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การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการยอมสีทนกรดและวิธีการตรวจ
ทางอณูชีววิทยา โดยเปรียบเทียบกับวิธีการเพาะเชื้อ
จากเสมหะของผูปวยวัณโรคปอด ในโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
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การคนหาผูปวยวัณโรคปอดระยะแพรกระจายเชื้อไดเร็ว สามารถลดการแพรกระจายเชื้อวัณโรค
ในโรงพยาบาลได การวิ จัยครั้งนี้เปนการศึกษายอนหลังจากขอมูลเดิมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคดวยวิธีการยอมเสมหะดวยสีทนกรด วิธีการตรวจเสมหะ
ทางอณู ชี ววิ ท ยา เปรี ย บเทีย บกั บ การเพาะเชื้ อ วัณ โรคจากเสมหะของผูม ารั บบริก ารตรวจวั ณ โรค
ในโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ ผูมารับบริการตรวจวัณโรค ที่สงตรวจเสมหะ
ทีก่ ลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค ตั้งแต 1 มกราคม 2561 ถึง 31
ธันวาคม 2561 จํานวนทั้งสิ้น 397 ราย ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา พบวาวิธีการยอม
เสมหะดวยสีทนกรด มีคาความไวรอยละ 94.3 ความจําเพาะรอยละ 94.2 การทํานายผลบวกรอยละ
92.7 และการทํ า นายผลลบร อ ยละ 95.5 วิ ธี ก ารตรวจเสมหะทางอณู ชี ว วิ ท ยา มี ค า ความไว
รอยละ 100.0 ความจํ าเพาะรอยละ 93.7 การทํานายผลบวกรอยละ 92.6 และการทํา นายผลลบ
รอยละ 100.0 สรุปไดวา การตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคโดยวิธีการยอมเสมหะดวยสีทนกรดและวิธีการ
ตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยา เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถชวยคนหาผูปวยรายใหมไดรวดเร็ว
ลดการแพรกระจายเชื้อ สามารถใหการรักษาที่ถูกตองเหมาะสมและหายจากวัณโรคได
คําสําคัญ: การยอมเสมหะดวยสีทนกรด วิธีการตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยา สวรรคประชารักษ
กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000
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Abstract
Early detection of pulmonary tuberculosis patients can reduce the spread of
tuberculosis infection in the hospital. The aim of this retrospective study is to evaluate
the efficiency of acid fast bacilli stain and molecular technique by comparing with
sputum culture for TB of pulmonary tuberculosis patients in Sawanpracharak Hospital.
A total of 397 samples were collected during 1 January 2018 to 31 December 2018 to
diagnose pulmonary tuberculosis in Medical Technology department Sawanpracharak
Hospital, Nakhonsawan Province. The data were analyzed using descriptive statistics. It
was found that the acid fast bacilli stain obtained sensitivity 94.3 %, specificity 94.2 %,
positive predictive value and negative predictive value were 92.7 % and 95.5 %,
respectively. The molecular technique obtained sensitivity 100.0 %, specificity 93.7%,
positive predictive value and negative predictive value were 92.6 % and 100.0 %,
respectively. In concluded that the diagnosis of tuberculosis by acid fast bacilli stain
and molecular technique are highly effective, can help find new patients faster, reduce
the spread of infection, able to the correct treatment suitable and recover from
tuberculosis
.
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บทนํา

วัณโรค (Tuberculosis) เปนโรคติดตอชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Mycobacterium tuberculosis
ซึ่งเชื้อจะกอใหเกิดโรคทีป่ อดและอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย เชน ตอมน้ําเหลือง กระดูกสันหลัง ขอ ลําไส
เยื่อหุมสมอง เปนตน วัณโรคสามารถแพรกระจายไปสูผ ูที่อยูใกลชิดไดโดยงาย นับตั้งแตป พ.ศ. 2423 ที่
Robert Koch สามารถตรวจพบและแยกเชื้อวัณโรคจากเสมหะผูปวยไดเปนครั้งแรกจนถึงปจจุบัน มี
ผูปวยเปนวัณโรคและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป พ.ศ. 2561 มีผูเสียชีวิตจากวัณโรคประมาณ 1.5
ลานคนทั่วโลก (Global tuberculosis report, 2019) สาเหตุสวนใหญที่ทําใหการระบาดของวัณโรค
เปนไปอยางรวดเร็วคือในกลุมผูปวยโรคเอดส ซึ่งผูปวยกลุมนี้จะมีภูมิคุมกันต่าํ ทําใหติดเชื้อไดงายกวาคน
ปกติ สงผลใหมีอัตราปวยและตายเนื่องจากวัณโรคเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยปละ 100,000 คนตอป ทั้งในกลุม
ผูปวยเอดสและผูปวยทั่วไป (Global tuberculosis report, 2019) ตาม guideline ที่ WHO กําหนดไว
สําหรับการตรวจวินิจฉัยวัณโรคปอด ใชวิธีการตรวจยอมเสมหะดวยสีทนกรด (AFB stain) หาเชื้อวัณโรค
ปอด การตรวจทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อ การตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาดวยเครื่องตรวจ Gene X pert
การเพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะ และการตรวจจากภาพถายรังสีทรวงอกรวมกับอาการแสดงทางคลินิก
(Lewinsohn et al., 2017) การตรวจชิ้นเนื้อเปนวิธีที่ใชระยะเวลาในการตรวจนานและตองอาศัยพยาธิแพทย
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การตรวจดวยภาพถายทางรังสีทรวงอกมีความจําเพาะต่ําและในบางกรณีไมสามารถแยกโรคเนื้องอก
หรือมะเร็งได สวนการตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาเปนวิธีที่เร็วและมีคาใชจายคอนขางสูง ดังนั้นการ
ยอมเสมหะดวยสีทนกรดหาเชื้อวัณโรคปอดจึงเปนวิธีที่หองปฏิบัติการทั่วไปเลือกใช เนื่องจากเปนวิธี
ที่งา ย สะดวก รวดเร็ว ราคาไมแพง สามารถทําไดทุกหองปฏิบัติการ ซึ่งทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
คลินิก กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค มีการตรวจยอมเสมหะ
ดวยสีทนกรดและการตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาเปนงานประจําวัน แตอยางไรก็ตามทางหองปฏิบัติการ
ก็ ยั งไม มี ขอมู ลความไวและความจําเพาะสําหรับ วิธีดังกลาว ถาวิธี การยอมเสมหะดว ยสีทนกรดหา
เชื้อวัณโรคปอดมีความไวและความจําเพาะสูง วิธีนี้จะสามารถชวยในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย หรือ
ติ ดตามผลการรัก ษาได เป นอย างดี โดยเฉพาะอยา งยิ่งการวินิจ ฉัยผูปวยวัณโรคปอดระยะแพรเชื้อ
การวินิจฉัยโดยการยอมเสมหะดวยสีทนกรดที่สามารถทําไดงายและรวดเร็วจะชวยในการคนหาผูปวย
ดังกลาวได ทําใหลดการแพรกระจายเชื้อวัณโรคไปสูผูปวยอื่นและบุคลากรในโรงพยาบาลได
ดังนั้นวิธีการตรวจหาผูปวยที่เปนวัณโรคจึงมีความสําคัญ ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดสนใจที่
จะศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคดวยวิธีการยอมเสมหะดวยสีทนกรด และวิธีการ
ตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยา เปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะของผูมารับบริการตรวจ
วัณโรค ในโรงพยาบาลสวรรคป ระชารักษ จังหวัดนครสวรรค เพื่อประกอบการตัดสินใจของแพทย
ในการเลือกวิธีการส งตรวจ เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ ทําใหผูปวยวัณโรคไดรับการรักษาที่ถูกตอง
อยางรวดเร็ว
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ผู ป ว ยที่ ม ารั บ บริ ก ารตรวจวั ณ โรค ที่ ส ง ตรวจเสมหะกั บ กลุ ม งานเทคนิ ค การแพทย
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค
2. กลุมตัวอยาง
ผลตรวจเสมหะของผูปวยที่มารับบริการตรวจวัณโรค ที่สงตรวจเสมหะกับกลุมงานเทคนิค
การแพทย โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2561
3. เครื่องมือ และวิธีการทดลอง
3.1 การเก็บตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ผลตรวจเสมหะของผูปวยที่แพทยสงสัยวาเปนวัณโรคและผูปวยวัณโรคที่ติดตาม
ผลการรักษาที่มารับบริการตรวจหาวัณโรค ณ กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลสวรรคประชา
รักษ โดยเก็บขอมูลยอนหลังจากผลการตรวจในระบบสารสนเทศของผูปวยที่สงตรวจทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้
การยอมเสมหะดวยสีทนกรด (AFB stain) การตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาดวยเครื่องตรวจ Gene X
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pert (Cepheid, USA) และการสงเพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะ (Sputum culture for TB) ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2561 ถึงวัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ขอมูลของกลุมตัวอยางทั้งหมดจะถูกปกปดเปน
ความลับและการพิทักษสิทธิ์ในการดําเนินการวิจัย
3.2 การยอมเสมหะดวยสีทนกรด ( AFB stain)
การย อ มเสมหะดว ยสีทนกรด เพื่อ หาเชื้อ วัณ โรคโดยตรงจากสิ่งส งตรวจ อาศัย
คุณสมบัติการทนกรดของเชื้อวัณโรค โดยนําเสมหะมาปายลงบนสไลด บนเนื้อที่ 1x2 เซนติเมตร(cm.)
ปลอยใหแหง และนําสไลดที่สเมียรจนแหงดีแลวนําไป fix บนเปลวไฟ (heat fix) โดยผานเปลวไฟไป 23 ครั้ง และนํามาย อมดวยสีทนกรด โดยทั่วไป สีที่ใชยอมคือ Fuchsin เชื้อวัณโรคจะติดสีแดงของ
carbol fuchsin
3.3 การตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาดวยเครื่องตรวจ Gene X pert
ตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยใชหลักการตรวจทางอณูชีววิทยาหา DNA ของเชื้อวัณโรค
โดยสกัด DNA ดวยการเติมน้ํายา sample reagent (SR) ปดฝาตลับกอนนําเขาเครื่องตรวจวิเคราะห
Gene X pert เครื่องตรวจวิเคราะห Gene X pert แสดงผลการตรวจแบงออกเปนสองสวน ดังนี้
ผลการตรวจพบเชื้อหรือไมพบเชื้อวัณโรค และผลการตรวจการดื้อยา rifampicin ของเชื้อวัณโรคที่ตรวจพบ
3.4 การตรวจเพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะ (Sputum culture for TB)
การเพาะเชื้ อวัณโรคจากเสมหะตองทําการลดความปนเปอนของเชื้อประจําถิ่นที่
ปนเปอนมาในสิ่งสงตรวจ แลวนําตะกอนที่ไดปริมาณ 0.1-0.5 ml ใสลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม
เชน Lowenstein-Jensen (LJ) media (BD, USA) หรือ Middlebrook 7H-10 (Liofilchem, Italy)
หรือนําไปเพิ่มจํานวนในอาหารเหลว เชน Middlebrook 7H-9, MGITTM, MB/BactT® กอนนําไป
เพาะแยกเชื้อในอาหารแข็ง (Kassaza et al., 2014)
4. การวิเคราะหขอมูล
รวบรวมผลการตรวจหาวัณโรคของผูปวยที่มีการสงตรวจยอมเสมหะดวยสีทนกรดสงตรวจ
วิเคราะหเสมหะทางอณูชีววิทยาดวยเครื่อง Gene X pert และสงตรวจเพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะ
ร ว มกั น ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2561 ถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 แล ว นํ า ผลที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห ห า
ประสิทธิภาพของการตรวจเสมหะโดยใชสถิติ ROC curve
ผลการวิจัย

เสมหะจากผูปวยทั้งหมด 397 ราย ประกอบไปดวยเพศหญิงจํานวน 132 ราย (รอยละ 33.2)
เพศชายจํานวน 265 ราย (รอยละ 66.8) สวนใหญมีอายุ ตั้งแต 15-40 ป รอยละ 75.1 รองลงมา มีอายุ
มากกวา 40 ป รอยละ 20.1 และ มีอายุนอยนอยกวา 15 ป รอยละ 4.8 ดังตารางที่ 1 (Table 1)
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Table 1 General characteristic of sample groups
General characteristics

Amount (persons)
N=397

%

132
265

33.2
66.8

19
298
80

4.8
75.1
20.1

Sex
Female
Male
Age(years)
< 15
15-40
> 40

ผลของการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคโดยการยอมเสมหะดวยสีทนกรด ใหผลบวกจํานวน 177
ราย ใหผลลบ 220 ราย วิธีการตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาดวยเครื่องตรวจ Gene X pert ใหผลบวก
188 ราย ใหผลลบ 209 ราย และวิธีการเพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะ ใหผลบวก 174 ราย ใหผลลบ 223
ราย ดังตารางที่ 2 (Table 2)
Table 2 Result of each method for diagnosis TB in pulmonary tuberculosis patients
Method
AFB Stain
Gene X pert
Culture for TB

Result (persons)
Negative
Positive
220
177
209
188
223
174

Total
397
397
397

ผลของการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดวยการยอมเสมหะดวยสีทนกรด ใหผลบวก เมื่อสงตรวจ
เพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะแลวพบเชื้อ M. tuberculosis จํานวน 164 ราย ไมพบเชื้อ 13 ราย และในรายที่
ตรวจการย อมเสมหะด วยสี ทนกรด ให ผลลบ เมื่ อส งตรวจเพาะเชื้ อวั ณโรคจากเสมหะ แล วพบเชื้ อ
M. tuberculosis จํานวน 10 ราย ไมพบเชื้อ 210 ราย ดังตารางที่ 3 (Table 3)
Table 3 Study results about Sputum AFB Stain
Sputum AFB Stain
Positive
Negative
Total

Sputum culture for TB
M. tuberculosis
No growth
164
13
10
210
174
223
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Total
177
220
397
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ผลการตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาดวยเครื่องตรวจ Gene X pert ใหผลบวก เมื่อสงตรวจ
เพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะแลวพบเชื้อ M. tuberculosis จํานวน 174 ราย ไมพบเชื้อ 14 ราย และ
ในรายที่ตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาใหผลลบ เมื่อสงตรวจเพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะ แลวพบเชื้อ
M. tuberculosis จํานวน 0 ราย ไมพบเชื้อ 209 ราย ดังตารางที่ 4 (Table 4)
Table 4 Study results about Gene X pert
Sputum culture for TB
M. tuberculosis
No growth
174
14
0
209
174
223

Gene X pert
Positive
Negative
Total

Total
188
209
397

เมื่อศึกษาประสิทธิภาพจาก ROC Curve ของวิธีการตรวจวินิจฉัยวัณโรค พบวาวิธีการยอม
เสมหะดวยสีทนกรด ใหคาความไว ความจําเพาะ คาทํานายผลบวก และคาทํานายผลลบ เทากับรอยละ
94.3, 94.2, 92.7 และ 95.5 ตามลําดับ และวิธีการตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาดวยเครื่องตรวจ Gene
X pert ใหคาความไว ความจําเพาะ คาทํานายผลบวก และคาทํานายผลลบ เทากับรอยละ 100, 93.7,
92.6 และ 100 ตามลําดับ โดยมีพื้นที่ใตกราฟ (AUC) เขาใกล 1 มาก ดังตารางที่ 5 (Table 5 ) และ
ภาพที่ 1 (Figure 1)
Table 5 Sensitivity and specificity of AFB Stain and Gene X pert were compared to
Culture for TB
Method

Sensitivity
(%)

Specificity
(%)

AFB Stain
Gene X pert

94.3
100.0

94.2
93.7

Positive
predictive
value (%)
92.7
92.6
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Negative
predictive
value (%)
95.5
100

AUC

95%CI

0.929
0.964

0.860-0.971
0.907-0991
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Figure 1 The ROC curve of AFB Stain and Gene X pert for diagnosis TB
อภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้พบวา วิธีการตรวจวินิจฉัยแยกเชื้อวัณโรคปอดที่ใชในโรงพยาบาลสวรรค
ประชารักษ จ.นครสวรรค ไมวาจะเปนการยอมเสมหะดวยสีทนกรด การตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาดวย
เครื่องตรวจ Gene X pert มีประสิทธิภาพสูง สามารถวินิจฉัยวัณโรคปอดไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมี
ความถูกตองแมนยําสูง พิจารณาไดจากคาความไว ความจําเพาะ คาทํานายผลบวก และคาทํานายผลลบ
ที่สูงเมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐาน (Gold Stand) โดยการยอมเสมหะดวยสีทนกรดใหคาความไว และ
ความจําเพาะเทากับรอยละ 94.3 และ 94.2 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Thonsiri (2016)
ที่ศึกษาในเสมหะยอมสีทนกรดของผูปวยไดความไวและความจําเพาะเทากับรอยละ 69.4 และ 91.0
ตามลําดับ และวิธีการตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาดวยเครื่องตรวจ Gene X pert จากการศึกษาครั้งนี้
ใหคาความไวและความจําเพาะเทากับรอยละ 100 และ 93.7 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Agrawal et al. (2016) ที่ศึกษาดวยวิธีการตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาดวยเครื่องตรวจ Gene X pert
ไดความไวและความจําเพาะเทากับรอยละ 86.8 และ 93.1 ตามลําดับ จากการศึกษานี้พบวามีบาง
ขอมูลที่ไมสอดคลองกัน เชน ผลการยอมเสมหะดวยสีทนกรดใหผลลบ แตกลับไดผลบวกจากการตรวจ
เสมหะทางอณูชีววิทยาและจากการเพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะ จํานวน 10 ราย สาเหตุหนึ่งอาจมาจาก
จํานวนเชื้อในเสมหะนอยเกินกวาจะเห็นจากการยอมสีทนกรด ซึ่งปกติถาจะใหผลบวกจากการยอมสีทน
กรด จะตองมีเชื้อในเสมหะตั้งแต 5,000-10,000 bacilli ตอ 1 ml. ของเสมหะ สวนในรายที่ตรวจดวย
วิธีการยอมเสมหะดวยสีทนกรดและการตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาใหผลบวก แตกลับใหผลลบกับ
วิธีการเพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะ จํานวน 13 ราย กรณีนี้สวนใหญมาจากการเก็บตัวอยางและการนําสง
ที่ไมเหมาะสม ทําใหเชื้อตาย ในสวนของการตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาดวยเครื่องตรวจ Gene X pert
ใหผลบวก แตกลับใหผลลบกับวิธีการยอมเสมหะดวยสีทนกรดและวิธีการเพาะเชื้อวัณโรคจากเสมหะ
จํานวน 14 ราย สาเหตุหนึ่งมาจากการสงตรวจหลังจากสิ้นสุดการรักษาที่เร็วกวา 1 เดือน ทําใหยังพบ
สารพันธุกรรมของเชื้อที่ตายแลวได แตเมื่อนํารายดังกลาวมาตรวจซ้ําหลังจาก 3 เดื อน ใหผลลบกับ
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การตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยา ซึ่งคลายกับงานวิจัยของ Grant Theron (Theron, 2018) ที่ผลการ
ตรวจเสมหะทางอณูชีววิทยาใหผลบวกเนื่องจากยังพบสารพันธุกรรมของเชื้อที่ตายแลว
การตรวจวิ นิจ ฉั ยเชื้ อวัณโรคปอดดวยวิธี การตาง ๆ ถา ตองการใหมีป ระสิทธิภาพ มีความ
ถูกตองและแมนยําสูง ตองควบคุมคุณภาพใหดีตั้งแตกระบวนการเก็บตัวอยาง การนําสง การเตรียม
ตัวอยาง เทคนิคการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนความชํานาญของบุคลากรในการทดสอบดวย จึงจะไดมา
ซึ่งผลการตรวจวินิจฉัยที่มีความถูกตอง เพื่อใหการคัดกรอง การวินิจฉัยและการติดตามการรักษาของ
โรคมีประสิทธิภาพสูงสุด
สรุปผลการวิจัย
การตรวจวิ นิจ ฉั ยเชื้อวั ณโรคดวยวิธีการยอมเสมหะดวยสีทนกรดและวิธีการตรวจทางอณู
ชี ว วิ ทยามี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง สามารถชว ยคนหาผูป วยรายใหมไ ดร วดเร็ว ลดการแพร ก ระจายเชื้ อ
และยังทําใหผูปวยวัณโรคไดรับการรักษาที่ถูกตอง เหมาะสมและหายจากวัณโรคได
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