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กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ

วัิณโรคเป็่นิโรคติดต่อัที�สำาคัญเป็่นิปั่ญหาทางด�านิสาธิารณสุขขอังป่ระเทศึไทยและทั�วิโลก	 การเพาะเลี�ยงเช้ี�อั 
และพิส้จุน์ิย้นิยันิชีนิิดขอังเช้ี�อั	เป็่นิวิิธีิที�เป็่นิมาตรฐานิ	(gold	standard)	มีควิามไวิและควิามจุำาเพาะส้งและบอักควิามมี
ชีีวิิตขอังเช้ี�อัได�	การศึึกษานีิ�ได�เป่รียบเทียบผู้ลและป่ระเมินิป่ระสิทธิิภิาพขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อั
วัิณโรคระหว่ิางการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	(solid	culture)	และการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	(liquid	culture	
MGIT	960)	จุากการศึึกษาพบว่ิาการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัมีผู้ลผู่้านิเกณฑ์์ตัวิชีี�วัิดเชิีงคุณภิาพดังนีิ�	 สัดส่วินิ	culture	positive	
ที�ตรวิจุพบ	mycobacterium	tuberculosis	complex	(MTBC)	หร้อั	nontuberculous	mycobacteria	(NTM)	ร�อัยละ	16,	
สัดส่วินิ	culture	positive	ที�ตรวิจุพบ	MTBC	ร�อัยละ	15,	สัดส่วินิ	AFB-positive	ที�ตรวิจุพบ	MTBC	ด�วิยการเพาะเช้ี�อั	
liquid	ร�อัยละ	95	และ	solid	culture	ร�อัยละ	87,	Turnaround	time	ขอังตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรค	ร�อัยละ	98	การเป่รียบเทียบ
ผู้ลขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรคระหว่ิางการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็งและการเพาะเลี�ยง
เช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	จุากตัวิอัย่างทั�งหมด	1,715	ราย	พบว่ิามีการรายงานิผู้ล	Growth	ในิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหาร
เหลวิ	ร�อัยละ	23	(388/1,715)	ส้งกว่ิาเทียบกับการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	(ร�อัยละ	20,	349/1,715)	มีการตรวิจุ 
พบ	MTBC	ในิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิร�อัยละ	98	ส้งกว่ิาเทียบกับการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	ตรวิจุพบ	 
MTBC	ร�อัยละ	88	และสัดส่วินิ	contaminated	 liquid	culture	พบร�อัยละ	6	ตำ�ากว่ิา	solid	culture	พบร�อัยละ	7	จุาก 
ผู้ลการศึึกษานีิ�การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิสามารถเพิ�มผู้ลขอังการตรวิจุพบเช้ี�อัและการตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรคจุะมี
ควิามรวิดเร็วิกว่ิาการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	

บัทนิำา
วัิณโรคเป็่นิโรคติดต่อัที�สำาคัญเป็่นิปั่ญหาทางด�านิ

สาธิารณสุขขอังป่ระเทศึกำาลังพัฒนิาทั�วิโลก1-2	ในิป่ระเทศึไทย

ปั่ญหาการติดเช้ี�อัวัิณโรคเป่็นิปั่ญหาสาธิารณสุขที�สำาคัญ	

อังค์การอันิามัยโลกจัุดให�ป่ระเทศึไทยเป็่นิ	1	ในิ	14	ป่ระเทศึ

ขอังโลกที�มีภิาระวิัณโรค3-4	 การดำาเนิินิงานิควิบคุมวัิณโรค 

จึุงเนิ�นิที�การค�นิหาผู้้�ป่่วิยให�ได�ในิระยะเริ�มแรก	และให�การรักษา 

ผู้้�ป่่วิยให�หายตามกำาหนิดให�มากที�สุด	 แนิวิทางการวิินิิจุฉัย

วัิณโรคควิรเริ�มต�นิด�วิยขั�นิตอันิการตรวิจุคัดกรอังทางคลินิิก

ที�เหมาะสมเพ้�อัระบุผู้้�ที�น่ิาจุะเป็่นิวัิณโรค	 (presumptive	 TB	

cases)	 ร่วิมกับการใชี�การตรวิจุทางห�อังป่ฏิบัติการในิการ
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ย้นิยนัิผู้ลการวิินิิจุฉัย3	โดยการวิินิิจุฉัยวัิณโรคทางห�อังป่ฏบัิติ

การโดยทั�วิไป่	 ใชี�การย�อัมเสมหะด้ด�วิยกล�อังจุุลทรรศึนิ์และ

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อั	(culture)	ซึ�งเป็่นิวิิธีิที�เป็่นิมาตรฐานิ	(gold	

standard)	 2,5-6	การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิย้นิยันิชีนิิดขอัง

เช้ี�อั	 (mycobacterial	 culture	 and	 identification)	 เป็่นิการ

ตรวิจุที�มีควิามไวิและควิามจุำาเพาะส้ง7	 เม้�อัตัวิอัย่างที�ผู่้านิ

ขั�นิตอันิการกำาจัุดเช้ี�อัป่นิเป้่�อันิแล�วิยังพบว่ิามีเช้ี�อัที�มีชีีวิิต 

อัย่้เพียง	10	-	100	ตัวิ/มิลลิลิตร	ก็สามารถเพาะเชี้�อัขึ�นิ	โดยทั�วิไป่ 

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัวัิณโรคสามารถทำาได�ในิอัาหารเพาะเลี�ยง

เช้ี�อัทั�งอัาหารชีนิิดแข็ง	(solid	culture)	และอัาหารชีนิิดเหลวิ	

(liquid	culture)	การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	อัาหารที�

นิิยมใชี�ค้อั	egg-based	media	เช่ีนิ	lowenstein-jensen	(L-J)	

และ	ogawa	ใชี�เวิลาในิการเลี�ยงเช้ี�อั	6-8	สัป่ดาห์	การเพาะ

เลี�ยงเชี้�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	 ใชี�เวิลาในิการเลี�ยงเชี้�อัโดยเฉลี�ย	

12-16	 วัินิ5,7-8	 การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิในิระบบ

อััติโนิมัติ	 BACTEC	MGIT	 960	 (mycobacterial	 growth	

indicator	 tubes)	 หลักการ	 ค้อั	 ตรวิจุวัิดการลดลงขอัง	O2	

จุากการเติบโตขอัง	เช้ี�อัมัยโคแบคทีเรียม	ในิ	MGIT	medium	 

โดยด้จุากการเร้อังแสงขอัง	 fluorescence	 indicator	 และ

แป่ลงเป็่นิ	growth	unit5,7	โดยทั�วิไป่ใชี�จุำาแนิกเช้ี�อัเป็่นิ	2	กลุ่ม

ใหญ่ๆ	ค้อั	mycobacterium	tuberculosis	complex	(MTBC)	

และ	non-tuberculous	mycobacteria	(NTM)5	จุะเห็นิได�ว่ิา 

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัเป็่นิวิิธีิที�เป็่นิมาตรฐานิ	 (gold	 standard)	

เป็่นิกระบวินิการสำาคัญในิการตรวิจุวิินิิจุฉัยวัิณโรค2,5-6	จึุงได�

ศึึกษาผู้ลการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรค	

วัิตถุป่ระสงค์ในิการศึึกษาครั�งนีิ�เพ้�อัเป่รียบเทียบผู้ลขอังการ

เพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรคระหวิ่างการ

เพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	(solid	culture)	และการเพาะ 

เลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	(liquid	culture)	ในิระบบอััติโนิมัติ	 

BACTEC	MGIT	 960	 และได�มีการป่ระเมินิคุณภิาพขอัง 

ระบบห�อังป่ฏิบัติการด�านิเทคนิิคและเป้่าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�

ขอังงานิเพาะเช้ี�อัวัิณโรค	เพ้�อัเป็่นิป่ระโยชีน์ิในิการพัฒนิาหร้อั

ป่รับป่รุงงานิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัให�มีคุณภิาพที�ดียิ�งขึ�นิ	 และ 

ลดระยะเวิลาในิการวิินิิจุฉัยวัิณโรค	 ซึ�งถ้อัเป็่นิหัวิใจุสำาคัญ 

ในิการรักษาผู้้�ป่่วิย	และการควิบคุมการแพร่กระจุายเช้ี�อัวัิณโรค 

อัย่างมีป่ระสิทธิิภิาพ9-10	

วัสดุและวิธ์่การศึึกษา
การศึึกษาครั�งนีิ�ได�เก็บข�อัม้ลการเพาะเลี�ยงเช้ี�อั 

และพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรค	 ทั�งการเพาะเลี�ยงเช้ี�อับนิ

อัาหารแข็ง	(solid	culture)	และการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัในิอัาหาร

เหลวิ	(liquid	culture)	จุากโป่รแกรม	TB	System	ในิช่ีวิงเด้อันิ

ตุลาคม	2562	ถึง	เด้อันิมกราคม	2564	การวิิเคราะห์ข�อัม้ล 

ทางสถิติใชี�โป่รแกรม	Microsoft	excel	2010	โดยวิิเคราะห์ 

การป่ระเมินิคุณภิาพขอังระบบห�อังป่ฏิบัติการด�านิเทคนิิค

และเป้่าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�ขอังงานิเพาะเช้ี�อั	และเป่รียบเทียบ

ผู้ลขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรค 

ระหว่ิางการเพาะเลี�ยงเช้ี�อับนิอัาหารแข็งและการเพาะเลี�ยงเช้ี�อั 

ในิอัาหารเหลวิ	รายงานิผู้ลเป็่นิจุำานิวินิและร�อัยละ

วิธ์่การดำาเนิินิการ 
1.	 การลงบันิทึกข�อัม้ล	

2.	 การเก็บรวิบรวิมข�อัม้ล

3.	 การจัุดการไฟล์ข�อัม้ล	เตรียมข�อัม้ลในิการวิิเคราะห์

4.	 ขั�นิตอันิการวิิเคราะห์ข�อัม้ล

แผู้นิภิ้มิท่� 1	 ขั�นิตอันิการวิิเคราะหแ์ละป่ระเมนิิเชิีงคณุภิาพ 

ขอังระบบห� อังป่ฏิบั ติ ด� านิ เทค นิิคและ 

เป้่าหมาย	ผู้ลสัมฤทธิิ�ขอังงานิเพาะเชี้�อั3
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ปที่  ฉบับที่  กันยายน ธันวาคม 

แผู้นิภิ้มิท่� 2 ขั�นิตอันิเป่รยีบเทยีบผู้ลขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อั

และพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเชี้�อัวัิณโรคระหว่ิางการ

เพาะเลี�ยงเชี้�อับนิอัาหารแข็ง	 (solid	 culture)	

กับการเพาะเลี�ยงเชี้�อัในิอัาหารเหลวิ	 (liquid	 

culture)2,11

ผู้ลการศึึกษา
การป่ระเมินิคุณภิาพขอังระบบห�อังป่ฏิบัติด�านิเทคนิิค

และเป้่าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�ขอังงานิเพาะเช้ี�อั	 พบว่ิาสัดส่วินิ	

culture	positive	ที�ตรวิจุพบ	Mycobacterium tuberculosis 

complex	 (MTBC)	 หร้อั	 nontuberculous	 mycobacteria	

(NTM)	(new	and	relapse	cases)	พบร�อัยละ	16,	สัดส่วินิ	

culture	 positive	 ที�ตรวิจุพบ	MTB	 (new	 and	 relapses	

cases)	พบร�อัยละ	 15,	 สัดส่วินิ	 AFB-positive	 ที�ตรวิจุพบ	

MTB	ด�วิยการเพาะเช้ี�อั	(new	and	relapses	cases)	liquid	

พบร�อัยละ	95,	solid	culture	พบร�อัยละ	87,	สัดส่วินิ	AFB-

negative	ที�ตรวิจุพบ	MTB	ด�วิยการเพาะเช้ี�อั	พบร�อัยละ	6,	

สัดส่วินิ	contaminated	culture	ซึ�งทำาให�ไม่สามารถอ่ัานิผู้ล

ได�	liquid	culture	พบร�อัยละ	6	และ	solid	culture	พบร�อัยละ	 

7	และ	 turnaround	 time	ขอังตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรค	สามารถ

รายงานิผู้ลได�ตามเวิลาที�กำาหนิดไวิ�	ร�อัยละ	98	(ตารางที�	1)

ตารางที�	1	 ผู้ลตัวิชีี�วิัดเชิีงคุณภิาพขอังระบบห�อังป่ฏิบัติ

ด�านิเทคนิิคและเป่้าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�ขอัง	 

งานิเพาะเชี้�อัโรค3

ตั้วช่�วัดเชิงคุณภิาพ
(การเพาะเช้�อ)

คำาอธิ์บัาย
ท่�ทำาได้
(case)

ร้อยละ 
ท่�ทำาได้

เป้ีาหมาย 
ผู้ลสัมฤทธิ์�

ของงานิ

สัดส่วินิ	culture	 
positive	ที�ตรวิจุ	 
พบ	MTB	หร้อั	NTM
(new	and	relapse	
cases)

จุำานิวินิ	culture	
positive	ที�ตรวิจุ
พบ	MTB	หร้อั
NTM	/	จุำานิวินิสิ�ง
ส่งตรวิจุทั�งหมดที�
ส่งเพาะเช้ี�อั

ผู้้�ป่่วิยกอัง
วัิณโรค
81/501

16 ร�อัยละ	15	-	20

สัดส่วินิ	culture	 
positive	ที�ตรวิจุ
พบ	MTB	(new	and	
relapses	cases)

จุำานิวินิ	culture	
positive	ที�ตรวิจุ
พบ	MTB	/
จุำานิวินิสิ�งส่ง
ตรวิจุทั�งหมดที�ส่ง
เพาะเช้ี�อั

ผู้้�ป่่วิยกอัง
วัิณโรค
77/501

15 ร�อัยละ	10	-	15

สัดส่วินิ	AFB-positive	
ที�ตรวิจุพบ	MTB
ด�วิยการเพาะเช้ี�อั
(new	and	relapses	
cases)

จุำานิวินิขอัง	AFB-
positive	ที�ตรวิจุ
พบ	MTB	ด�วิย
การเพาะเช้ี�อั	/	 
จุำานิวินิ	 
AFB-positive	
ทั�งหมดที�
ส่งเพาะเช้ี�อั

33/35
liquid

41/47
solid

95
liquid

87
solid

ร�อัยละ	95	-	98
(liquid)

ร�อัยละ	85	-	90
(solid)

สัดส่วินิ	AFB-negative	
ที�ตรวิจุพบ	MTB
ด�วิยการเพาะเช้ี�อั

จุำานิวินิ	AFB-
negative	ที�ตรวิจุ
พบ	MTB	ด�วิย
การเพาะเช้ี�อั	/	
จุำานิวินิ	AFB-
negative	ทั�งหมด
ที�ส่งเพาะเช้ี�อั

27/475 6 ร�อัยละ	20	-	30

สัดส่วินิ	contaminated	
culture	ซึ�งทำาให�ไม่
สามารถอ่ัานิผู้ลได�

จุำานิวินิตัวิอัย่างที�
ส่งเพาะเช้ี�อัที�ถ้ก
กำาจัุด	เน้ิ�อังจุาก
การป่นิเป้่�อันิ 
ในิกระบวินิการ
เพาะเช้ี�อั	/	 
จุำานิวินิตัวิอัย่าง
ที�ส่งเพาะเช้ี�อั
ทั�งหมด

99/1,737

413/5,619

6
(liquid)

7
(solid)

ร�อัยละ	8	-	10
(liquid)
ร�อัยละ	3	-	5
(solid)

Turnaround	time	ขอัง
ตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรค	
ด�วิยการเพาะเช้ี�อั

ค่าเฉลี�ย	พิสัย	
(range)	และ	
90th	centile	ขอัง
ระยะเวิลาในิการ
รายงานิผู้ล	 
นัิบจุากวัินิที�รับ
ตัวิอัย่าง

2945/2996 98 Solid	media:
กรณีเสมหะบวิก	3
สัป่ดาห์กรณี
เสมหะ
ลบ	4	-	8	สัป่ดาห์
Liquid	media:
กรณีเสมหะบวิก
8	-	10	วัินิ
กรณีเสมหะลบ
2	-	6	สัป่ดาห์



วาร ารวั รค รคทรวงอกแ ะเวชบำาบัดวิก ต

104

ทิพย์ ารัตน์  ศรี ข้ แ ะค ะ

ผู้ลการเพาะเลี�ยงเชี้�อัวัิณโรคด�วิยอัาหารแข็ง	 (solid	 

culture)	จุากตัวิอัย่างทั�งหมด	1,715	ราย		พบว่ิามีการรายงานิผู้ล	 

Growth	 346	 ราย	 (ร�อัยละ	 20)	 รายงานิผู้ล	 No	Growth	

1,265	 ราย	 (	 ร�อัยละ	 73)	 สัดส่วินิ	 contaminated	 culture	

ร�อัยละ	7	มีการตรวิจุพบ	MTBC	329	ราย	(ร�อัยละ	95)	และ	 

ตรวิจุพบ	NTM	17	ราย	(ร�อัยละ	5)	(ตารางที�	2)

ผู้ลการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัวัิณโรคด�วิยอัาหารเหลวิ	(Liquid	

culture	MGIT	960)	จุากตัวิอัย่างทั�งหมด	1,715	ราย	พบว่ิา

มีการรายงานิผู้ล	Growth	387	ราย	(ร�อัยละ	23)	รายงานิผู้ล	

No	Growth	1,223	ราย	(ร�อัยละ	71)	สัดส่วินิ	contaminated	

culture	ร�อัยละ	6	มีการตรวิจุพบ	MTBC	366	ราย	(ร�อัยละ	

95)	และ	ตรวิจุพบ	NTM	21	ราย	(ร�อัยละ	5)	(ตารางที�	3)

ผู้ลการเพาะเลี�ยงเชี้�อัและพิส้จุนิ์ชีนิิดขอังเชี้�อัวัิณโรค

ร่วิมกันิระหว่ิางวิิธิีการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	 (solid	

culture)	 และวิิธีิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	 (liquid	 

culture)	จุากตัวิอัย่างทั�งหมด	1,715	ราย		พบว่ิามีการรายงานิผู้ล	 

Growth	 396	 ราย	 (ร�อัยละ	 23)	 รายงานิผู้ล	 No	Growth	 

1,237	ราย	(ร�อัยละ	72)	สัดส่วินิ	contaminated	culture	ร�อัยละ	 

5	มีการตรวิจุพบ	MTBC	375	ราย	(ร�อัยละ	95)	และ	ตรวิจุพบ	 

NTM	21	ราย	(ร�อัยละ	5)	(ตารางที�	4	)	

การเป่รียบเทียบผู้ลขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิ

ชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรคระหว่ิางการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหาร

แข็ง	(solid	culture)	และการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	

(liquid	culture)	จุากตวัิอัยา่งทั�งหมด	1,715	ราย	พบว่ิามีการ

รายงานิผู้ล	Growth	 ในิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	

387	 ราย	 (ร�อัยละ	 23)	 ส้งกว่ิาเทียบกับการเพาะเลี�ยงเชี้�อั

ด�วิยอัาหารแข็ง	346	ราย	(ร�อัยละ	20)	จุากผู้ลการเพาะเช้ี�อั	 

Growth	ในิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	มีการตรวิจุพบ	 

MTBC	 366	 ราย	 (ร�อัยละ	 98)	 ส้งกว่ิาเทียบกับการเพาะ 

เลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็งตรวิจุพบ	MTBC	329	ราย	(ร�อัยละ	

88)	(ร้ป่ที�	1)	และสัดส่วินิ	contaminated	culture	ซึ�งทำาให�ไม่

สามารถอ่ัานิผู้ลได�	liquid	culture	ที�พบร�อัยละ	6	ซึ�งนิ�อัยกว่ิา	

solid	culture	พบร�อัยละ	7	(ร้ป่ที�	2)	และ	Turnaround	time	

ขอังตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรคด�วิยการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหาร

เหลวิ	 (liquid	culture)	 ค่าเฉลี�ยป่ระมาณ	1-2	 สัป่ดาห์	จุะมี

ควิามรวิดเร็วิกว่ิาการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	 (solid	

culture)	ที�มีค่าเฉลี�ยป่ระมาณ	4-6	สัป่ดาห์	(ร้ป่ที�	3)	

จุากตัวิอัย่างที�เป็่นิ	MTBC	ทั�งหมด	375	ราย	พบว่ิา 

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	 (solid	 culture)	 สามารถ

ตรวิจุพบ	MTBC	 ได�จุำานิวินิ	 329	 ราย	 (ร�อัยละ	 88)	 แต่ 

ไม่สามารถตรวิจุพบ	MTBC	ได�	 มีจุำานิวินิ	46	ราย	(ร�อัยละ	

12)	 เน้ิ�อังจุากเพาะเลี�ยงเช้ี�อัไม่ขึ�นิ	 ส่วินิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อั

ด�วิยอัาหารเหลวิ	 (liquid	 culture)	พบว่ิา	สามารถตรวิจุพบ	 

MTBC	ได�จุำานิวินิ	366	ราย	(ร�อัยละ	98)	แต่ไม่สามารถตรวิจุพบ	 

MTBC	มีจุำานิวินิ	9	ราย	(ร�อัยละ	2)	เน้ิ�อังจุากเพาะเลี�ยงเช้ี�อั

ไม่ขึ�นิ	(ร้ป่ที�	4)

ต้ารางท่� 2 ผู้ลการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุนิ์ชีนิิดขอังเชี้�อั

วิัณโรคด�วิยอัาหารแข็ง	(solid	culture)

Solid culture

Growth 346	(20%)
MTBC	329	(95%)

NTM	17	(5%)

No growth 	1,265	(73%)

Contaminate 	C1=177,	C2=85	(7%)
%	contaminate
	=	(	C1	+C2/	จุำานิวินิขวิดทั�งหมด	)	x	100
	=	(177	+85	/3430)	x	100	=	7	%

Total 1,715	(100	%)

ต้ารางท่� 3	 ผู้ลการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุนิ์ชีนิิดขอังเชี้�อั

วิัณโรคด�วิยอัาหารเหลวิ	(liquid	culture)

Liquid	culture
(MGIT 960)

Growth 387	(23%)
MTBC	366	(95%)

NTM	21	(5%)

No growth 	1,223	(71%)

Contaminate 	105	(6%)
%	contaminate	=	(105/1715)	x100	=	6	%

Total 1,715	(100	%)
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ต้ารางท่� 4. 	 ผู้ลการเพาะเลี�ยงวัิณโรคร่วิมกันิระหว่ิางการ

เพาะเลี�ยงเชี้�อัด�วิยอัาหารแข็ง	(solid	culture)	

และการเพาะเลี�ยงเชี้�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	(liquid	

culture)

Solid culture 
and Liquid 

culture
(MGIT)

Growth 396	(23%)
MTBC 375	(95%)

NTM	21	(5%)

No growth 1,237	(72%)

Contaminate 82	(5%)

Total 1,715	(100%)

Ãูป·่� 1.		 เป่รัียบเที่ียบผู้ลก่ารัเพาะ เ ลี�ยงเชื้้� อวัณโรัครัะหว่าง	 
การเพาะเÅี�ยงเª้�อด�Çยอาหารแข็ง (solid culture)  
แÅะการเพาะเÅี�ยงเª้�อด�ÇยอาหารเหÅÇ (liquid culture) 

Ãูป·่� 2.  เ»รียบเ·ียบสัดส่Çน contaminated culture ระหÇ่างการ
เพาะเÅี�ยงเª้�อด�Çยอาหารแข็ง (solid culture) (A) แÅะ
การเพาะเÅี�ยงเª้�อด�ÇยอาหารเหÅÇ (liquid culture) (B)

Ãูป·่� 3.	 เป่รัียบเที่ียบ	turnaround	time	ของตรัวจหาเชื้้�อวัณโรัค
ระหÇา่งการเพาะเÅี�ยงเª้�อด�Çยอาหารแข็ง (solid culture) 
แÅะการเพาะเÅี�ยงเª้�อด�ÇยอาหารเหÅÇ (liquid culture) 

A

B
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Ãูป·่� 4.  เ»รียบเ·ียบ¼ÅการเพาะเÅี�ยงเª้�อ·ี�ตรÇจพบ MTBC 
ระหÇา่งการเพาะเÅี�ยงเª้�อด�Çยอาหารแข็ง (solid culture) 
แÅะการเพาะเÅี�ยงเª้�อด�ÇยอาหารเหÅÇ (liquid culture) 

วิจ้ารณ์
การป่ระเมินิคุณภิาพขอังระบบห�อังป่ฏิบัติด�านิเทคนิิค

และเป้่าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�ขอังงานิเพาะเช้ี�อัวัิณโรค	 พบว่ิา	

งานิเพาะเช้ี�อัที�มีผู้ลสัมฤทธิิ�ผู่้านิเกณฑ์์ตัวิชีีวัิดเชิีงคุณภิาพมี

ดังนีิ�	สัดส่วินิ	culture	positive	ที�ตรวิจุพบ	mycobacterium	

tuberculosis	 complex	 (MTBC)	 หร้อั	 nontuberculous	 

mycobacteria	(NTM)	(new	and	relapse	cases)	พบร�อัยละ	 

16,	 สัดส่วินิ	culture	positive	 ที�ตรวิจุพบ	MTB	(new	and	

relapses	 cases)	 พบร�อัยละ	 15,	 สัดส่วินิ	 AFB-positive	 

ที�ตรวิจุพบ	MTB	 ด�วิยการเพาะเชี้�อั	 (new	 and	 relapses	

cases)	 liquid	พบร�อัยละ	95,	solid	culture	พบร�อัยละ	87	

และ	 Turnaround	 time	 ขอังตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรค	 สามารถ

รายงานิผู้ลได�ตามเวิลาที�กำาหนิดไวิ�3	ร�อัยละ	98	จุะเห็นิได�ว่ิา	

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัมีเทคนิิคการป่ฏบัิติที�ดี	มีควิามสามารถในิ

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัให�เจุริญขึ�นิได�และสามารถตรวิจุพบ	MTBC	

หร้อั	NTM	ได�เป้่าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�ขอังงานิเพาะเช้ี�อัวัิณโรค	

และสามารถรายงานิผู้ลได�รวิดเร็วิตามเวิลาที�กำาหนิด3	ทำาให�

ผู้้�ป่่วิยได�ผู้ลการวิินิิจุฉัยที�ถ้กต�อังและรวิดเร็วิ	

ส่วินิงานิเพาะเช้ี�อัที�มีผู้ลสัมฤทธิิ�ไม่ผู่้านิเกณฑ์์ตัวิชีี�วัิด 

เชิีงคุณภิาพมีดังนีิ�	สัดส่วินิ	AFB-negative	ที�ตรวิจุพบ	MTB	

ด�วิยการเพาะเช้ี�อั	 พบร�อัยละ	 6	 ค่าตำ�ากว่ิาเป้่าหมายผู้ล

สัมฤทธิิ�ขอังงานิ	 สัดส่วินิ	 contaminated	 culture	 ซึ�งทำาให� 

ไม่สามารถอ่ัานิผู้ลได�	liquid	culture	พบร�อัยละ	6	ตำ�ากว่ิาเกณฑ์์	 

ส่วินิ	 solid	 culture	 พบร�อัยละ	 7	 ส้งกว่ิาเกณฑ์์เป้่าหมาย 

ผู้ลสัมฤทธิิ�ขอังงานิ3	

ผู้ลการวิิเคราะห์สัดส่วินิ	 AFB-negative	 ที�ตรวิจุพบ	

MTB	 ด�วิยการเพาะเชี้�อั	 มีค่าตำ�ากวิ่าเกณฑ์์3	 แสดงให�เห็นิ

ว่ิาห�อังป่ฏิบัติการมีสามารถค�นิหาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคที�มีเช้ี�อันิ�อัย	

(AFB-negative)	ได�ยังไม่ดีพอั	จึุงควิรจุะระวัิงในิด�านิเทคนิิค

ขั�นิตอันิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัในิตัวิอัย่างที�มีป่ริมาณเช้ี�อันิ�อัย	

เพ้�อัป้่อังกนัิไม่ให�เช้ี�อั	MTB	ลดลง	ในิระหวิา่งการทำาแลบ็เพาะ

เลี�ยงเช้ี�อั	จุนิไม่สามารถเพาะเลี�ยงเช้ี�อัให�เจุริญขึ�นิได�	เช่ีนิขั�นิ

ตอันิในิการ	 decontamination	 ถ�าหากใชี�เวิลานิานิเกินิไป่	

หร้อัเติมนิำ�ายา	 4%	 โซเดียมไฮดรอักไซด์	 (NaOH)	 สัดส่วินิ

มากเกินิไป่	การปั่�นิด�วิยอุัณภ้ิมิส้ง	เป็่นิสาเหตุที�จุะทำาให�เช้ี�อั	

MTB	ลดลง	จุนิไม่สามารถเพาะเลี�ยงเช้ี�อัเจุริญขึ�นิได�6-7	ส่งผู้ล

ให�สัดส่วินิ	AFB-negative	ที�ตรวิจุพบ	MTB	ด�วิยการเพาะเช้ี�อั

มีค่าตำ�ากว่ิาเกณฑ์์

การที�สัดส่วินิ	 contaminated	 culture	 ขอัง	 liquid	

culture	ตำ�ากว่ิาเกณฑ์์3	มีข�อัควิรจุะระวัิงด�านิเทคนิิคการเพาะ 

เลี�ยงเช้ี�อั	ในิขั�นิตอันิการ	decontamination	ใชี�เวิลานิานิเกินิไป่	 

ทำาให�มัยโคแบคทีเรียบางส่วินิถ้กทำาลาย	 และขั�นิตอันิการ 

ผู้สมสัดส่วินินิำ�ายา	OADC	enrichment	(growth	supplement)	 

กับ	 PANTA	 antibiotic	 mixture	 เพ้�อัยับยั�งการป่นิเป้่�อันิ

ขอังเช้ี�อัอ้ั�นิๆ6	 ถ�าหากการผู้สมนิำ�ายาสัดส่วินิไม่เหมาะสม	 

มีการป่รับลดป่ริมาณขอัง	OADC	enrichment	ลง	จุะทำาให� 

ควิามเข�มข�นิขอัง	PANTA	antibiotic	เพิ�มขึ�นิ	มีผู้ลทำาให�ไป่

ยับยั�งทำาลายเชี้�อัป่นิเป่้�อันิอ้ั�นิๆส้งขึ�นิ	 และอัาจุจุะส่งผู้ลให�

ไป่ยับยั�งทำาลายเช้ี�อัมัยโคแบคทีเรียได�ด�วิย	 ส่งผู้ลให�สัดส่วินิ	 

contaminated	 liquid	culture	ลดลงได�	 ส่วินิผู้ลขอังสัดส่วินิ	

contaminated	 culture	 ขอัง	 solid	 culture	 ส้งกว่ิาเกณฑ์์3 

เกิดขึ�นิได�จุากหลายปั่จุจัุย	เช่ีนิ	ด�านิเทคนิิคการป่ฏิบัติเพาะ

เลี�ยงเช้ี�อั	 คุณภิาพขอังอัาหารเลี�ยงเช้ี�อัที�ไม่ได�มาตรฐานิ	

และคุณภิาพขอังตัวิอัย่างส่งตรวิจุไม่ดี	 มีเช้ี�อัป่นิเป้่�อันิส้ง	

(กระบวินิการเก็บและการนิำาส่งสิ�งส่งตรวิจุล่าชี�า,	 ไม่เก็บ

รักษาตัวิอัย่างสิ�งส่งตรวิจุไวิ�ในิต้�เย็นิ	 หร้อัไม่ใชี�ระบบ	 cold	

chain	 ในิการนิำาส่งตัวิอัย่างที�เก็บจุากผู้้�ป่่วิยโดยตรง)7-8	 ข�อั

ควิรระวัิงด�านิเทคนิิคการเพาะเลี�ยงเช้ี�อั	ขั�นิตอันิที�ทำาให�มีการ

ป่นิเป้่�อันิเช้ี�อัส้ง	มีดังนีิ�	การ	decontamination	ใชี�เวิลานิ�อัย 
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เกินิไป่,	การย่อัยเม้อักละลายเสมหะด�วิยสาร	N-acetyl-Lcysteine- 

sodium	 hydroxide	 (NALC-NaOH)	 ที�ไม่ดี	 ตัวิอัย่างยัง 

มีควิามหน้ิดเหนีิยวิข�นิมาก	จุงึไม่สามารถกำาจัุดเช้ี�อัป่นิเป้่�อันิ

ได�ดีพอั,	การผู้สมสัดส่วินิ	4%	โซเดียมไฮดรอักไซด์	(NaOH)	

นิ�อัยเกินิไป่ไม่เหมาะสม	ทำาให�ไม่สามารถยับยั�งเช้ี�อัได�	 ยังมี

เช้ี�อัป่นิเป้่�อันิส้ง,	สัดส่วินิการเติม	Phosphate	buffer	0.067	

mol/l,	pH	6.8	ไม่เหมาะสม	และการปั่�นิล�างไม่หมด6-7	เป็่นิต�นิ

การเป่รียบเทียบผู้ลขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิ

ชีนิิดขอังเชี้�อัวัิณโรคระหวิา่งการเพาะเลี�ยงเชี้�อับนิอัาหารแขง็	

(solid	culture)	และการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัในิอัาหารเหลวิ	(liquid	

culture)	จุะเห็นิได�ว่ิามีการรายงานิผู้ล	Growth	ในิการเพาะ

เลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิร�อัยละ	23	ส้งกว่ิาเทียบกับการเพาะ

เลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	(ร�อัยละ	20)	การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิย

อัาหารเหลวิมีการตรวิจุพบ	MTBC	ร�อัยละ	98	ส้งกว่ิาเทียบ

กับการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	มีการตรวิจุพบ	MTBC	 

ร�อัยละ	88	และ	 turnaround	 time	ขอังตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรค

ด�วิยการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	 ค่าเฉลี�ยป่ระมาณ	

1-2	 สัป่ดาห์	 จุะมีควิามรวิดเร็วิกว่ิาการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิย

อัาหารแข็ง	(4-6	สัป่ดาห์)	จุากการศึึกษาพบว่ิาการเลี�ยงเช้ี�อั

ด�วิยอัาหารเหลวิ	 มีข�อัดีหลายป่ระการ	 สามารถเพิ�มผู้ลขอัง

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัให�เจุริญขึ�นิได�	(growth)	มากกว่ิาการเพาะ

เลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	ร�อัยละ	3	สามารถตรวิจุพบ	MTBC	

ได�มากกว่ิาการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	ร�อัยละ	10	และ

ค่าเฉลี�ย	Turnaround	time	ขอังตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรคจุะมีควิาม

รวิดเร็วิกว่ิาการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง2,11	 และการ

เพาะเลี�ยงเช้ี�อัร่วิมกันิทั�ง	2	วิิธีิ	สามารถตรวิจุพบ	MTBC	ได�

ร�อัยละ	100	จุะเพิ�มโอักาสและควิามถ้กต�อังในิการวิินิิจุฉัยและ

ลดระยะเวิลาในิการรอัคอัยผู้ล	 ซึ�งมีป่ระโยชีน์ิในิการวิินิิจุฉัย

โรคและการวิางแผู้นิการรักษาผู้้�ป่่วิยต่อัไป่

ผู้ลสัดส่วินิ	contaminated	culture	ขอัง	liquid	culture	

ร�อัยละ	6	พบตำ�ากว่ิา	solid	culture	(	ร�อัยละ	7)	ซึ�งตามหลัก

เกณฑ์์มาตรฐานิแล�วิ	 สัดส่วินิ	 contaminated	 culture	 ขอัง	

liquid	culture	(ค่าอั�างอิังร�อัยละ	8	-	10)	ควิรจุะส้งกว่ิา	solid	 

culture	 (ค่าอั�างอิังร�อัยละ	 3-5)3	 ดังนัิ�นิควิรจุะระวัิงด�านิ 

เทคนิิคการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัในิอัาหารเหลวิ	 เน้ิ�อังจุากตัวิอัย่าง

จุะเพาะเลี�ยงในิหลอัด	MGIT	ซึ�งมีอัาหาร	Middlebrook	7H9	

broth	 base	 ผู้สมกับ	 growth	 supplement	 และ	 PANTA	

antibiotic	mixture6-7	 ซึ�งถ�าสัดส่วินิขอัง	PANTA	antibiotic	

mixture	มีควิามเข�มข�นิส้ง	จุะทำาให�มีผู้ลไป่ยับยั�งการป่นิเป้่�อันิ

ขอังเช้ี�อัอ้ั�นิๆ	ส้งขึ�นิ	รวิมถึงทำาลายเช้ี�อั	mycobacteria	ได�ด�วิย	 

ทำาให�สัดส่วินิ	 contaminated	 culture	 ขอัง	 liquid	 culture	 

ตำ�ากว่ิา	solid	culture	ได�

สรุปี
การศึึกษาครั�งนีิ�	 สรุป่ได�ว่ิาการป่ระเมินิคุณภิาพขอัง

ระบบห�อังป่ฏิบัติด�านิเทคนิิคและเป้่าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�ขอัง

งานิเพาะเช้ี�อัวัิณโรค	 มีป่ระโยชีน์ิเพ้�อัให�มั�นิใจุว่ิาห�อังป่ฏิบัติ

การมีควิามสามารถและศัึกยภิาพในิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัวัิณโรค

ทางห�อังป่ฏิบัติการเป็่นิไป่ตามมาตฐานิ	การเป่รียบเทียบผู้ล

ขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรคระหว่ิาง

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อับนิอัาหารแข็ง	(solid	culture)	และการเพาะ

เลี�ยงเช้ี�อัในิอัาหารเหลวิ	(liquid	culture)	พบวิา่การเพาะเลี�ยง

เช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิมีการตรวิจุพบ	MTBC	ส้งกว่ิาเทียบกับ

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	และค่าเฉลี�ย	Turnaround	

time	ขอังตรวิจุหาเชี้�อัวัิณโรคจุะมคีวิามรวิดเรว็ิกว่ิาการเพาะ

เลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	 แต่การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัร่วิมกันิทั�ง	 2	

วิิธีิ	จุะสามารถตรวิจุพบ	MTBC	ได�ส้งที�สุด	และยังสามารถ

ลดสัดส่วินิ	 contaminated	 culture	 ที�ทำาให�ไม่สามารถอั่านิ

ผู้ลได�	 จุากผู้ลการศึึกษานีิ�เป็่นิป่ระโยชีนิ์ในิการพัฒนิาและ

ป่รับป่รุงแก�ไขข�อับกพร่อังขอังงานิเพาะเลี�ยงเช้ี�อัวัิณโรคในิ

ห�อังป่ฏิบัติการ	ให�มคุีณภิาพที�ดียิ�งขึ�นิ	เพิ�มควิามถ้กต�อังและ

รวิดเร็วิในิการรายงานิผู้ลช่ีวิยในิการวิินิิจุฉัยโรค	 วิางแผู้นิ

รักษาผู้้�ป่่วิยได�รวิดเร็วิขึ�นิ	 และการควิบคุมการแพร่กระจุาย

เช้ี�อัวัิณโรคอัย่างมีป่ระสิทธิิภิาพ	

กิต้ต้ิกรรมปีระกาศึ
ขอัขอับพระคุณ	แพทย์หญิงผู้ลินิ	กมลวัิทน์ิ	ผู้้�อัำานิวิย

การกอังวัิณโรค	 และหัวิหนิ�ากลุ่มป่ฏิบัติการอั�างอิังชัีนิส้ตร

วัิณโรคแห่งชีาติ	ที�ให�การสนัิบสนุินิจุนิสำาเร็จุไป่ได�ด�วิยดี
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Abstract: Nasrisuk	T,	Kamdee	C,	Rattanavichit	L.	Comparison	and	Evaluation	of	Solid	Culture	and	Liquid	

Culture	for	the	Diagnosis	of	Tuberculosis.	Thai	J	Tuberc	Chest	Dis	Crit	Care	2022;	41:	101-109.

National Tuberculosis Reference Laboratory, Division of Tuberculosis, Department of Disease Control, Ministry 

of Public Health

Tuberculosis	(TB)	is	seriously	infectious	disease	and	effect	to	public	health	problem	in	Thailand	and	worldwide.	 

The	gold	standard	methods	for	TB	diagnosis	are	mycobacterial	culture	and	identification.	The	method	has	 

high	 sensitivity	 and	 specificity,	 and	 can	 also	 indicate	 bacterial	 viability.	 This	 study	 aimed	 to	 evaluate	 the	 

quality	of	the	technical	laboratory	system	and	the	achievement	of	TB	culture.	Qualitative	indicators	ratio	for	

mycobacterial	culture	showed	that	the	ratio	of	positive	culture	detected	mycobacterium	tuberculosis	complex	

(MTBC)	or	nontuberculous	mycobacteria	(NTM)	and	only	MTBC	were	16%	and	15%	respectively.	The	ratio	of	

AFB-positive	MTBC	detected	by	liquid	culture	(MGIT	960)	was	95%	and	solid	culture	was	87%.	Turnaround	 

time	 of	 tuberculosis	 detection	 by	 culture	 was	 98%.	 The	 comparison	 of	 TB	 culture	 and	 identification	 

between	solid	culture	and	liquid	culture	among	1,715	specimens	revealed	that	the	percentages	of	mycobacterial	 

growth	by	 liquid	culture	are	23%	 (388/1,715).	 It	 is	higher	 than	solid	culture	 (20%,	349/1,715).	For	MTBC	 

detection,	the	percentage	of	MTBC	detected	by	liquid	culture	and	solid	culture	were	98%	and	88%	respectively.	

Interestingly,	the	liquid	culture	showed	lesser	contamination	(6%	versus	7%)	for	solid	culture.	In	conclusion,	

liquid	culture	yields	more	positive	result	than	solid	culture	and	detects	mycobacterium	earlier.


