ่งควิรกิันยารกััษาโรควัิณโรค (TB) เม้ื่�อไม่ื่รู้ส่กัป่้วิย?
หากัคุณไดั้รับคำาแนะนำาให้ใช้ียา TPT นั�นเป้็นเพูราะเจ้าหน้าที่ี�ดัูแลสุขภาพูหร้อ
แพูที่ย์เช้ี�อวิ่าคุณมื่ีโอกัาสเป้็นโรควิัณโรค (TB) ที่ี�ลุกัลามื่มื่ากัข่�น กัารใช้ี TPT แบบ
สมื่บูรณ์สามื่ารถป้้องกัันกัารติดัเช้ี�อไมื่่ให้กัลายเป้็นโรคที่ี�ลุกัลามื่ไดั้

ฉันควิรที่ำาอย่างไรหากัเกิัดัอากัารไม่ื่พู่งป้ระสงค์จากัยา?
หากัคุณไดั้รับ TPT และมื่ีอากัารใดัๆ คุณควิรติดัต่อผู้่ให้บริกัารดัูแลสุขภาพูของคุณ
ที่ันที่ี อากัารที่ั�วิไป้ ไดั้แก่ั อากัารเบ้�ออาหาร (เบ้�ออาหาร), คล้�นไส้, อาเจียน, ไมื่่
สบายที่้อง, อ่อนเพูลียหร้ออ่อนแรงอย่างต่อเน้�อง, ป้ัสสาวิะสีเข้มื่, อุจจาระสีซีิดั
หร้อดัีซ่ิาน

ใครควิรไดั้รับกัารตรวิจและรักัษากัารติดัเช้ี�อวิัณโรค (TB)?
ผู้่ใหญ่, วิัยรุ่น, เดั็กั และที่ารกัที่ี�อาศัยอยู่กัับผู้่ติดัเช้ี�อเอชีไอวิี (HIV), ที่ารกัและเดั็กั
อายุตำ�ากัวิ่า 5 ป้ี ที่ี�สัมื่ผั่สกัับผู้่ป้่วิยวิัณโรค (TB) และกัลุ่มื่เสี�ยงที่างคลินิกัที่ี�ติดัเช้ี�อ
เอชีไอวิี (HIV) เช่ีน ผู้่ที่ี�เริ�มื่กัารรักัษาด้ัวิยยาต้าน TNF ไดั้รับกัารฟอกัไต, กัารเตรี
ยมื่กัารป้ลูกัถ่ายอวิัยวิะ โอกัาสสูงที่ี�จะเกิัดัโรควิัณโรค (TB) แบบมื่ีอากัาร และควิร
ไดั้รับกัารจัดัลำาดัับควิามื่สำาคัญสำาหรับกัารวิินิจฉัยอย่างเป้็นระบบและกัารรักัษา
กัารติดัเช้ี�อวิัณโรค (TB) โดัยไมื่่คำาน่งถ่งสภาพูแวิดัล้อมื่
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