การทดสอบวัณโรคทางผิวหนัง
เวอร์ชั่น 2 – เมษายน 2013

โรค TB คืออะไร?
วัณโรค หรือ โรค TB คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งสามารถเป็นได้แทบทุกส่วนในร่างกาย โรคทีบีจะพบที่ปอด
มากที่สุด โดยเรียกว่าวัณโรคปอดหรือพัลโมนารี่ ทีบี
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Fact Sheet 1 www.health.qld.gov.au/chrisp/tuberculosis/factsheets.asp

โรค TB จะตรวจพบได้อย่างไร?
การทดสอบวัณโรคทางผิวหนัง (หรือที่เรียกว่าการทดสอบ Mantoux) จัดเป็นการทดสอบประเภทหนึ่งที่ใช้ในการ
วินจ
ิ ฉัยโรคทีบี จุดประสงค์หลักของการทดสอบเพื่อดูว่าผู้ถูกทดสอบซึ่งไม่ได้แสดงอาการของโรคทีบีมีการได้รับเชือ
้
แบคทีเรียทีบีหรือไม่ กรณีนี้เรียกว่าการได้รับเชื้อในระยะแฝงแบบไม่แสดงอาการ คนที่ได้รับเชื้อทีบีใช่ว่าจะเป็นโรคทีบีไป
ทุกคน บางครั้งอาจต้องมีการทาการทดสอบซ้าในช่วงเวลาต่างๆเพื่อระบุว่ามีการได้รับเชื้อหรือไม่ การทดสอบนี้ไม่มีการ
เสียค่าใช้จ่ายโดยกระทาที่ศูนย์ควบคุมวัณโรคที่ Brisbane, Rockhampton, Toowoomba, Townsville และ Cairns
การตรวจเอ็กซ์เรย์อกก็เป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นวัณโรค โดยจะช่วยตัดข้อสงสัยว่ามีเชื้อทีบีอยู่
หรือไม่ การตรวจเอ็กซ์เรย์นี้อาจต้องทาหลายครั้งในช่วงเวลาต่างๆกันหลังจากที่มีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยทีบี ถ้าผล
เอ็กซ์เรย์ออกมาไม่แน่ชัด อาจต้องมีการตรวจเลือดหรือเสมหะเพื่อระบุว่าป่วยเป็นทีบีหรือไม่

การตรวจวัณโรคทางผิวหนัง (การทดสอบ Mantoux)
การทดสอบนี้ใช้:
 เพื่อตรวจหาเชื้อทีบีระยะแฝงที่ไม่แสดงอาการในตัวผู้ที่อาจมีการติดต่อกับผู้ป่วยเป็นวัณโรค
 ก่อนการฉีดวัคซีน BCG
 เป็นการช่วยตรวจหาโรคทีบีในระยะติดต่อ
ด้วยเหตุนี้เองจึงอาจต้องมีการตรวจวัณโรคทางผิวหนังกับบุคคลดังต่อไปนี้:
 ผู้ซงึ่ อาจได้มีการติดต่อกับบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค
 ผู้ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเป็นทีบีสูง
 ผู้ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศที่การเป็นวัณโรคมีพบได้ทั่วไป
 ผู้ซึ่งประกอบหน้าที่การงานที่ทาให้มีความเสี่ยงสูง เช่น เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
 ผู้ซงึ่ กาลังเดินทางไปยังประเทศที่การเป็นวัณโรคมีพบได้ทั่วไป
 ผู้ซึ่งกาลังเดินทางไปพานักในประเทศที่มีความเสี่ยงของโรคทีบีสูงเป็นระยะเวลานานพอสมควร
 ผู้ซึ่งได้เดินทางไปพานักในประเทศที่มีความเสี่ยงของโรคทีบีสูงเป็นระยะเวลานานพอสมควร ขอให้บุคคลดังกล่าว
ทาการนัดหมายเพื่อมารับการทดสอบวัณโรคทางผิวหนังในเวลา 12 สัปดาห์หลังจากกลับมาที่รัฐควีนส์แลนด์แล้ว
สารทูเบอร์คูลินที่ใช้ในการทดสอบคือสารโปรตีนบริสุทธิ์ที่ได้จากเชื้อทีบี (แต่ไม่มีเชื้อที่ติดต่อได้)
การทดสอบวัณโรคทางผิวหนังใช้เข็มและกระบอกฉีดยาใหม่และใช้แล้วทิ้ง จะมีการฉีดสารทูเบอร์คูลินจานวนเล็กน้อยเข้า
ไปที่ผิวหนังส่วนนอกบริเวณด้านในแขนข้างซ้าย
หลังฉีดจะมีตุ่มเล็กๆขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่จะหายไปภายใน 30 นาทีแรก บางครั้งอาจมีเลือดออกเล็กน้อยบริเวณที่ฉีดโดย
พยาบาลอาจเอาสาลีป้ายยามาปิดไว้ ให้เอาสาลีออกได้หลัง 10 นาทีแล้วทิ้งไป
อย่าเอาครีมไปทาบริเวณที่ฉีดยาหรือเอาพลาสเตอร์ยามาปิดและหลีกเลี่ยงการเกา ถ้ารู้สึกคั นให้เอาน้าแข็งหรืออะไรเย็นๆ
มาประคบ
ให้ปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนตัวตามปกติทั่วไป
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ปัจจุบันนี้ท่านกาลังรับการรักษาวัณโรคอยู่หรือไม่?
ท่านเคยเป็นวัณโรคหรือไม่?
ท่านเคยรับการทดสอบวัณโรคทางผิวหนังมาก่อนหรือไม่? ที่ไหน? เมื่อไร? มีผลการตรวจสอบอย่างไร?
ท่านมีอาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสหรือไม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา?
ท่านได้รับวัคซีนจากเชื้อไวรัสเป็นหรือไม่ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา?
วัคซีนดังกล่าวได้แก่วัคซีนป้องกันโรคหัด
โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน (MMR) โรคใข้เหลือง โรคอีสุกอีใส ยาเม็ดป้องกันไทฟอยด์ และวัคซีนเซบิน
ปัจจุบันนี้ท่านกาลังทานยาปฏิชีวนะอยู่หรือไม่?
ท่านมีความเจ็บป่วยที่ส่งผลไปกดภูมิคุ้มกันหรือไม่ เช่น โรคเอชไอวี โรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง หรือ โรคมะเร็งต่อม
น้าเหลืองชนิดฮอดจ์คิ่น?
ท่านกาลังใช้ยาสเตียรอยด์ประเภททานหรือฉีด เช่นยาเพรดนิโซน หรือคอร์ทิโซนอยู่หรือไม่ ?
ท่านกาลังเข้ารับการบาบัดรักษาที่ส่งผลไปกดภูมิคุ้มกันหรือไม่ เช่น การรักษาโรคมะเร็งหรือด้วยรังสีเรเดียม?
ท่านเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่เรียกว่าซาร์คอยด์โดซิสอยู่หรือไม่ ?
ท่านมีอาการแพ้อะไรบ้างหรือไม่?

หลังทดสอบแล้ว ขั้นต่อไปคืออะไร?
หลังจากเอาสาลีปิดแผลออกประมาณ 10 นาทีหลังฉีดยา ท่านไม่น่าต้องเอาอะไรมาปิดแผล ถ้ามีเหตุผลประการใดที่ทาให้
การปิดแผลเป็นสิ่งจาเป็น ขอให้ใช้ผ้าก็อซ อย่าใช้พลาสเตอร์ยาหรือครีม
ท่านอาจพบรอยแดงๆบริเวณที่ฉีดยา บางครั้งอาจมีตุ่มขึ้นและมีอาการปวดบ้างเล็กน้อย บางครั้งอาจไม่มีอาการอะไรเลย
ท่านจะต้องกลับมารับการตรวจสอบบริเวณทีฉ
่ ด
ี ยาหลังจากสองถึงสามวัน (อย่างน้อย 48 ชัว
่ โมง)

ผลตรวจและการติดตาม
พยาบาลจะแจ้งผลการตรวจให้ท่านทราบรวมทั้งให้เอกสารเพื่อให้ท่านเก็บเป็นบันทึก
การตีความผลทดสอบขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน อาทิเช่น เมื่อเป็นที่รับทราบว่าท่านเคยมีการติดต่อกับผู้ที่เป็นทีบี
การที่ท่านเคยรับวัคซีน BCG มาแล้วหรือไม่ อายุของท่าน รวมถึง ประวัติทางการแพทย์ของท่าน
ถ้าผลทดสอบวัณโรคทางผิวหนังของท่านออกมาเป็นลบ อาจมีการแนะนาให้ท่านกระทาการใดการหนึ่งดังต่อไปนี้:
 ทาการทดสอบอีกครั้งหนึ่งใน 1-2 อาทิตย์
 ทาการฉีดวัคซีน BCG เฉพาะเมื่อมีการระบุ
 ไม่ต้องมาติดตามผลอีกต่อไป
ถ้าบริเวณที่ฉีดยาแสดงปฏิกิริยาขึ้น อาจมีการแนะนาให้กระทาการใดการหนึ่งดังต่อไปนี้ :
 ไม่ต้องมาติดตามผลอีกต่อไป
 ไม่ต้องทาการทดสอบอีก
 ให้ทาการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ศูนย์ควบคุมวัณโรคหรือแพทย์ของท่านเองถ้าท่านต้องการ
ถ้าท่านมีการติดต่อกับผู้ที่เป็นวัณโรค

อาจมีการขอให้ท่านทาการทดสอบวัณ โรคเพิ่มเติมที่เรียกว่าการ

“ระงิบการติดต่อ”

(‘break of contact’) ในเวลาภายหลัง การทดสอบเพิ่มนี้เพื่อจะตรวจเช็คว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองการทดสอบเพิ่มขึ้นหรือไม่
เมื่อเปรียบกับครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานที่
Metro South Clinical TB Service
Princess Alexandra Hospital (Brisbane)
Rockhampton TB Control Unit
Rockhampton Base Hospital
Toowoomba TB Control Unit
Toowoomba Hospital

โทรศัพท์
3176 4141
4920 6211

สถานที่
Cairns TB Control Unit
Cairns Base Hospital
Townsville TB Control Unit
Townsville General Hospital

โทรศัพท์
4226 6240
4433 2860
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Tuberculin Skin Test
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What is TB?
Tuberculosis, or TB, is a bacterial infection that can affect almost any part of the body. TB is most common in
the lungs, a form called pulmonary TB.
For more information, please see Fact Sheet 1 at www.health.qld.gov.au/chrisp/tuberculosis/factsheets.asp

How is TB discovered?
The tuberculin skin test (also known as the Mantoux test) is one of the tests used to diagnose TB. The main
use of the tuberculin test is to identify people infected with TB bacteria, but who do not have active disease.
This is called latent TB infection. Not everyone with latent TB infection will develop active disease.
Sometimes repeating the test at intervals is needed to determine exposure to infection. The test is free of
charge through Tuberculosis Control Units in Brisbane, Rockhampton, Toowoomba, Townsville and Cairns.
A chest x-ray is important for people who come into contact with a person with tuberculosis, and helps rule
out the presence of TB. Follow-up chest x-rays may be needed at intervals following close contact with a
person with active TB. If the x-ray result is not clear, blood or sputum tests may be needed to determine for
certain whether someone has active disease.

The tuberculin test (Mantoux test)
This test is used:
 to detect latent TB infection in a person who may have been exposed to someone with tuberculosis
 prior to BCG vaccination
 as an aid to detect active TB disease.
Therefore, the tuberculin test may be given to people who:
 may have been in contact with a person diagnosed with tuberculosis
 are from high TB risk groups
 have migrated from countries where tuberculosis is common
 are at risk at work, such as healthcare professionals
 are travelling to a country where tuberculosis is common
 will be travelling for a considerable amount of time to a high TB risk country/countries
 have travelled for a considerable time to a high TB risk country. Such people are requested to book
in for a tuberculin test 12 weeks after returning to Queensland.
Tuberculin is a purified protein derived from the TB germ (but contains no active TB germs).
The tuberculin test is given with a new, disposable needle and syringe. A small amount of tuberculin is
injected into the top layer of the skin inside the left forearm.
A small blister appears, but will usually disappear within the first 30 minutes. Occasionally, the site may
bleed a little and the nurse may cover it with a cotton wool swab. This can be removed after 10 minutes and
discarded.
Do not apply creams or band-aids to the site and avoid scratching the site. To relieve an itchy reaction, apply
ice or something cold.
Attend to personal hygiene as normal.

Tuberculin Skin Test

You should report to your doctor or the nurse who gave the injection any problems, including rash or
shortness of breath that you encounter after receiving the test.
If you answer ‘yes’ to any of the following questions, or if you are unsure, please discuss with the
nurse before you give consent for your tuberculin test.












Are you currently being treated for tuberculosis?
Have you ever had tuberculosis?
Have you had a previous tuberculin (Mantoux) test? Where? When? What was the result?
Have you had a viral illness in the last week?
Have you received any live viral vaccines within the last four weeks? These include measles, mumps
and rubella (MMR); yellow fever; chickenpox; typhoid tablets; and Sabin.
Are you currently taking antibiotics?
Do you have any immune-suppressing illness, such as HIV, lymphoma, or Hodgkin disease?
Are you taking any oral or injectable steroid medications, such as prednisone or cortisone?
Are you receiving immune-suppressing treatment, such as radium or anti-cancer therapy?
Do you have sarcoidosis?
Do you have any allergies?

After the test has been given, what next?
After removing the cotton wool approximately 10 minutes after the injection has been given, there should not
usually be any reason to cover the site. If for any reason a cover is deemed necessary, use light gauze; do
not use band-aids or creams.
You may see a reddened area at the site of the injection. Sometimes it may be slightly blistered and you may
experience some pain, or there may be no reaction at all.
You will need to return in two to three days (minimum of 48 hours) for the injection site to be
examined.

Results and follow-up
The nurse will advise you of your result and give you documentation for your records.
Interpretation of the test result will depend on a number of factors, including whether you are known to have
been in contact with somebody who has TB, whether you have previously had a BCG vaccine, your age and
your medical history.
If your tuberculin test is negative, you may be advised to either:
 have a repeat test in 1–2 weeks
 have a BCG vaccination only if indicated
 have no further follow-up.
If your injection site shows a reaction, you may be advised either:
 that no further follow-up is needed
 to avoid further tuberculin tests
 to consult with a medical officer at a Tuberculosis Control Unit, or your local doctor if preferred.
If you have been in contact with someone with tuberculosis, you may be requested to have a further
tuberculin test known as ‘break of contact’ at a later date. This test is done to check if there is any increase in
the size of the test reaction from the first test.

Further information
Location
Metro South Clinical TB Service
Princess Alexandra Hospital (Brisbane)
Rockhampton TB Control Unit
Rockhampton Base Hospital
Toowoomba TB Control Unit
Toowoomba Hospital

Telephone
3176 4141
4920 6211

Location
Cairns TB Control Unit
Cairns Base Hospital
Townsville TB Control Unit
Townsville General Hospital

Telephone
4226 6240
4433 2860
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