
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบการวินิจฉัยเชื้อในกลุ่ม 

Cryptococcus neoformans เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยผล 

และลดอัตราการตายหรือพิการในผู้ป่วยติดเชื้อในไขสันหลัง 

หน่วยงานจุลชีววิทยา  
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

คลินิก 

 

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) คือ โรคที่เยื่อหุ้มสมองเกิดการติดเชื้อ ซึ่งอาจเกิดจากการติด
เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อรา แล้วท าให้บริเวณดังกล่าวอักเสบบวม ส่งผลให้เกิดอาการอื่น ๆ ตามมา 
เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ คอแข็ง ฯลฯ โรคนี้จัดเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่ง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่
เนิ่น ๆ อาจท าให้เสียชีวิตหรือพิการได้  โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้
โดยผ่านการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วย การไอ จาม หายใจรดกัน เสมหะ น้ ามูกอุจจาระ ปัสสาวะ และตุ่มแผลที่มี
เชื้อโรคเจือปนอยู่ เช่น ถ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็ติดต่อกันผ่านการไอ จาม หรือหายใจรดกัน ถ้าเกิดจากเชื้อ
ไวรัสก็มักติดต่อกันผ่านทางเสมหะและน้ ามูก (แต่คนที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่จะไม่เกิดโรค) เป็นต้น และโรคเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบจากเชื้อรา หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอกคัส” 
(Cryptococcal meningitis) โดยโรคนี้เกิดจากเชื้อกลุ่ม Cryptococcus ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยในบ้านเรา 
ซึ่งเชื้อชนิดนี้จะพบได้ในอุจจาระของไก่ นกพิราบ และตามดิน เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเข้าทางปอด 
ผ่านกระแสเลือดแล้วไปที่เยื่อหุ้มสมอง อาการของผู้ป่วยจะค่อย ๆ เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ มักพบในผู้สูงอายุและผู้ที่
มีร่างกายอ่อนแอเนื่องจากเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือโรคเรื้อรังต่าง ๆ (เช่น เบาหวาน ไตวาย ตับแข็ง เอสแอลอี 
เป็นต้น) หรือมีประวัติกินยากดภูมิคุ้มกันหรือยาสเตียรอยด์มานาน ส่วนในเด็กหรือผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจะพบ
ได้น้อย  โดยปกติน้ าไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid) ที่อยู่ในร่างกายของคนจะอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ   
จุลชีพ เมื่อมีจุลชีพปนเปื้อนเข้าไป อาจน าไปสู่สภาวะติดเชื้อในไขสันหลัง ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การตรวจ
วินิจฉัยเชื้อจากน้ าไขสันหลัง จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจและรายงานผลให้รวดเร็วด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
รักษาของแพทย์ และส่งผลให้ลดอัตราการตายหรือพิการจากการติดเชื้อในน้ าไขสันหลังลงด้วย แต่การเพาะเชื้อ 



 

  

 

 สามารถรายงานผลเพาะเช้ือ Cryptococcus neoformans ได้รวดเร็วขึ้น จากระยะเวลารอผล 
(turnaround time) ภายใน 2-3 วัน เป็น 18-24 ชั่วโมง 

แบคทีเรียมีข้อจ ากัดในการรายงานผล เนื่องจากเชื้อต้องใช้ระยะเวลาในการเจริญในสภาวะที่เหม าะสมนาน 
16-18 ชั่วโมง และต้องน าเชื้อมาท าการวินิจฉัยแยกชนิดและทดสอบความไวต่อยาต่ออีก 18-24 ชั่วโมง 
โดยอย่างยิ่งในเชื้อรากลุ่ม Cryptococcus neoformans เป็นเชื้อที่เจริญได้ช้า จึงท าให้ใช้ระยะเวลาในการ
วินิจฉัยนานกว่าแบคทีเรียชนิดอื่น โดยวิธีที่ใช้อยู่ปัจจุบันในห้องปฏิบัติการใช้เวลาในการทดสอบนานมากกว่า 
2-3 วัน โดยในขั้นตอนการเพาะเชื้อจากน้ าไขสันหลังจะมีการลง media agar ดังนี้ Choccolate agar, 
Blood agar, MacConkey agar, FTM (thioglycollate broth), broth ซึ่งเชื้อกลุ่ม Cryptococcus 
neoformans ที่พบบ่อยในห้องปฏิบัติการเป็นเชื้อที่เจริญได้ช้า และเมื่อมีเชื้อปริมาณน้อยๆ มักไม่ขึ้นบน 
plate เบื้องต้นที่ลงไว้ ท าให้ถูกออกผลเป็น  No bacterial growth after 48 hr และทางห้องปฏิบัติการ
จะเก็บ FTM กับ broth ไว้เป็นเวลา 4 วัน เพื่อคอยดูว่าเชื้อมีการเจริญเติบโตหรือไม่ ถ้าพบว่ามีลักษณะขุ่น
หรือพบการเจริญของเชื้อก็จะท าการวินิจฉัยต่อไป จากระบบปฏิบัติงานเดิมจะมีขั้นตอนที่รอคอยผลท าการ
เพาะเชื้อซ้ าครั้งที่ 2 จากการ replate จึงท าให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ล่าช้าออกไปอีก ดังนั้นผู้จัดท าจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาระบบวิธีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดยมีการปรับระบบงานใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อท าให้ได้ผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยลด turnaround time ในการรายงานผลเชื้อกลุ่ม 
Cryptococcus neoformans จาก 2-3 วัน เป็น 18-24 ชั่วโมง 
  

 ประชุมเจ้าหน้าที่ทบทวนวิธีการปฏิบัติงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดตัวชี้วัด 
วางแผนพัฒนางานและมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และทดลองระบบที่
พัฒนาขึ้นใหม่ 

   
จากระบบงานเดิม ใช้เวลาในการท าการทดสอบเพื่อวินิจฉัยเชื้อ Cryptococcus 
neoformans จากน้ าไขสันหลัง นาน 2-3 วัน ซึ่งถ้าเปลี่ยนมาใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่  

จะช่วยให้สามารถรายงานผลย้อมแกรม (gram stain) เบื้องต้นและรายงานผลเพาะเชื้อ Cryptococcus 
neoformans จากน้ าไขสันหลัง ได้รวดเร็วขึ้น จากระยะเวลารอผล (turnaround time) ภายใน 2-3 วัน 
เป็น 18-24 ชั่วโมง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ศึกษาระยะเวลาของการรายงานผลวินิจฉัยเชื้อกลุ่ม Cryptococcus neoformans 
โดยติดตามเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสรุปผลการด าเนินงาน 

 
   วิเคราะห์ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน และจัดท าแผนขยายผลการรายงานให้ได้ตาม

เป้าหมายเป็น 100% 

จากการปฏิบัติงานตามวิธีที่ได้จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการวินิจฉัยเชื้อในกลุ่ม Cryptococcus 
neoformans เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยผลและลดอัตราการตายหรือพิการในผู้ป่วยติดเชื้อในไขสันหลัง 

จะเห็นว่าจากระบบงานเดิม ใช้เวลาในการท าการทดสอบเพื่อวินิจฉัยเชื้อในกลุ่ม Cryptococcus 
neoformans นานมากกว่า 2-3 พบว่าผลการด าเนินงานเมื่อผ่านไป 5 เดือน จากระบบปฏิบัติงานเดิมจะมี
ขั้นตอนที่รอคอยผลท าการเพาะเชื้อซ้ าครั้งที่ 2 จากการ replate จึงท าให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ล่าช้าออกไป
อีก ดังนั้นจากระบบที่ผู้จัดท าพัฒนาระบบวิธีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาขึ้น โดยมีการปรับ 

ระบบงานในห้องปฏิบัติการเพื่อท าให้ได้ผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น พบว่าเมื่อท าการลงอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด 
Urea, SDA, Mycel ทันทีที่พบเชื้อเจริญใน FTM และท าการย้อม Gram stain และรายงานผลเบื้องต้น 
code 298 (Yeast cell รอผลเพาะเชื้อ) และท าการ subculture ซ้ า เพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อที่ขึ้นนี้มาจาก 
specimen คนไข้จริงๆ ไม่ใช่เชื้อ contaminate จะสามารถลด turnaround time ในการรายงานผลเชื้อ
กลุ่ม Cryptococcus neoformans จาก 2-3 วัน เป็น 18-24 ชั่วโมง negative และผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในระยะ 5 เดือนก็พบว่าสามารถรายงานผลการวินิจฉัยเชื้อ Cryptococcus neoformans ภายใน 
18-24 ชั่วโมง ≥ 100% ของจ านวน Case ที่เป็นบวกทั้งหมด โดยจากตัวอย่างที่พบเชื้อ Cryptococcus 
neoformans ในน้ าเจาะไขสันหลังทั้งหมดจากเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564 พบจ านวนทั้งหมด 59 ราย ให้
ผลบวก Urea, SDA, Mycel ภายใน 18-24 ชั่วโมง จ านวน 55 ราย และพบบวกช้าหลังจาก 18-24 ชั่วโมง 
จ านวน 4 ราย โดย 4 รายที่บวกช้าจากช่วงระยะ 3 เดือนก่อนหน้านั้น พบว่าในระยะที่ท า 5 เดือน มีการปรับ
โดยเพิ่มปริมาณเชื้อเพื่อเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตของเชื้อ ซึ่งพบว่าถ้าใส่เชื้อในปริมาณที่เหมาะสมจะ
สามารถรายงานผลการวินิจฉัยเชื้อ Cryptococcus neoformans ภายใน 18-24 ชั่วโมง ≥ 100% ของ
จ านวน Case ที่เป็นบวกทั้งหมด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากระบบปฏิบัติงานเดิมจะมีขั้นตอนที่รอคอยผลท าการเพาะเชื้อซ้ าครั้งที่ 2 จากการ replate จึงท าให้
คนไข้ได้รับการรักษาที่ล่าช้าออกไปอีก ดังนั้น ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบวิธีการปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดยมีการปรับระบบงานในห้องปฏิบัติการเพื่อท าให้ได้ผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยลด 
turnaround time ในการรายงานผลเชื้อกลุ่ม Cryptococcus neoformans จาก 2-3 วัน เป็น 18-24 ชั่วโมง 
ท าให้คนไข้ได้รับผลเพาะเช้ือที่รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

 จากระยะการด าเนินการ 5 เดือน พบว่าจากจ านวนทั้งหมด 59 ราย ให้ผลบวก Urea, SDA, Mycel 
ภายใน 18-24 ชั่วโมง จ านวน 55 ราย และพบบวกช้าหลังจาก 18-24 ชั่วโมง จ านวน 4 ราย ซึ่งเป็นผลจาก
ระยะด าเนินการ 3 เดือนแรก อาจเนื่องมาจากเชื้อมีปริมาณน้อยเกินไป ในระยะการท า 5 เดือน จึงท าการปรับ
โดยเพิ่มปริมาณเชื้อเพื่อเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตของเชื้อ ซึ่งพบว่า ถ้ าใส่เชื้อในปริมาณที่เหมาะสมจะ
สามารถรายงานผลการวินิจฉัยเชื้อ Cryptococcus neoformans ภายใน 18-24 ชั่วโมง ≥ 100% ของ
จ านวน Case ที่เป็นบวกทั้งหมดโดยวิธีที่ใช้ในการวินิจฉัยยีสต์ในกลุ่ม Cryptococcus neoformans ดัง
ภาพที่ปรากฏด้านล่าง 


