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Điều Trị Nhiễm Lao Tiềm Ẩn (LTBI) 
(Treatment of latent tuberculosis infection) 

Tại sao tôi cần phải điều trị để phòng ngừa Bênh Lao? 
Cuộc xét nghiêm da trên tay quý vị (Mantoux) với kết quả dương tính chỉ ra rằng quý vị đã bị nhiễm các mầm 
bệnh lao (Mycobacterium tuberculosis). Việc chụp X quang ngực và khám nghiệm chỉ ra rằng quý vị 
KHÔNG CÓ vi trùng lao và không thể truyền vi trùng này cho bất cứ một ngươi nào. Bị nhiễm lao hay nhiễm 
lao tiềm ẩn (LTBI) có nghĩa là quý vị có thể có nguy cơ phát triển bệnh lao vào lúc nào đó trong cuộc đời của 
quý vị, nhất là khi hệ thống miễn dịch của quý vị bị suy yếu vì bất cứ lý do gì. Bằng cách uống thuốc Isoniazid 
(INH) trong 9 tháng, quý vị có thể làm giảm cơ hội nhiễm bệnh phát triển thành bệnh lao lên tới 92%. 
Vì vậy nếu 100 người bị nhiễm vi trùng lao (Mantoux dương tính), 10 đến 20 sẽ có khả năng bị mắc 
bệnh lao trong cuộc đời của họ với 5 đến 10 của những trường hợp lao này xảy ra trong vòng 2-5 
năm bị nhiễm bệnh. Nếu tất cả 100 người có Mantoux dương tính uống thuốc INH thì ít hơn 1 đến 2 
người sẽ phát triển thành bệnh lao vì INH có tác dụng loại bỏ các nhiễm trùng tiềm ẩn hoặc không 
hoạt động. 

Tôi uống thuốc gì để phòng ngừa Bệnh Lao? 
Việc điều trị bằng cách uống thuốc INH trong 9 tháng được dùng để phòng ngừa bệnh lao phát 
triển. INH được cho tùy theo cân nặng của quý vị và cho người lớn thì liều thuốc hàng ngày 
thường là 3 X 100mg viên thuốc. Đôi khi INH được cho 3 lần mỗi tuần, với liều lượng cao hơn (thí 
dụ: 600mg vào Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu), và cuộc điều trị được quan sát trực tiếp bởi một nhân 
viên chăm sóc y tế. Vitamin B6 (pyridoxine) cũng được bổ sung để làm giảm nguy cơ có thể xảy ra 
tác dụng phụ.  

Xét nghiệm máu trước khi bắt đầu uống thuốc INH  
Thỉnh thoảng INH có thể tạo nên viêm gan. Trước khi uống INH, chức năng của gan của quý vị sẽ 
được kiểm tra xem gan của quý vị có hoạt động tốt hay không. INH không được dùng cho những 
người bị bệnh gan hoặc những người uống rượu thường xuyên và nhiều. Điều rất quan trọng là 
quý vị tránh/giảm bớt uống rượu trong khi uống thuốc INH vì rượu làm tăng nguy cơ 
nhiễm độc gan nghiêm trọng. 

INH có an toàn hay không? 
Hàng triệu người khắp thế giới đã uống thuốc INH và nói chung là có thể chịu được tốt. Tuy nhiên, 
như với bất cứ một loại thuốc nào khác, thuốc này đôi khi cũng có những tác dụng phụ. Hãy nói 
với bác sĩ của quý vị, nhân viên y tế Thổ dân hoặc y tá ngay tức khắc nếu có bất cứ một căn bệnh 
nào không giải thích được phát triển hoặc có một trong những triệu chứng sau đây xảy ra:   

• Đau bụng 
• Ăn không ngon 
• Buồn nôn 
• Ói mửa 
• Phát ban/ngứa 
• Vàng da 
• Nước tiểu đục (màu nước trà) 
• Ngứa ran hoặc tê ở tay hoặc chân 
• Nóng sốt kéo dài 3 ngày hoặc hơn 
• Buồn ngủ ban đầu (thường sẽ hết trong vòng tháng đầu). 
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Kiểm tra hàng tháng  
Trong thời gian quý vị uống thuốc INH, quý vị được yêu cầu đến viếng phòng khám lao mỗi tháng. 
Mục đích của cuộc viếng thăm này là để:  
• Kiểm tra cân nặng và sức khỏe tổng quát của quý vị 
• Kiểm tra xem có tác dụng phụ gì ở thuốc hay không 
• Kiểm tra xem quý vị có uống thuốc đúng cách hay không và để quý vị lấy thêm một tháng 

thuốc uống.  

Điều gì xảy ra nếu tôi quên không uống thuốc?  
Nếu quý vị chỉ quên uống thuốc một ngày, xin đừng lo lắng. Quý vị cứ tiếp tục uống liều lượng thuốc 
mỗi ngày cho ngày kế tiếp như thường lệ. Tuy nhiên, nếu quý vị quên quá nhiều lần, thuốc sẽ không 
còn công hiệu.  
Nếu quý vị uống thuốc vào cùng giờ mỗi ngày thì sẽ dễ dàng để nhớ hơn. Tốt nhất là uống thuốc khi 
bụng đói.  

Lời khuyên chung khi uống thuốc INH 
• Hãy uống thuốc INH ít nhất nửa tiếng đồng hồ trước bữa ăn hoặc lúc đi ngủ. 
• Hãy uống thuốc với sữa, nước hoặc một ly nước trái cây. 
• Hãy ăn thực phẩm lành mạnh và nghỉ ngơi đầy đủ. 
• Hãy tránh uống rượu. 
• Hãy nói với bác sĩ, nhân viên y tế Thổ dân hoặc y tá về bệnh lao về bất cứ loại thuốc nào quý 

vị đang uống và trước khi quý vị bắt đầu uống loại thuốc mới nào. 
• Phụ nữ đang uống INH nên tránh có thai cho đến khi đợt điều trị kết thúc. Điều này bởi vì việc 

mang thai có thể làm tăng nguy cơ có tác dụng phụ liên quan đến gan. Nếu có xảy ra việc 
mang thai, xin báo cho phòng khám lao biết càng sớm càng tốt. 

• Thuốc ngừa thai có thể được dùng một cách an toàn trong khi uống thuốc INH. 

Chuyện gì xảy ra nếu tôi lại tiếp xúc với một người mắc bệnh lao sau 
khi hoàn tất một đợt thuốc INH? 
Hoàn tất một đợt điều trị Nhiễm Lao Tiềm Ẩn (LTBI) (điều trị phòng ngừa) sẽ diệt vi trùng lao tiềm 
ẩn trong cơ thể của quý vị. Về sau, nếu quý vị lại tiếp xúc với bệnh lao nữa, nguy cơ căn bệnh phát 
triển sẽ rất thấp (vào khoảng một phần tư là nhiều)*. Điều trị chuyển đổi việc xét nghiệm da (TST) 
ban đầu của quý vị là quan trọng nhất. Tuy nhiên, nếu qúy vị lại tiếp xúc trở lại với bệnh lao (có 
nghĩa là được nhận diện là người tiếp xúc với bệnh lao), một cuộc tái khám lâm sàng và chụp X 
quang ở ngực để theo dõi sẽ được đề nghị. 

Muốn biết thêm thông tin 
Muốn biết thêm thông tin về phòng khám lao trong vùng của quý vị. 
Alice Springs  89517548 
Darwin  89228804 
Katherine  89739040 
Nhulunbuy  89870282 
Tennant Ck  89624259 
hoặc www.nt.gov.au/health/cdc 
* Sutherland et al. Sự Phát triển Bệnh Lao Lâm Sàng Tiếp Theo Việc Nhiễm Bệnh Với Vi Trùng 

Tubercle bacilli. Tubercle. 63(1982) 255-268. 
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