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     1.  วัตถุประสงค 

เพื่อใหบุคลากรกลุมชันสูตร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดมีความเขาใจใน
ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค อยางถูกตองและเปนแนวทางเดียวกัน 
 

2. ขอบเขต 

มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับน้ีครอบคลุมต้ังแตการรับตัวอยางสงตรวจ วิธีการทดสอบ และ 
การรายงานผลตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค 
 
 

3. นิยาม/คําจํากดัความ 

        3.1 ตัวอยาง/สิ่งสงตรวจ หมายถึง สิ่งทีเ่ก็บไดจากผูปวยเพือ่เปนตัวอยางในการตรวจวินิจฉัย เชน   
เสมหะ หนอง สารคัดหลัง่ตางๆ ที่สามารถนํามาตรวจวินิจฉัยได 
 3.2 MTB คือ เช้ือวัณโรคปอด (Mycobacterium tuberculosis) 
 3.3 NTM คือ เช้ือ mycobacteria อื่นๆที่ไมใชเข้ือ tuberculosis (TB) และ leprosy 

3.4 LPA (Line Probe Assays) คือ วิธีการทดสอบทาง Genotype โดยเทคนิคทางโมเลกลุ เพื่อ
วินิจฉัยวัณโรค MTB และวัณโรคด้ือยาหลายขนาน คือ Rifampicin และ Isoniazid 

3.5 MDR-TB คือ การด้ือยาวัณโรคอยางนอย 2 ขนานที่สําคัญคือ Isoniazid และ Rifampicin โดย
อาจมีการด้ือยาชนิดอื่น ๆ รวมดวยหรือไมก็ได 

 
4. เอกสารที่เกี่ยวของ 

4.1 แบบฟอรมสงตรวจเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรค และทดสอบความไวของเช้ือตอยารักษาวัณโรค 
(NHSOLABTB05 

4.2 บันทึกการตรวจรบัตัวอยางสงตรวจ (FM-LAB-002) 
4.3 ใบแจงเหตุผลการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ (FM-LAB-003) 
4.4 การเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรคในอาหารเหลว (WI-LAB-002) 
4.5 การเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรคในอาหารแข็ง (WI-LAB-003) 
4.6 การทดสอบความไวตอยาวัณโรคดวยวิธี REBA (WI-LAB-010) 
4.7 การพสิูจนเช้ือวัณโรคโดยวิธี ICA (WI-LAB-004) 
4.8 การทดสอบความไวตอยาของเช้ือวัณโรค (WI-LAB-005) 
4.9 รายงานผลทดสอบความไวตอยาของเช้ือวัณโรค 
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5. ข้ันตอนการปฏิบตั ิ

 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
เจาพนักงานสาธารณสุข 
จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 
 
 
 
 
จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 
 
 
 
 
จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 
นักเทคนิคการแพทย 
 
 
 
 
 
จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 
นักเทคนิคการแพทย 
 
 
 
 
 
 
จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 
นักเทคนิคการแพทย 
 
 
จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 
นักเทคนิคการแพทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แบบฟอรมสงตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณ
โรค (NHSOLABTB05) 
บันทึกการตรวจรับตัวอยางสงตรวจ 
(FM-LAB-002) 
ใบแจงเหตุผลการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ 
(FM-LAB-003) 
 
การเตรียมตัวอยางเสมหะกอนนําไป
เพาะเชื้อ 
 
 
 
การเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคในอาหาร
เหลว(WI-LAB-002) 
การเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคในอาหาร
แข็ง (WI-LAB-003) 
การทดสอบความไวตอยาวัณโรค
ดวยวิธ ีREBA (WI-LAB-010) 
 
การพิสูจนเชื้อวัณโรคโดยวิธ ีICA 
(WI-LAB-004) 
 
 
 
 
 
 
การทดสอบความไวตอยาของเชื้อ
วัณโรค (WI-LAB-005) 
 
 
 
รายงานผลทดสอบความไวตอยา
ของเชื้อวัณโรค 
 
 

 

จุดเริ่มตน 

ตรวจรับ / จัดเก็บตัวอยางสงตรวจ 

การเตรียมสภาพตัวอยางกอนตรวจ
วิเคราะห 

การเพาะเล้ียงเชื้อวัณโรค   ตรวจทางโมเลกุลาร 

รายงานผล  

ตรวจพิสูจนเอกลักษณเชื้อ   

เชื้อ MTB เชื้อ NTM 

แจงหนวยสงตรวจใหสง
ตัวอยางสงตรวจใหม 

ทดสอบความไวตอยา 
1st Lines DST  

   

รายงานผล  

จุดส้ินสุด 
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6. รายละเอียดข้ันตอนการปฏบิัต ิ
6.1 เจาพนักงานสาธารณสุข/เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยของหองปฏิบัติการ มหีนาที่ รบัสิง่สงตรวจ

โดยการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของสิ่งสงตรวจ ขอมูลของผูปวยในแบบฟอรมสงตรวจเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรค 
(NHSOLABTB05) พรอมบันทึกการตรวจรับสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ (FM-LAB-002) จากน้ันตัวอยางสงตรวจ
จะไดรับการจัดเกบ็อยางถูกวิธีกอนการทดสอบ 

6.2 กรณีที่ตัวอยางสงตรวจไมถูกตองตามเกณฑมาตรฐาน เจาหนาทีผู่ตรวจรบัตัวอยางสงตรวจ ตองเขียน
รายละเอียดในใบแจงเหตุผลการปฏิเสธการรับสิ่งสงตรวจเพือ่การเพาะเช้ือวัณโรค (FM-LAB-003) ตัวจริงและสําเนา
อยางละ 1 แผน ฉบับจรงิใหเจาหนาที่โรงพยาบาลที่นําสงลงช่ือรับและนํากลบัไปแกไข ฉบับสําเนาเก็บไวเพือ่สบืคน 

6.3 การจัดเตรียมตัวอยางใหมสีภาพเหมาะสมกอนตรวจวิเคราะห ใหปฏิบัติตามวิธีการเตรียมตัวอยาง
เสมหะกอนนําไปเพาะเช้ือ 

6.4 การเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรค เพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรคดวยวิธีอาหารแข็ง (Solid media) ควบคูกับวิธีอาหาร
เหลว (Liquid media) ผลการเพาะเช้ือ จะทราบผลภายหลงัจากการดําเนินการทดสอบเพาะเช้ือแลว ประมาณ 3-8 
สัปดาห 

6.5 เมื่อปรากฏมีโคโลนีของเช้ือข้ึนบนอาหารเลี้ยงเช้ือ ทําการพิสจูนเอกลกัษณ (Identification) ของเช้ือ
วัณโรค ทดสอบโดยวิธี Immunochromatographic Assay ; ICA และการที่เช้ือไมเจริญบนอาหารผสมสาร PNB  
( p-nitrobenzoic acid ) ใชเวลาในการทดสอบประมาณ 1 สัปดาห หากผลการพิสจูนเปนเช้ือ NTM 
(Nontuberculuos mycobacterium) จะตองแจงหนวยงานที่สงตรวจใหสงตัวอยางสงตรวจมาเพาะเลี้ยงเช้ือใหม
เพื่อยืนยันผลทดสอบ  

6.6 ผลการพิสจูนหากเปนเช้ือ MTB จะทําการทดสอบความไวตอยา (Drug Suscetibility Testing ; DST)
ดําเนินการทดสอบ โดยใช Proportion method ทดสอบความไวตอยามาตรฐาน (First Line Drug) 4 ชนิด คือ 

Streptomycin ความเขมขน 4 g/dl , Isoniazid ความเขมขน 0.2 g/dl และ 1.0 g/dl , Rifampicin ความ

เขมขน 40 g/dl และ Ethambutol ความเขมขน 2 g/dl ผลการทดสอบความไวตอยา ตองใชเวลา 4 สัปดาห 
6.7 การทดสอบวิธี Molecular Assay  ดําเนินการตรวจหาเช้ือวัณโรคด้ือยาดวยเทคนิค Line probe 

assay ซึ่งครอบคลุมถึงการพสิจูนเช้ือวัณโรค (Identification of MTB) และตรวจหาเช้ือด้ือยาวัณโรคด้ือยาแนวที่ 1 
(First line DST) ไดแก  Rifampicin และ/หรือ Isoniazid จะทราบผลภายหลังการสงตรวจ ประมาณ 1 สัปดาห 

6.8 การรายงานผลการทดสอบ ใหผูที่ทําการทดสอบลงลายช่ือผูรายงานผล (Reported by) และใหมีการลง
ลายมือช่ือผูตรวจสอบผลทีร่ายงาน (Approved by) โดยหัวหนาหองปฏิบัติการ  
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7. เอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของ 
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