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Abstract
Introduction: Bacterial cultivation is the gold standard method for diagnosis of tuberculosis (TB). However,
technique is time consuming for 28-56 days of cultivation. Therefore, several rapid tests have been developed.
Real-time PCR is one of the quick TB test currently used for identifying both drug-susceptible and multidrug resistant
TB (MDR-TB). However, the efficiency of real-time PCR compared to conventional method has not been elucidated.
Objective: To compare the efficiency between real-time PCR and conventional methods including cultivation in solid
media and mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT 960) system for detection of TB and MDR-TB.
Materials and methods: One hundred and forty-seven sputum specimens collected from hospital sectors of the Office
of Disease Prevention and Control 2 in Phitsanulok were decontaminated and subjected to culture in LJ medium agar
slant and MGIT 960 system. Bacterial DNA was extracted and real-time PCR was performed using the AnyplexTM
MTB/NTM detection kit and AnyplexTM II MDR-TB detection kit.
Results: Samples (86.2%) were positive by real-time PCR and was 39.3% higher than conventional culture.
Sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of real-time PCR for detection of
multidrug-resistant tuberculosis were 96.82%, 28.05%, 49.17%, and 92.0%, respectively, as compared to MGIT 960
system. Time required for detection of TB between MGIT 960 system and real-time PCR is 13 and 2 days. However,
total cost of MGIT 960 system is cheaper than that of real-time PCR (600 Baht vs 1,500 Baht, respectively).
Conclusion: Real-time PCR is the useful diagnostic test for rapid detection of MTB and MDR-TB. Real-time PCR
provides higher sensitivity and specificity than convention culture methods. This method can be used as a screening
test for TB infection where rapid treatment can be achieved. However, this method has to be further on evaluated
for its cost effectiveness.
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บทคัดย่อ
บทน�ำ: การตรวจวินิจฉัยเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาได้รบั การพัฒนาขึน้ หลายวิธี การเพาะเลีย้ งเชือ้ กลุม่ mycobacteria ซึง่ เป็ นวิธี
มาตรฐานยังคงเป็ นปั ญหาเนื่องจากเชือ้ เจริญเติบโตช้า ปั จจุบนั มีการน� ำเทคนิค real-time PCR มาใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย
แต่ ย ัง ไม่ ม ี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลกับ วิ ธี ก ารตรวจมาตรฐาน
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการตรวจหาเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาด้วยเทคนิค real-time PCR กับวิธกี าร
เพาะเลีย้ งเชือ้ ด้วยอาหารแข็ง การเพาะเลีย้ งเชือ้ และทดสอบความไวต่อยาด้วยเครือ่ ง MGIT 960
วัส ดุแ ละวิ ธี ก าร: เตรีย มตัว อย่ า งเพาะเลี้ย งเชื้อ วัณ โรคในอาหาร จ� ำ แนกชนิ ด และทดสอบการดื้อ ยาของเชื้อ สกัด
และเพิม่ จ�ำนวนสารพันธุกรรมของเชือ้ จากตัวอย่างทีส่ ่งตรวจจากโรงพยาบาลในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของส�ำนักงานป้ องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก จ�ำนวน 147 ราย ท�ำการเพิม่ จ�ำนวนสารพันธุกรรมและตรวจวัดโดยอาศัยหลักการ real-time PCR
ด้วยชุดน�้ำยา AnyplexTM  MTB/NTM Detection และ AnyplexTM II MDR-TB Detection
ผลการศึกษา: วิธี real-time PCR สามารถตรวจพบเชือ้ จากตัวอย่าง ร้อยละ 82.8 มากกว่าวิธกี ารเพาะเลีย้ งเชือ้ ร้อยละ 39.4
และเมื่อเทียบกับการตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยวิธี MGIT 960 มีความไว ความจ�ำเพาะ ค่าท�ำนายผลบวก
และค่าท�ำนายผลลบเท่ากับร้อยละ 96.82, 28.05, 49.17 และ 92.0 ตามล�ำดับ โดยมีระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบด้วยเครือ่ ง MGIT
960 และวิธี real-time PCR โดยเฉลีย่ คือ 13 วัน และ 2 วัน อย่างไรก็ตาม วิธี real-time PCR มีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่า กล่าวคือ 1,500
บาทเมือ่ เทียบกับการทดสอบด้วยเครือ่ ง MGIT 960 ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ย 600 บาท
สรุปผลการศึกษา: เทคนิค real-time PCR สามารถตรวจพบเชือ้ ได้มากกว่าการเพาะเลีย้ งเชือ้ และจ�ำแนกชนิดแบบเดิม
และให้ค่าความจ�ำเพาะสูง สามารถใช้เป็ นเครื่องมือตรวจคัดกรองผูป้ ่ วยได้ ลดระยะเวลาการปฏิบตั งิ านและการรอผล
ช่วยให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาทีเ่ ร็วขึน้ ลดการแพร่กระจายเชือ้ ในชุมชนได้ แต่ควรมีการพัฒนาเพือ่ ลดต้นทุนลง เพิม่ ประสิทธิภาพ
ให้มากขึน้ ส�ำหรับรองรับการตรวจในปริมาณทีม่ าก และทดแทนการตรวจแบบเดิม
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บทน�ำ
วัณโรค ยังคงเป็ นปั ญหาส�ำคัญทางด้านสาธารณสุขของ
ประเทศไทย เนือ่ งจากเป็น 1 ใน 22 ประเทศทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ พบผูป้ ่ วย
ทีต่ รวจพบเชือ้ Mycobacterium tuberculosis complex มากทีส่ ดุ
องค์การอนามัยโลกได้ประเมินสถานการณ์ ประเทศไทย ว่า
ในปี 2558 มีอตั ราความชุกของวัณโรคประมาณ 160 ต่อ
แสนประชากร หรือประมาณ 110,000 ราย1 และจากรายงาน
ขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2558 คาดว่าจะตรวจพบ
เชือ้ วัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน (MDR-TB) ในผูป้ ่ วยมากกว่า 50
ประเทศ หรือประมาณ 480,000 รายทัวโลก
่
ประมาณการณ์วา่
จะพบ MDR-TB ในผูป้ ่ วยรายใหม่รอ้ ยละ 3.3 และในผูป้ ่ วย
รายเก่าร้อยละ 20 โดยมีผูป้ ่ วยร้อยละ 50 ของทัง้ หมดอยู่ใน
ประเทศจีนและอินเดีย2 ในประเทศไทย มีรายงานสถานการณ์
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วัณโรคดือ้ ยาหลายขนานของผูป้ ่ วยระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552
จ�ำนวน 1,000 รายจากโรงพยาบาลจ�ำนวน 126 แห่ง ทัวประเทศ
่
พบว่าร้อยละ 53 ของผูป้ ่ วยรายใหม่ได้รบั การรักษาครบ และ
ประสบความส� ำ เร็จ ในการรัก ษาหายขาด แต่ พ บการขาด
การรักษาของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหม่ และ
ผู้ป่ วยที่เ คยได้ร บั การรัก ษามาแล้ว สูง ถึง ร้อ ยละ 21.7 และ
20.2 ตามล�ำดับ3
การตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารมี บ ทบาทส� ำ คัญ ใน
การช่ ว ยสนั บ สนุ น การวินิ จ ฉั ย วัณ โรคของแพทย์ ผู้ ร ัก ษา
โดยการตรวจหาเชื้ อ ติ ด สี ท นกรด (acid fast bacilli)
ด้ว ยกล้องจุลทรรศน์ การเพาะเลีย้ งเชือ้ การทดสอบความไว
ของเชือ้ ต่อยาทีใ่ ช้ในการรักษาวัณโรค แต่ละกระบวนการตรวจ
ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐาน มีระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้
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มาตรฐาน วิธที ด่ี ำ� เนินการอยูใ่ นปั จจุบนั คือการเพาะเลีย้ งเชือ้ ใน
อาหารแข็ง ซึง่ ใช้ระยะเวลา 28-56 วัน ร่วมกับการเพาะเลีย้ งเชือ้ ใน
อาหารเหลว เช่น BACTECTM MGITTM 960 system ทีใ่ ช้ระยะ
เวลา 7-42 วัน4  ดังนัน้ การน� ำเทคนิควิธกี ารตรวจใหม่ๆ เช่น
PCR, real-time PCR หรือ nucleic acid sequence based
amplification (NASBA) มาใช้ในการตรวจวินิจฉัย จะช่วยให้
ผูป้ ่ วยได้รบั ผลการตรวจทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ 5 ลดการแพร่กระจาย
เชื้อ ไปสู่ชุ ม ชนโดยเฉพาะเชื้ อ วั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนาน
และท� ำ ให้ก ารรัก ษาด้ว ยยามีประสิทธิภาพสูงสุด6
การตรวจหาเชื้ อ วั ณ โรคด้ ว ยเทคนิ ค real-time
PCR เป็ นการเพิ่ม จ� ำ นวนและตรวจวัด ปริม าณของสาร
พัน ธุ ก รรมของเชื้อ วัณ โรคจากสิ่ง ส่ ง ตรวจ  หลัก การนี้ ค ือ
การติดฉลากสารเรืองแสงเข้ากับสารพันธุกรรมตัง้ ต้น เพือ่ เป็ น
ตั ว แสดงปริ ม าณในขณะตรวจ ปั จจุ บ ั น ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก าร
ส�ำนักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 2 ได้น�ำเทคนิค real-time PCR
มาใช้เพือ่ ช่วยในการตรวจวินิจฉัยผูท้ ส่ี งสัยว่ามีการติดเชือ้ และ
ผูป้ ่ วยวัณโรค โดยใช้ชดุ ตรวจ AnyplexTM MTB/NTM Detection
และ AnyplexTM II MDR-TB Detection ซึง่ ใช้ Dual Priming
Oligonucletide (DPO) จับกับสารพันธุกรรมของเชือ้ วัณโรค
DPO primer จะมีก ารออกแบบล� ำ ดับ เบสให้ ม ี inosine
เพิม่ เข้าไปตรงกลางค่อนไปทางด้านปลาย 3’ ของ primer
ท� ำ ให้ม ีล ัก ษณะ bubble-liked structure การจับ กัน ของ
โครงสร้างเบสคูส่ มจาก polyinositide linkage จะเพิม่ ความไว
และความจ�ำเพาะในการท�ำปฏิกริ ยิ า7,8
ชุดน�้ำยาส�ำเร็จรูปเพือ่ ตรวจหาเชือ้ วัณโรค (AnyplexTM
MTB/NTM Detection) และวัณโรคดือ้ ยา (AnyplexTM II MDR-TB
Detection) เป็ นชุดตรวจทีส่ ามารถตรวจวิเคราะห์ DNA ของ
เชือ้ วัณโรค โดยอาศัยยีน IS6110 และ MPB64 ซึง่ เป็ นยีนที่
มีความคงตัวและมีการเปลีย่ นแปลงต�่ำ  (conserved gene)9
และยีน 16S rRNA ในการจ� ำ แนกเชื้อ non tuberculous
mycobacteria (NTM)10 ส่วน DNA ของเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาทีใ่ ช้
ตรวจวิเคราะห์หาเชือ้ Multi-drug resistance tuberculosis
(MDR-TB) ได้แก่ ยีน rpoB ส�ำหรับตรวจหาเชือ้ วัณโรคดือ้ ต่อยา
rifampicin และยีน katG ร่วมกับยีน inhA ส�ำหรับ เชื้อ
ดือ้ ต่อยา Isoniazid ตามล�ำดับ11,12 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
ครัง้ นี้คอื เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการตรวจวินิ จ ฉัย
และการทดสอบความไวต่ อ ยาของเชื้ อ วั ณ โรคด้ ว ยวิ ธี
real-time PCR กับวิธกี ารเพาะเลีย้ งเชือ้ ด้วยอาหารแข็งและ
BACTECTM MGITTM 960 system (MGIT 960) และทดสอบ
ความไวต่อยา ด้วยเครือ่ ง MGIT 960 งานวิจยั นี้ใช้ BACTECTM
MGITTM960 SIRE Kit ในชุดประกอบด้วยน�้ ำยา modified
Middlebrook 7H9 broth ซึ่ง มีส ารฟลูออเรสเซนต์อยู่กน้
หลอดส� ำ หรับ ตรวจวัด การเจริญ เติบ โตของเชื้อ และขวด
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บรรจุ ผงยา streptomycin 332 ไมโครกรัม  isoniazid ขนาด
33.2 ไมโครกรัม   rifampicin ขนาด 332 ไมโครกรัม และ
ethambutol ขนาด 1,660 ไมโครกรัม เมือ่ ละลายน�้ำและผสม
ในหลอด MGIT แล้ว ได้ค วามเข้ม ข้น 1.0, 0.1, 1.0 และ
5.0 ไมโครกรัม ต่ อ มิล ลิลิต ร ตามล� ำ ดับ โดยวิเ คราะห์ ผ ล
ของค่าความไว ค่าความจ�ำเพาะ ค่าความถูกต้อง ค่าท�ำนาย
ผลบวก และค่าท�ำนายผลลบ

วัสดุและวิ ธีการ
1. ตัวอย่างสิ่ งส่งตรวจ
การศึก ษาในครัง้ นี้ เป็ นการศึก ษาข้อ มู ล ย้ อ นหลัง
การเก็ บ ข้ อ มู ล ของตั ว อย่ า งที่ ส่ ง ตรวจวั ณ โรคทั ง้ หมด
จากโรงพยาบาลในจังหวัดพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบและจังหวัดใกล้เคียง
ในเขตภาคเหนื อตอนล่า ง โดยส่ง ตรวจ ณ ห้องปฏิบ ตั ิการ
ส� ำ นั ก งานป้ อ งกัน ควบคุ ม โรคที่ 2 พิษ ณุ โ ลก ตัง้ แต่ เ ดือ น
ธันวาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 จ�ำนวน 147 ตัวอย่าง
แบ่งเป็ นเสมหะจ�ำนวน 122 ตัวอย่าง (83%) น�้ำล้างช่องปอด
2 ตัว อย่ า ง (1.4%) หนอง 6 ตัว อย่ า ง (4.1%) ชิ้น เนื้ อ
2 ตัวอย่าง (1.4%) น�้ ำไขสันหลัง 11 ตัวอย่าง (7.5%) และ
ตัวอย่างอื่นๆ 3 ตัวอย่าง (2.7%) น� ำตัวอย่างของผูป้ ่ วยมา
ท� ำ การตรวจวิเ คราะห์ ด้ว ยการเพาะเลี้ย งเชื้อ บนอาหาร
แข็งชนิด LJ medium การเพาะเลีย้ งเชือ้ ด้วยเครือ่ ง MGIT 960
การทดสอบความไวของเชือ้ ต่อยาด้วยเครือ่ ง MGIT 960 และ
การตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ วัณโรค และวัณโรคดือ้ ยาด้วยวิธี real-time
PCR ตามล�ำดับ
2. การจัดการและเตรียมสิ่ งส่งตรวจ
ท�ำการ pre-treatment สิง่ ส่งตรวจเพือ่ ป้ องกันการปน
เปื้ อนจากเชื้ออื่นๆ ด้วย 2% NALC-NaOH ในอัตราส่วนสาร
เคมีตอ่ ตัวอย่าง เท่ากับ 1:1 จากนัน้ ผสมให้เข้ากันด้วย vortex mixer
ทันที นาน 1 นาที แล้วตัง้ ทิง้ ไว้ให้สารเคมีทำ� ปฏิกริ ยิ าเป็ นเวลา
15 นาที น�ำไปปัน่ แยกที่ 3,000 x g ทีอ่ ณ
ุ หภูม ิ 4 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 20 นาที เทส่วนบนทิง้ เติมน�้ำยา phosphate bufferred
saline (PBS) pH 6.8 ปริมาตร 1.5 มิลลิลติ ร ผสมให้เข้ากัน
น�ำตัวอย่างไปใช้ทดสอบในขัน้ ตอนต่อไป
3. การเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค
เพาะเลีย้ งเชือ้ วัณโรค โดยใช้ 2 วิธกี ารคือ การเพาะเลีย้ งเชือ้
บนอาหารแข็ง ชนิ ด LJ Medium และ เครื่อ ง MGIT 960
โดยวิธีแ รก น� ำ ตัว อย่ า งที่ผ่ า นขัน้ ตอนในขัน้ ตอนการท� ำ 
pre-treatment แล้ ว มาหยดลงในอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ชนิ ด
LJ medium 2 ขวดๆละ 100 ไมโครลิตร จากนัน้ น� ำไปบ่มที่
อุณหภูม ิ 37 องศาเซลเซียส อ่านและบันทึกผลทุกสัปดาห์หาก
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พบมีก ารเจริญ ของเชื้อ จะสามารถมองเห็น โคโลนี ไ ด้ด้ว ย
ตาเปล่ า หากครบ 8 สัป ดาห์แ ล้ว ไม่ พ บโคโลนี ข องเชื้อ ให้
รายงานผลเป็ น “No growth” ส่วนวิธกี ารเพาะเชือ้ ด้วยเครือ่ ง
MGIT 960 ของบริษทั (Becton, Dickinson, USA) ให้น�ำ  BBL
MGIT PANTA (Becton, Dickinson, USA) ผสม กับ growth
supplement จ�ำนวน 14 มิลลิลติ ร ก่อน และเติมลงในหลอด
MGIT (ปริมาตร 7 มิลลิลติ ร) จ�ำนวน 800 ไมโครลิตร และ
ตัวอย่างทีผ่ า่ นการ pre-treatment แล้ว ปริมาตร 500 ไมโครลิตร
ใส่ลงในหลอด MGIT ปิ ดฝาน�ำเข้าเครือ่ ง MGIT 960 เครือ่ งจะ
อ่านการเรืองแสงทีห่ ลอดทุก 60 นาที หากครบ 42 วัน ไม่ม ี
การเจริญของเชือ้ ให้รายงานเป็ นผลลบ เมือ่ พบมีเชื้อในทัง้ สอง
วิธแี ล้ว น�ำเชือ้ ไปทดสอบหาโปรตีน MPT64 ด้วยวิธี rapid test
(SD Bioline) (Standard Diagnostics, Korea) เพือ่ แยกเชือ้
ชนิด Mycobacterium tuberculosis complex ออกจาเชือ้
กลุม่ Non tuberculous mycobacteria (NTM)
4. การทดสอบความไวต่อยาของเชือ้ ด้วยเครือ่ ง MGIT 960
ละลายยาปฏิชีว นะที่ใ ช้ใ นการทดสอบด้ว ยน�้ ำ กลัน่
จ�ำนวน 4 มิลลิลติ ร จากนัน้ เติมลงในหลอด MGIT ทีใ่ ส่ growth
supplement ปริมาตร 800 ไมโครลิตร แล้ว จ�ำนวน 100 ไมโครลิตร
โดยไม่ต้องเติมยาปฏิชวี นะในหลอดควบคุม หลังจากนัน้ เติม
เชือ้ ทีผ่ า่ นการปรับความขุน่ ด้วย McFarland standard No.05
และเจือจางเป็ น 1:100 ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ลงในหลอด
MGIT ที่ม ยี าแต่ ล ะชนิ ด น� ำไปบ่มในเครื่อง MGIT 960 รอ
เครื่องรายงานผล แปลผลการทดสอบได้ดงั นี้คอื เมื่อเครื่อง
รายงานว่า มีก ารเจริญ ของเชื้อที่ผสมในยาปฏิชีวนะชนิ ด ใด
รายงานว่า เชื้อ ดื้อ ต่ อ ยาชนิ ด นัน้ เมื่อ พบเชื้อ ที่ด้ือ ต่ อ ยาทัง้
rifampicin และ isoniazid รายงานผลเป็ นเชือ้ MDR-TB
5. การตรวจเชื้อวัณโรคด้วยวิ ธี real-time PCR
น�ำตัวอย่างทีผ่ า่ นขันตอนการ
้
treat แล้วไปแยกสกัดด้วย
TM
ชุ ด น�้ ำ ยา ExiPrep DX Bacteria Genomic DNA Kit
(Bioneer, Korea) ด้วยเครื่อง ExiPrepTM 16 DX ของบริษทั
(Bioneer, Korea) เริม่ จากการแตกเซลล์แบคทีเรียด้วย lysis
buffer จากนัน้ แยก DNA ออกจากเศษเซลล์ดว้ ยการจับกับ
silica magnetic bead ล้างเศษเซลล์ออกด้วย washing buffer
และชะล้างเอา DNA ออกจาก silica magnetic bead ด้วย elution
buffer น� ำ DNA ที่ไ ด้ม าตรวจหาเชื้อ วัณ โรคด้ว ยชุ ด ตรวจ
AnyplexTM MTB/NTM Detection โดยเตรียม master mix
ในปริมาตรรวม 20 ไมโครลิตรประกอบด้วย 10X MTB/NTM OM
ปริมาตร 2 ไมโครลิตร น�้ ำกลันปราศจาก
่
RNase ปริมาตร 3
ไมโครลิตร และ 2X Anyplex PCR Master Mix ปริมาตร 10
ไมโครลิต ร ผสมกับ ตัว อย่ า ง DNA ปริม าตร 5 ไมโครลิต ร
ผสมให้เ ข้า กัน น� ำ ไปเข้า เครื่อ ง CFX96 TM Real-time
PCR system (Bio-Rad, USA) โดยมีข นั ้ ตอนการท�ำ
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ปฏิกริ ยิ าดังนี้ pre-denaturation ทีอ่ ณ
ุ หภูม ิ 95 องศาเซลเซียส
นาน 15 นาที และขันตอนการเพิ
้
ม่ ปริมาณสารพันธุกรรม 45 รอบ
ประกอบด้วย denaturation ที่ 95 องศาเซลเซียส 30 วินาที
annealing และ extension ที่ 60 องศาเซลเซีย ส 1 นาที
เครื่อ งจะตรวจวัด สัญ ญาณฟลู อ อเรสเซนต์ ใ นแต่ ล ะรอบ
การเกิดปฏิกริ ยิ าเทียบกับเวลา แปลผลการตรวจด้วยโปรแกรม
Seegene Viewer ตัวอย่า งที่ม คี ่า การเรือ งแสงมากกว่าค่า
baseline แปลผลเป็ นบวก (MTB- positive)
ส่วนการตรวจหาเชือ้ วัณโรคดือ้ ยา (MDR-TB) ใช้หลักการ
real-time PCR เช่นเดียวกัน ในปริมาตรรวม 20 ไมโครลิตร
ประกอบด้วย 4X Anyplex TM PCR Master Mix ปริมาตร
5 ไมโครลิตร 4X MTB/MDR TOM ปริมาตร 5 ไมโครลิตร
น�้ำกลันปราศจาก
่
RNase ปริมาตร 5 ไมโครลิตร และตัวอย่าง
DNA ที่ ป ริม าตร 5 ไมโครลิ ต ร น� ำ เข้ า เครื่อ ง CFX96 TM
Real-time PCR system (Bio-Rad, USA) ซึง่ มีขนตอนการท�
ั้
ำ
ปฏิกริ ยิ าดังนี้ pre-denaturation ทีอ่ ุณหภูม ิ 95 องศาเซลเซียส
นาน 15 นาที และขัน้ ตอนการเพิ่ม ปริม าณสารพัน ธุ ก รรม
จ� ำ นวน 50 รอบ โดย denaturation ที่ 95 องศาเซลเซีย ส
30 วิน าที annealing ที่ 60 องศาเซลเซีย ส 1 นาที และ
extension ที่ 72 องศาเซลเซียส 30 วินาที เครือ่ งจะตรวจวัด
สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ในแต่ละรอบการเกิดปฏิกริ ยิ าเทียบ
กับเวลา แปลผลการตรวจด้วยโปรแกรม Seegene Viewer
ตัวอย่างทีม่ คี า่ การเรืองแสง ของสี Cal Red ทีค่ วามยาวคลืน่
610 นาโนเมตร มากกว่าค่า baseline แปลผลเป็ น วัณโรค
ชนิดดื้อต่อยา isoniazid และตัวอย่างที่มกี ารเรืองแสงของสี
HEX ทีค่ วามยาวคลืน่ 556 นาโนเมตร มากกว่าค่า baseline
แปลผลเป็ นวัณโรคชนิดดือ้ ต่อยา rifampicin
หลังจากด�ำเนินการตรวจในแต่ละขันตอนแล้
้
ว ตรวจสอบ
ความถูก ต้อ ง ครบถ้วนของข้อมูล ลงรหัส บันทึก ข้อ มูลใน
คอมพิวเตอร์ ประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS for windows
version 11 เพือ่ หาค่าความไว ค่าความจ�ำเพาะ ค่าความถูกต้อง
ค่าท�ำนายผลบวก และค่าท�ำนายผลลบ
ผลการศึกษา
จากผลการตรวจวินิจฉัย และการทดสอบความไวต่อยา
ของเชือ้ วัณโรคโดยใช้หลักการ real-time PCR ด้วยชุดน�้ำยา
AnyplexTM  MTB/NTM Detection และ AnyplexTM II MDR-TB
Detection โดยเปรียบเทียบกับวิธที ใ่ี ช้เป็ นมาตรฐานในปั จจุบนั
คือการเพาะเลีย้ งเชือ้ วัณโรคบนอาหารแข็งและเครือ่ ง BACTECTM
MGITTM 960 System (MGIT 960) และการตรวจหาความไวต่อยา
ของเชื้อวัณโรคด้วยเครื่อง MGIT 960 จากตัวอย่างทัง้ หมด
จ�ำนวน 147 ราย พบว่า วิธกี ารเพาะเลี้ยงเชื้อให้ผลตรงกับ
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การตรวจด้วยวิธี real-time PCR จ�ำนวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.9
ให้ผลต่างกัน คือ ไม่พบการเจริญของเชือ้ บนอาหารเพาะเลีย้ งเชือ้
แต่ ส ามารถตรวจด้วยวิธี real-time PCR จ�ำนวน 59 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 40.6 โดย เป็ น MTB จ�ำนวน 58 ราย และ NTM

จ�ำนวน 1 ราย ในการศึกษานี้ พบการปนเปื้ อนด้วยเชือ้ จุลชีพ
ชนิดอื่น (contamination) จากการเพาะเลีย้ งเชือ้ ซึง่ ไม่น�ำมา
ค�ำนวณในการวิจยั ครัง้ นี้ จ�ำนวน 2 ราย ผลสรุปดังแสดงใน
ตารางที่ 1

Table 1 Comparison between conventional culture and real-time PCR.
Conventional Culture & identification
Real-time PCR

Growth (%)

No Growth (%)

Total (%)

Positive (%)

61(42.1)

59(40.7)

120(82.8)

Negative (%)

2(1.4)

23(15.9)

25(17.2)

63(43.4)

82(56.6)

145(100.0)

ค่าทีไ่ ด้จากตารางที่ 1 สามารถน�ำไปค�ำนวณความเทีย่ งตรง
กับวิธี real-time PCR โดยเปรียบเทียบกันเฉพาะทีม่ ขี อ้ มูลทัง้
เปรียบเทียบกับวิธเี พาะเลีย้ งเชือ้ ทังสองวิ
้
ธพี บว่า วิธี real-time PCR
2 การทดสอบ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 78 รายพบให้ผลตรงกันทัง้ สองวิธี
มีคา่ ความไวเท่ากับ (61/63)x100 = 96.8% ค่าความจ�ำเพาะเท่ากับ
จ�ำนวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.6 ให้ผลต่างกัน 12 ราย คิดเป็น
(23/82)x100 = 28.0% ค่าความถูกต้อง ((61+23)/145)x100 = 76.9%
ร้อยละ 15.4 ดังแสดงในตารางที่ 2 การตรวจหาการดื้อยา
ค่ า ท� ำ นายผลบวกเท่ า กับ (59/120)x100 = 49.2% และ
rifampicin, isoniazid และ ผลการตรวจหาเชือ้ วัณโรคดือ้ ยา
ค่าท�ำนายผลลบเท่ากับ (23/25)x100 = 92.0% ผลการตรวจหา
หลายขนาน (MDR-TB) แสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 1
ความไวต่อยาของเชือ้ วัณโรคด้วยเครือ่ ง MGIT 960 โดยเปรียบเทียบ
Table 2 Results of MTB detection with MGIT 960 and real-time PCR.
Number of tests

Percent

Different results

12

15.4

Same result

66

84.6

- MDR-TB

3

3.9

- Mono-resistance

4

5.1

- Susceptible

27

34.6

- NTM

14

17.9

- Negative (no growth)

18

23.1

Table 3 Results of MTB detection with MGIT 960 and real-time PCR.
Real-time PCR/MGIT 960

No. of Test

RIF-R / RIF-R

3

RIF-R / RIF-S

0

RIF-S / RIF-R

3

RIF-S / RIF-S

31

INH-R / INH-R

7

INH-R / INH-S

0

INH-S / INH-R

3

INH-S / INH-S

27

MDR / MDR

3

MDR / MTB Susceptible

0

MTB susceptible / MDR

4

MTB susceptible / MTB susceptible
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Sensitvity

Specificity

50.0

100.0

70.0

100.0

42.9

100.0
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Figure 1 Melting temperature peak of rpoB gene (HEX) inhA and katG gene (Cal Red 610) MTB (FAM) and IC (Quasar) in Multiplex Real-time PCR for TB.

เมือ่ วิเคราะห์ผลทางสถิตพิ บว่า การตรวจหาเชือ้ วัณโรคดือ้ ยา
rifampicin ด้วยวิธี real-time PCR เทียบกับวิธกี ารเพาะเลีย้ งเชือ้
มีค่าความไวเท่ากับ (3/3+3)x100 = 50.0% ค่าความจ�ำเพาะ
เท่ า กับ (31/31)x100 = 100.0% ค่ า ความถู ก ต้ อ งเท่ า กับ
((3+31)/37)x100 = 91.9% ค่ า ท� ำ นายผลบวกเท่ า กั บ
( 3/3 ) x1 0 0 = 1 0 0 . 0 % แ ล ะค่ า ท� ำ น า ย ผ ล ล บ เท่ า กั บ
(31/34)x100 = 91.2% และเมื่อ ตรวจสอบระยะเวลาใน
การตรวจหาเชื้ อ วัณ โรคดื้ อ ยาของทัง้ สองวิ ธี ตัง้ แต่ เ ริ่ ม
กระบวนการตรวจสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารจนถึงวันทีร่ ายงาน
ผลการตรวจ (turnaround time) พบว่าวิธกี ารทดสอบด้วย
เครื่อง MGIT 960 มีระยะเวลาในการด�ำเนินการเฉลีย่ 13 วัน
(7-22 วัน) ส่วนการทดสอบด้วยเทคนิค real-time PCR มีระยะ
เวลาในการด�ำเนินการเฉลีย่ 2 วัน
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สรุปและวิ จารณ์ผล
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการตรวจวินจิ ฉัย
เชือ้ วัณโรคด้วยวิธี real-time PCR กับวิธกี ารเพาะเลีย้ งเชือ้
โดยใช้ LJ medium agar และ การใช้อาหารเหลว โดยเครือ่ ง
BECTEC TM MGIT TM 960 ร่ ว มกับ การจ� ำ แนกชนิ ด เชื้อ
ด้วยวิธี rapid test ทีใ่ ช้หลักการ immune chromatographic
assay (ICA) ใช้ตวั อย่างทดสอบทัง้ สิ้น 145 ราย มีตวั อย่าง
ทีใ่ ห้ผลตรงกัน 84 ราย คิดเป็ นร้อยละ 57.9 และมี 61 ราย
ที่ใ ห้ผ ลไม่ต รงกัน คิด เป็ นร้อ ยละ 42 มีค่า ความไวร้อ ยละ
96.8 ค่ า ความจ� ำ เพาะร้อ ยละ 28.1 แต่ เ นื่ อ งจากเทคนิ ค
ในการปฏิบตั งิ านทัง้ 2 แบบแตกต่างกัน โดยการเพาะเลีย้ งเชือ้
แบบมาตรฐานเพือ่ การวินจิ ฉัยอาศัยหลักการให้เชือ้ เจริญเติบโต
ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ในภาวะทีเ่ หมาะสม แต่การตรวจวินิจฉัย
ด้วยเทคนิค real-time PCR เป็ นการตรวจวัดปริมาณ DNA
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ของเชือ้ สามารถตรวจวิเคราะห์ในกรณีทเ่ี ชือ้ มีปริมาณน้อยๆ ใน
ขณะทีก่ ารเพาะเลีย้ งเชือ้ บนอาหารเลีย้ งเชือ้ ไม่สามารถตรวจพบได้
ผลทีไ่ ม่ตรงกันส่วนใหญ่เกิดจากเชือ้ ทีเ่ พาะเลีย้ งบนอาหารไม่
เจริญเติบโต แต่สามารถตรวจได้ดว้ ยวิธี real-time PCR
การวิเคราะห์ผลการตรวจหาเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาเป็ นการ
เปรียบเทียบผลของการทดสอบทีส่ ามารถออกผลได้ทงั ้ 2 วิธี
โดยมีต ัว อย่ า งที่ใ ช้ว ิเ คราะห์จ� ำ นวน 78 ตัว อย่ า งวิเ คราะห์
พบว่ามากกว่าร้อยละ 80 มีผลการทดสอบทีต่ รงกันทัง้ 2 วิธี
เมื่อ น� ำ ตัว อย่ า งที่ม ีผ ลการตรวจหาความไวต่ อ ยาทัง้ 2 วิธ  ี
(37 ตัวอย่าง) มาวิเคราะห์พบว่า การตรวจหาเชือ้ วัณโรคทีด่ อ้ื
ต่อยา rifampicin ด้วยเทคนิค real-time PCR เมื่อเทียบกับ
วิธี MGIT 960 พบมีคา่ ความไวร้อยละ 50.0 ค่าความจ�ำเพาะ
ร้อยละ 100.0 การตรวจหาเชือ้ วัณโรคดือ้ ต่อยา isoniazid มีคา่
ความไวร้อยละ 70.0 ค่าความจ�ำเพาะร้อยละ 100.0 สอดคล้องกับ
ผลการศึก ษาของ Valvatne H และคณะ 13 ซึ่ง ตรวจพบ
เชือ้ วัณโรคทีม่ กี ารกลายพันธุใ์ นต�ำแหน่งของยีน katG และ inhA
ท�ำ ให้เ ชื้อ ดื้อ ยาชนิ ด isoniazid มากกว่า เชื้อวัณ โรคที่ม ที ่ีม ี
การกลายพันธุใ์ นต�ำแหน่ งของยีน rpoB ทีท่ �ำให้เชือ้ ดือ้ ต่อยา
rifampicin  การดือ้ ยานี้อาจเกิดจากการกลายพันธุใ์ นต�ำแหน่ ง
katG ที่เกิดขึ้นได้บ่อยกว่าและเกิดขึ้นได้หลายยีนมากกว่า
การกลายพันธุใ์ นยีน rpoB และการตรวจหาเชือ้ วัณโรคดือ้ ยา
หลายขนาน มีคา่ ความไวร้อยละ 42.9 ค่าความจ�ำเพาะร้อยละ
100.0 ค่าความถูกต้องร้อยละ 89.1 ค่าท�ำนายผลบวกร้อยละ
100.0 และค่าท�ำนายผลลบร้อยละ 88.2
เมือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้พบว่า ผลทีไ่ ด้สว่ นใหญ่ตรงกัน
ของทัง้ สองวิธี โดยค่าความจ�ำเพาะ และค่าการท�ำนายผล
บวก เท่ากับร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าวิธกี ารตรวจด้วย
เทคนิค real-time PCR มีคา่ ความจ�ำเพาะสูง สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Ramirez MV และคณะ14 ซึง่ ตรวจหาเชื้อ
วัณ โรคดื้อ ยาหลายขนานด้ว ยวิธี real-time PCR ให้ผล
การตรวจทีม่ คี า่ ความไว และค่าความจ�ำเพาะ ร้อยละ 85 และ 98
ตามล�ำดับ เมื่อวิเคราะห์ผลพบว่าตัวอย่างส่งตรวจที่เชื้อไม่
เจริญด้วยวิธกี ารเพาะเลีย้ งเชือ้ จนท�ำให้ไม่สามารถน�ำเชือ้ มา
ทดสอบหาการดือ้ ยาได้ แต่สามารถตรวจได้ดว้ ยวิธี real-time
PCR น่ าจะเป็ นผลจากเชื้อที่พบในตัวอย่างนัน้ เป็ นเชื้อตาย
ทีไ่ ม่สามารถเพาะเลีย้ งให้เจริญเติบโตได้ แต่ยงั คงตรวจวัด DNA
ของเชื้ อ ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งอาศัย เพี ย งเชื้อ ที่มชี วี ติ อย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม อาจเป็ น false positive จากผูป้ ่ วยมีเชือ้ ทีต่ าย
และร่างกายยังก�ำจัดออกไม่หมดได้15 จึงต้องมีการทดสอบ
เพื่อหาข้อมูลสนับสนุ นข้อขัดแย้งนี้ต่อไป โดยอาศัยการตรวจ
ยืนยันโดยใช้หลักการอื่นเช่น การตรวจด้วยวิธกี ารตรวจหา
antibody จาก lymphocyte secretion16 หรือ การตรวจหา
interferon gamma17
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การเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว หรือ MGIT 960 ที่
ตรวจพบเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาหลายขนานจ�ำนวน 7 ราย ต่างจาก
การตรวจด้วยวิธที างอณูชวี วิทยาซึง่ ใช้หลักการ real-time PCR
ที่ ต รวจพบเชื้ อ วั ณ โรคดื้ อ ยาหลายขนานเพี ย ง 3 ราย
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Aung WW และคณะ18 ซึ่ง
ตรวจพบเชื้อ ดื้อ ยาหลายขนานจากการทดสอบบนอาหาร
เลีย้ งเชือ้ มากกว่าวิธกี ารตรวจพบจากวิธกี ารท�ำ  real-time PCR
ผลการตรวจที่ ไ ม่ ต รงกั น อาจเกิ ด จากการตรวจด้ ว ยวิ ธี
เพาะเลี้ยงเชื้อ ซึ่งเป็ นการตรวจทางฟี โนไทป์ เป็ นการตรวจ
การแสดงออกของเชือ้ ทีม่ ตี ่อยา ในขณะทีว่ ธิ ี real-time PCR
อาศัย การสร้า ง Dual Priming Oligonucleotide Probe ที่
จ� ำ เ พ า ะ กั บ ส า ย พั น ธุ ก ร ร ม ข อ ง เ ชื้ อ ใ น ต� ำ แ ห น่ ง ข อ ง
การกลายพันธุข์ องยีนทีด่ อ้ื ยา เพียงสองต�ำแหน่ งคือยีน InhA
หรือ katG และ rpoB ยังไม่ครอบคลุมต�ำแหน่งของยีนทีด่ อ้ื ยา
ทัง้ หมดได้
ระยะเวลาเฉลีย่ ในการตรวจวิเคราะห์ของการเพาะเลีย้ งเชือ้
ใน LJ Medium, MGIT 960 และการตรวจเพือ่ แยกชนิดของ
เชือ้ กลุม่ M. tuberculosis ออกจากเชือ้ ในกลุม่ NTM ด้วยวิธี
ICA เท่ากับ 51 วัน (49-55 วัน) และการตรวจหาการดือ้ ยา
ของเชือ้ วัณโรคด้วยวิธี MGIT 960 จ�ำนวน 13 วัน (7-22 วัน)
รวมสองขัน้ ตอนมีระยะเวลาในการตรวจเฉลีย่ ประมาณ 64 วัน
เชือ้ วัณโรคเป็ นเชือ้ ทีเ่ จริญแบ่งตัวได้ชา้ หากมีเชือ้ ในตัวอย่าง
ปริมาณน้ อยๆ ต้องใช้ระยะเวลาเพาะเลี้ยงเพื่อให้มปี ริมาณ
มากพอจนสามารถตรวจวัดได้ และการรายงานผลว่าเชื้อไม่
เจริญเติบโตต้องเพาะเลีย้ งเชือ้ ให้ครบตามจ�ำนวนวันทีก่ ำ� หนดไว้
จึงท�ำให้การตรวจในแบบเดิมใช้เวลานาน เมือ่ เทียบกับการตรวจ
ด้วยเทคนิค real-time PCR ซึง่ ใช้เวลาเฉลีย่ รวมระยะเวลา
รายงานผล 2 วัน แต่วธิ ี real-time PCR ยังไม่สามารถใช้
ทดแทนวิธีก ารตรวจแบบเดิม ได้ เ นื่ อ งจากมีร าคาต้ น ทุ น
ต่ อ การทดสอบสูง (1,500 บาท) เมื่อ เทีย บกับ ชุ ด ทดสอบ
มาตรฐาน (600 บาท) และยังมีผลการทดสอบทีไ่ ม่สอดคล้อง
กันอยู่ แต่ด้วยความรวดเร็วในการตรวจ มีค่าความจ�ำเพาะ
และค่าการท�ำนายผลบวกทีส่ งู สามารถน�ำวิธี real-time PCR
มาใช้เพือ่ ตรวจวินิจฉัยเบือ้ งต้น โดยเฉพาะผูป้ ่ วยรายใหม่ หรือ
ผูป้ ่ วยทีส่ งสัยติดเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน เพือ่ การปรับเปลีย่ น
การรักษาด้วยยาทีถ่ ูกต้อง ลดการแพร่กระจายเชือ้ ไปสูช่ ุมชน
และบุคคลอื่น
การตรวจหาเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาให้ได้ผลตรวจทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว
ยังคงเป็ นปั จจัยที่ส�ำคัญในการลดจ�ำนวนผู้เสียชีวติ จากการ
ติดเชือ้ วัณโรค ลดการแพร่กระจายเชือ้ และลดค่าใช้จา่ ยโดยรวม
ของการรัก ษาวัณโรคลงได้ การพิจารณาใช้วธิ ีก ารแบบใด
ขึน้ อยู่กบั ความต้องการของแพทย์ผูร้ กั ษา ผูใ้ ช้ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารต้องทราบข้อจ�ำกัดของเทคนิคการตรวจ
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ด้วยวิธี real-time PCR อีกทัง้ กระบวนการขัน้ ตอนการรักษา
ทัง้ หมดควรพิจารณาถึงปั จจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่น
ประวัตผิ ปู้ ่ วย ประวัตกิ ารรักษา ลักษณะของการกินยา เป็ นต้น
ดังนัน้ กระบวนการพัฒนาขัน้ ตอนการตรวจวินิจฉัยเชือ้ วัณโรค
ดือ้ ยาให้มปี ระสิทธิภาพ ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ ยังเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นใน
การรักษา ป้ องกันและควบคุมวัณโรค
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