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วินิจฉัยโรค  

ไมยากอยางที่คิด 
ดร. ธงชัย  แกวพินิจ และ รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



หัวขอการนําเสนอ 

   วิธีการตรวจวนิิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา 

   : ตรวจหาผูติดเช้ือ ตรวจหาผูปวย 
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สถานการณการระบาดวัณโรค 
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WHO reported 9 million new TB 



แผนยทุธศาสตรระดับชาติ ป 2558-2562 

คนใหพบ จบดวยหาย  

พัฒนาเครอืขายและระบบดูแล  
 

เพื่อลดปวย ลดตาย ลดขาดยา  

และปองกันเชื้อด้ือยา 
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คนใหพบ 
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• Culture-based technologies 

• Molecular-based technologies 

–  LAMP, LPA 

• Non-molecular-based technologies 

–  TBD, TB LAM Antigen 

• Our method 



คนใหพบ 

   Culture-based 
• TB liquid culture and DST TREK 

Sensititre MYCOTB MIC Plate ใชในการ

หา MIC ของยารักษาวัณโรค ท้ังยาหลักและ

ยารอง 

• Dr.Susan Dorman นําเสนอผลการศึกษาที่

เกาหลีใตและอูกันดาในป 2012 กับเชื้อวัณ

โรครวม 228 สายพันธุ 69 MDR, 52 XDR 

พบวา MYCOTB Plate ใหผลสอดคลองกับ 

APM ประมาณ 95% ยกเวน ethionamide 

5.0 ug/ml (94%), rifabutin (92.4%, 

moxifloxacin 0.5 ug/ml (87.3%) 

Molecular-based 
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คนใหพบ 
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• FIND (Switzerland) รวมกับ Eiken Chemical Co., Ltd. (Japan) ไดพัฒนาวิธี

เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองท่ีอุณหภูมิเดียวโดยไมตองอาศัย Thermal 

cycler และตรวจดูผลไดดวยตาเปลา เพ่ือตรวจหาเชื้อวัณโรคจากเสมหะ  

• มีการศึกษาในอินเดีย อูกันดา และ เปรู ในป 2011 พบวาผลการศึกษาในอินเดียตาง

จากในอีกสองประเทศ FIND และบริษัท Eiken จึงตกลงท่ีจะดําเนินการศึกษาซํ้าใน

ประเทศอัฟริกาใต เวียดนาม บราซิล และเปรู โดยไดเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บและ

ขนสงเสมหะเพ่ือใหม่ันใจวาจะไดตัวอยางเสมหะในปริมาณพอเพียง  

• เม่ือเดือนเมษายน 2012 WHO expert group ไดทบทวนผลการศึกษานี้แตก็ไมไดมี

ขอเสนอแนะหรือขอวิจารณใดๆ ออกมาในเดือน มิถุนายน ปเดียวกัน 



คนใหพบ 

• Line Probe Assay 
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การแปรผล 
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GeneXpert MTB/RIF 
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GeneXpert MTB/RIF 
• Chang et al รายงานการศึกษา รวม10,224 ตัวอยาง  

 สรุปวา GeneXpert สามารถใชตรวจวินิจฉัยวัณโรคปอด ดวยความไว

ประมาณ 90.4% และความจําเพาะ 98.4% และการด้ือยา rifampicin มี

ความไวที่94.1% และความจําเพาะที่ 97% สวน extrapulmonary TB 

ไดความไว 80% ความจําเพาะ 86% 

• WHO และ FIND ในเดือนมีนาคม 2012 มีการรายงานการสั่งซื้อเครื่อง

แลวทั้งหมด 611 เครื่อง (2,979 modules) และสั่งซื้อ cartridges ไปใช

งานแลวทังหมด 863,790 ชุด 
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Non-Molecular Diagnostic Technologies 

• TBDx (Signature Mapping Medical Sciences, Inc., USA) เปนระบบ

อัตโนมัติในการอานผลการยอมสไลด โดยสามารถ load slides และอาน

ไดเอง มรีะบบในการปรับความคมชัดและแปลงภาพเปนสันญาณดิจิตอล

เช่ือมตอกับคอมพิวเตอร นับจํานวน AFB และแปลผลการอานเปน บวก 

หรือ ลบ ได 

• TBDx มีความไวสูงแตความจําเพาะตํ่าเมื่อเทียบกับผลการเพาะเช้ือ โดย

การใชเครื่องอานไดคาความไว 75.8% ความจําเพาะ 43.5% และถาใช

คนอานไดคาความไว 52.8% ความจําเพาะ 98.6% 
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Non-Molecular Diagnostic Technologies 

• TB LAM Ag (Alere, USA) ใชหลักการ Lateral Flow ในการตรวจหา 

lipoarabinomannan (LAM) protein ทีถู่กปลอยออกมาในปสสาวะของ

ผูปวยวัณโรค 

• สรุป LAM strip test สามารถตรวจพบผูปวยวัณโรคได 2/3 ในกลุมผูปวย

ติดเช้ือ HIV ทีม่ ีCD4 นอยกวา 100 เซลลตอไมโครลิตร 
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คนใหพบ : Our method 
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การตรวจวินิจฉัย 

มุงเนน 

งาย ความรวดเร็ว ถูกตองแมนยํา 

และราคาไมแพง 



Our method 
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งาย ความรวดเร็ว 

ถูกตองแมนยํา 

ราคาไมแพง 

+ 

? 



Our method 
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งาย ความรวดเร็ว 

ถูกตองแมนยํา ราคาไมแพง 

+ 
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Our method 

Samples  

Preparation 

10 – 20 uL 

Amplification  Interpretation  

5–10 min 60 min 3-5 min 



RIF = MUT; rpoB 526, 531 

INH = MUT; katG 315, inhA C15T 

1 patent 

3 patents:  

- กรรมวิธีใหมในการตรวจ RIF 

- กรรมวิธีใหมในการตรวจ INH บน katG gene 

- กรรมวิธีใหมในการตรวจ INH บน inhA gene 

      

4 patents:  

ถายทอดเทคโนโลยีใหกับ  

Kestrel Bio Sciences 

(Thailand) Co. Ltd. 

      



AFB smear 

Culture 



การพัฒนาชุดตรวจ

ไบโอเซนเซอร 

DNA turbidity Sense 

ติดเชื้อ          

 

ไมติดเชื้อ 



Lab-on-Chip 

Quartz crystal microbalance 

Electrochemical  
biosensor 



ผลงาน (2553 – 2557)  
• ตีพิมพเผยแพรผลงาน:  

– วารสาร 9  เร่ือง, book chapter 2 เร่ือง 

• สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  7 เร่ือง 

• รางวัลระดับชาติ:  

– รางวัลสิ่งประดิษฐคิดคน 2 ผลงาน, รางวัลผลงานวิจัย 1 รางวัล 

• รางวัลสิ่งประดิษฐคิดคนระดับนานาชาติ 

– รางวัลเหรียญทอง 5 ผลงาน 

–  รางวัลเหรียญเงิน 13 ผลงาน 

– รางวัลเหรียญทองแดง 2 ผลงาน 
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