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Abstract

At present, malaria is still an important public health problem in many countries,
including Thailand. Correct identification of malaria species is very important for the treatment.
Popular methods for the diagnosis of malaria in hospital laboratories are microscopic
examination and rapid diagnostic tests. The microscopic examination remains the standard
reference method for malaria diagnosis. The disadvantage of microscopy is that it requires
a high level of expertise and training of the diagnostician. While still being effective and
efficient tests for identifying the malaria species present, the advantage of rapid diagnostic
tests is that they need less technical skill. Given this, it is important for technicians to study and
understand the many rapid diagnostic tests currently in use, know their limitations, become
competent in using these tests, and be able to select the suitable tests, and correctly interpret
the results.
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันโรคมาลาเรียยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย การรักษาด้วยยาต้านมาลาเรียขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อ ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยแยกชนิด
ของเชื้อมาลาเรียจึงมีความสำ�คัญอย่างมาก การตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียทางห้องปฏิบัติการที่นิยม
ทำ�ในโรงพยาบาลได้แก่ การตรวจฟิล์มเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ และการตรวจด้วยชุดตรวจมาลาเรีย
สำ�เร็จรูป การตรวจฟิล์มเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์เป็นวิธีมาตรฐานที่มีความแม่นยำ�สูง แต่ขึ้นกับทักษะ
ของผู้ตรวจ ส่วนการตรวจด้วยชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูป เป็นวิธีที่อาศัยทักษะและประสบการณ์น้อย
กว่าวิธแี รก ปัจจุบนั มีการผลิตชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูปออกมาจำ�นวนมาก และมีการใช้เพือ่ ช่วยในการ
วินิจฉัยโรคมาลาเรียทางห้องปฏิบัติการมากขึ้น ดังนั้นผู้ใช้จึงควรศึกษาข้อจำ�กัด และข้อควรระวังใน
การใช้ เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูปชนิดที่เหมาะสม และสามารถ
แปลผลการตรวจวิเคราะห์มาลาเรียได้อย่างถูกต้อง
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บทน�ำ

โรคมาลาเรียเป็นโรคติดเชือ้ โปรโตซัว ทีย่ งั คง
เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ สำ � คั ญ ของหลายประเทศ
ทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
มาลาเรียมากถึง 97 ประเทศ และมีจำ�นวนผู้ที่อยู่ ใน
พื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ มาลาเรี ย ประมาณ 3.2
พันล้านคน รายงานจากองค์การอนามัยโลก พบว่ามี
ผู้ป่วยโรคมาลาเรียประมาณ 214 ล้านคน และมีผู้เสีย
ชีวิต 438,000 คน โดยผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็ก
ที่ อ ยู่ ใ นทวี ป แอฟริ ก าใต้ แ ถบสะฮารา (1) สำ � หรั บ
ประเทศไทย รายงานจากสำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย
ณ วันที่ 1 มกราคม - 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 พบว่า
มีผู้ป่วยโรคมาลาเรีย 1,223 คน(2) เชื้อมาลาเรีย
ที่ ส ามารถติ ดต่ อ สู่ ค นได้ ได้ แ ก่ Plasmodium
falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale และ
P. knowlesi(3, 4) โดยเชื้อมาลาเรียจะติดต่อสู่คนจาก
การที่คนถูกยุงก้นปล่องเพศเมียที่มีเชื้อมาลาเรียกัด
อาการโดยทั่วไปของผู้ป่วยเป็นโรคมาลาเรียคือ มีไข้
หนาวสัน่ เหงือ่ ออก ปวดหัว เมือ่ ยตัว คลืน่ ไส้ อาเจียน
ผู้ป่วยบางรายอาจเป็นโรคมาลาเรียชนิดรุนแรง เช่น
มาลาเรี ย ขึ้ น สมอง โลหิ ต จางรุ น แรง และไตวาย
เฉียบพลัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ โดย
ส่วนใหญ่เชือ้ มาลาเรียทีก่ อ่ ให้เกิดโรคชนิดรุนแรงได้แก่
P. falciparum(3) โรคมาลาเรียชนิดรุนแรงมักพบใน
ผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ มาลาเรียครัง้ แรก เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยทีเ่ คย
ติดเชือ้ มาลาเรียมาแล้วจะสร้างแอนติบอดี ซึง่ สามารถ
ลดความรุ น แรงของโรค และลดปริ ม าณของเชื้ อ
มาลาเรี ย ได้ (5) การรั ก ษาโรคมาลาเรี ย ในปั จ จุ บั น
องค์ ก ารอนามั ย โลกแนะนำ � ให้ รั ก ษาด้ ว ยการรั บ
ประทานยา artemisinin-based combination
therapies (ACTs) สำ�หรับรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
มาลาเรียชนิด P. falciparum แต่มีอาการไม่รุนแรง
ซึ่งเป็นการใช้ยาต้านมาลาเรียในกลุ่ม artemisinin
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ร่วมกับยาชนิดอืน่ โดยหลักการในการเลือกยาอีกชนิด
ขึ้นกับผลการรักษาโรคมาลาเรียในพื้นที่นั้นๆ สำ�หรับ
การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาลาเรียชนิด P. vivax ให้
รับประทานยา chloroquine แต่สำ�หรับในพื้นที่ที่มี
การดื้ อ ยาต้ า นมาลาเรี ย ชนิ ด นี้ แ ล้ ว ให้ รั ก ษาโดย
รับประทานยาในกลุ่ม artemisinin ร่วมกับยาตัวอื่น
สำ�หรับการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมาลาเรียชนิดรุนแรง
ให้รักษาด้วยยา artesunate โดยการฉีดยาเข้าในชั้น
กล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดำ� หลังจากนั้นให้รักษาต่อ
โดยการให้รบั ประทานยาในกลุม่ artemisinin ร่วมกับ
ยาชนิดอื่น(6) เนื่องจากการรักษาโรคมาลาเรียด้วยยา
ต้านมาลาเรียขึ้นกับชนิดของเชื้อ ดังนั้นการตรวจ
วินิจฉัยแยกชนิดของเชื้อมาลาเรียจึงมีความสำ�คัญ
อย่างมาก วิธีมาตรฐานที่ใช้วินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติ
การได้แก่การตรวจฟิล์มเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์
ซึ่งเป็นวิธีที่มีความแม่นยำ�สูง ทั้งนี้ขึ้นกับทักษะและ
ประสบการณ์ของผูด้ ฟู ลิ ม์ เลือด ปัจจุบนั มีวธิ กี ารตรวจ
วิเคราะห์โรคมาลาเรียด้วยชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูป
ซึ่งอาศัยทักษะน้อยกว่า และมีความไวและความ
จำ�เพาะต่อการวินิจฉัยโรคมาลาเรียสูง อย่างไรก็ตาม
การตรวจด้วยวิธีนี้ยังมีข้อจำ�กัด และข้อควรระวังที่
สำ�คัญหลายประการ

การตรวจวินจิ ฉัยโรคมาลาเรียทางห้องปฏิบตั กิ าร

1. การตรวจฟิลม์ เลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์
วิธมี าตรฐานในการตรวจวินจิ ฉัยโรคมาลาเรีย
ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ วิธีการตรวจฟิล์มเลือดด้วย
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ โดยนำ � ตั ว อย่ า งเลื อ ดที่ ต้ อ งการ
วิ เ คราะห์ ม าเตรี ย มฟิ ล์ ม เลื อ ดชนิ ด หนาและบาง
ซึ่งหน่วยงาน Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) แนะนำ�ให้ใช้สีย้อมฟิล์มเลือด
ชนิด Giemsa เนื่องจากจะทำ�ให้เห็นลักษณะรูปร่าง
และองค์ ป ระกอบในเซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดแดงที่ ติ ด เชื้ อ
มาลาเรียชัดเจน การตรวจด้วยวิธีนี้ สามารถรายงาน
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ชนิด จำ�นวน และระยะของเชือ้ มาลาเรียได้ จึงเป็นวิธี
ที่มีประโยชน์มาก ทั้งในด้านการช่วยวินิจฉัยโรคและ
การติดตามการรักษา การตรวจฟิล์มเลือดด้วยกล้อง
จุลทรรศน์เป็นวิธที มี่ คี วามแม่นยำ�สูงเนือ่ งจากเป็นการ
ตรวจเชือ้ มาลาเรียในฟิลม์ เลือด โดยสามารถแยกชนิด
และระยะของเชื้อมาลาเรียได้จากรูปร่างของเชื้อที่พบ
ในฟิล์มเลือดชนิดบาง และสามารถตรวจนับจำ�นวน
เชื้อมาลาเรียต่อปริมาณเม็ดเลือดแดงที่พบในฟิล์ม
เลือดชนิดบาง หรือต่อปริมาณเม็ดเลือดขาวที่พบใน
ฟิล์มเลือดชนิดหนา(7) โดยความไว และความจำ�เพาะ
ในการตรวจวิเคราะห์ โรคมาลาเรียด้วยวิธีนี้ขึ้นกับ
คุณภาพของฟิล์มเลือด จำ�นวนของเชื้อมาลาเรียใน
ฟิล์มเลือด และที่สำ�คัญคือทักษะและประสบการณ์
ของผู้ตรวจฟิล์มเลือด(8) จากการศึกษาเปรียบเทียบ
การตรวจฟิล์มเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์กับวิธีทาง
อณูชีววิทยา ได้แก่วิธี polymerase chain reaction
(PCR) ซึ่งเป็นวิธีที่มีความไวและความจำ�เพาะที่สูง
มากในการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียทางห้องปฏิบัติ
การ(9) พบว่าการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการตรวจฟิล์ม
เลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์อาจให้การวินจิ ฉัยผิดพลาด
ได้ โดยเฉพาะกรณี ที่ ตั ว อย่ า งเลื อ ดมี จำ � นวนเชื้ อ
มาลาเรียน้อย นอกจากนั้น การติดเชื้อมาลาเรีย
หลายชนิดในผู้ป่วยคนเดียวกัน (mixed infection)
จะทำ�ให้การวินิจฉัยผิดพลาดได้มากยิ่งขึ้น(10, 11)
2. การตรวจด้ ว ยชุ ดตรวจมาลาเรี ย
สำ�เร็จรูป
วิ ธี ก ารตรวจด้ ว ยชุ ดตรวจมาลาเรี ย
สำ�เร็จรูปเป็นการตรวจหาโปรตีนที่สร้างจากตัวเชื้อ
มาลาเรี ย ในกระแสเลื อ ดซึ่ ง อาศั ย หลั ก การ
immunochromatography โดยนำ�ตัวอย่างเลือด
ที่ ต้ อ งการทดสอบมาหยดใส่ ใ นชุ ด ตรวจมาลาเรี ย
สำ�เร็จรูป และดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ระหว่างแอนติเจน
ของเชื้อมาลาเรียที่มีอยู่ ในกระแสเลือดของผู้ป่วยกับ
แอนติบอดีทอี่ ยู่ในชุดตรวจ ทำ�ให้เกิดเป็นแถบสีขนึ้ มา
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แสดงว่ า มี เ ชื้ อ มาลาเรี ย ในตั ว อย่ า งเลื อ ดที่ ท ดสอบ
โดยส่วนใหญ่เป็นชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูปสำ�หรับ
ตรวจหาแอนติเจนชนิด histidine-rich protein 2
(HRP-2) และ parasite lactate dehydrogenase
(pLDH) ปัจจุบันมีชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูปที่ผลิต
จากหลายบริ ษั ท และมี อ งค์ ก ารอนามั ย โลกดู แ ล
ด้านการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยโรค
มาลาเรียทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีนี้มีมาตรฐาน โดย
ได้จัดทำ�เอกสารแนะนำ�วิธีการใช้ชุดตรวจสำ�เร็จรูป
และตรวจสอบคุณภาพของชุดตรวจสำ�เร็จรูปทีน่ �ำ มาใช้
ตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรีย โดยเกณฑ์สำ�หรับชุดตรวจ
มาลาเรียสำ�เร็จรูปทีด่ คี อื ควรสามารถตรวจวินจิ ฉัยโรค
มาลาเรียที่มีปริมาณเชื้อน้อย ได้อย่างน้อยร้อยละ 75
และให้ผลบวกลวงน้อยกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้
ควรให้ผลเป็น invalid น้อยกว่าร้อยละ 5(12) ซึ่งค่า
ความไวและความจำ�เพาะของการตรวจวินิจฉัยโรค
มาลาเรียด้วยชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูป ขึ้นกับชนิด
ของแอนติบอดี ขั้นตอนการผลิต และวัสดุที่นำ�มาใช้
ในการผลิต ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิธีการใช้ และ
หลักการของชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูปให้เข้าใจก่อน
นำ�มาใช้ตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรีย

ประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรีย
ด้วยชุดตรวจมาลาเรียส�ำเร็จรูป
ชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูปแต่ละชนิดมีความ
สามารถในการวินิจฉัยโรคมาลาเรียที่แตกต่างกัน จาก
การศึกษาการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยชุดตรวจ
สำ�เร็จรูป และการตรวจฟิลม์ เลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์
โดยเปรียบเทียบกับวิธกี ารตรวจทางอณูชวี วิทยาได้แก่
วิธี nested PCR พบว่าการตรวจด้วยชุดตรวจมาลาเรีย
สำ�เร็จรูปมีค่าความไวร้อยละ 96 และค่าความจำ�เพาะ
ร้อยละ 56 ส่วนการตรวจวินจิ ฉัยด้วยวิธกี ารตรวจฟิลม์
เลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์มีค่าความไวร้อยละ 37.6
และมีคา่ ความจำ�เพาะร้อยละ 97.6 จากผลการทดลอง

ประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูป

แสดงว่าการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยชุดตรวจ
สำ�เร็จรูปมีความไวในการตรวจวินิจฉัยสูงกว่าวิธีการ
ตรวจฟิ ล์ ม เลื อ ดด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แต่ มี ค วาม
จำ�เพาะต่ำ� เนื่องจากการตรวจด้วยชุดตรวจมาลาเรีย
สำ�เร็จรูปเป็นการตรวจหาแอนติเจนในตัวอย่างเลือด
จึงอาจจะเกิด cross reaction ระหว่างแอนติบอดีใน
ชุ ด ตรวจกั บ โปรตี น ชนิ ด อื่ น ๆ ในตั ว อย่ า งที่ นำ � มา
ทดสอบ ต่ า งจากการตรวจฟิ ล์ ม เลื อ ดด้ ว ยกล้ อ ง
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จุลทรรศน์ ซึง่ ตรวจวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคมาลาเรียจากการ
พบตัวอย่างเชื้อมาลาเรียในตัวอย่างเลือดจึงมีความ
จำ�เพาะมากกว่า(13) ดังแสดงใน Table 1 ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ali และคณะ
ซึ่ ง พบว่ า การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยชุ ดตรวจมาลาเรี ย
สำ�เร็จรูปส่วนใหญ่จะมีค่าความไวในการวินิจฉัยโรค
มาลาเรียสูง แต่จะมีค่าความจำ�เพาะค่อนข้างต่ำ�(14)
อย่างไรก็ตาม ค่าความจำ�เพาะและความไวในการตรวจ

Table 1 Comparison of specificity and sensitivity for malaria diagnosis between the examination of thick
and thin blood films and the malaria rapid diagnostic test(13,15)

Specificity (%)
Sensitivity (%)

Malaria rapid diagnostic test

Examination of thick and thin blood films

56, 81.6
96, 80.6

97.6, 98.9
37.6, 52.1

วินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยชุดตรวจสำ�เร็จรูป และการ
ตรวจฟิล์มเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ยังขึ้นกับพื้นที่
ทีท่ �ำ การศึกษาด้วย จากการศึกษาการตรวจวินจิ ฉัยโรค
มาลาเรียในบริเวณที่เป็นแหล่งระบาดของโรค โดยนำ�
ตัวอย่างเลือด 4,433 ตัวอย่าง มาตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการด้วยชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูป และ
ตรวจฟิล์มเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ เปรียบเทียบกับ
วิธี PCR พบว่าการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยชุด
ตรวจสำ�เร็จรูป มีค่าความไวเฉลี่ยร้อยละ 80.6 และ
มีค่าความจำ�เพาะเฉลี่ยร้อยละ 81.6 ในขณะที่การ
ตรวจฟิล์มเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ มีค่าความไว
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 52.1 และมี ค่ า ความจำ � เพาะเฉลี่ ย
ร้อยละ 98.9(15) สำ�หรับในพื้นที่ควบคุมการระบาด
ของโรคมาลาเรีย เมื่อนำ�ตัวอย่างเลือดจากผู้ที่ ไม่มี
อาการไข้ 555 ตัวอย่าง มาทดสอบวินิจฉัยหาเชื้อ
มาลาเรียชนิด P. falciparum และ P. vivax

พบว่าตัวอย่างทั้งหมดให้ผลลบต่อการตรวจวินิจฉัย
ด้วยวิธีการตรวจฟิล์มเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ และ
ชุดตรวจสำ�เร็จรูป แต่ ให้ผลเป็นบวกต่อเชื้อมาลาเรีย
ชนิด P. falciparum จำ�นวน 29 ตัวอย่าง (ร้อยละ
5.2) ให้ผลเป็นบวกต่อเชื้อมาลาเรียชนิด P. vivax
จำ�นวน 24 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.3) และให้ผลเป็น
mixed infection จำ�นวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.2)
เมื่อตรวจเปรียบเทียบด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา ซึ่งเป็น
วิธีที่มีความไวและความจำ�เพาะสูงมากในการตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย โรคมาลาเรี ย แสดงว่ า ชุ ด ตรวจมาลาเรี ย
สำ�เร็จรูปและการตรวจด้วยวิธีมาตรฐานมีความไวไม่
เพียงพอสำ�หรับการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อมาลาเรียที่มี
ปริมาณน้อยมาก(16) วิธีทางอณูชีววิทยาจึงเป็นทาง
เลือกสำ�หรับการตรวจหาเชื้อมาลาเรียในระดับ DNA
ในกรณีที่มีเชื้อมาลาเรียปริมาณน้อย เนื่องจากเป็นวิธี
ที่มีความจำ�เพาะและความไวที่สูงมาก (9 - 11)
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ข้อควรระวังในการตรวจวินจิ ฉัยโรคมาลาเรีย
ด้วยชุดตรวจมาลาเรียส�ำเร็จรูป

1. ชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูปแบบตรวจ
หาแอนติเจนชนิด HRP-2
จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจ
มาลาเรี ย สำ � เร็ จ รู ป ชนิ ดที่ ต รวจหาแอนติ เ จนชนิ ด
HRP-2 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ถูกสร้างจากเชื้อมาลาเรีย
ในระยะที่เชื้ออยู่ ในเซลล์เม็ดเลือดแดง มีคุณสมบัติ
ละลายน้ำ�ได้ดี และพบได้ ในปริมาณมากในกระแส
เลือดของผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาลาเรีย จึงเป็นโปรตีนที่ถูก
นำ�มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยชุดตรวจ
สำ�เร็จรูป(17) ตัวอย่างชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูป ที่ใช้
หลักการตรวจหาแอนติเจนชนิด HRP-2 ได้แก่
Paracheck-Pf Device, ICT Malaria Pf Cassette
Test, SD Bioline Malaria Antigen P.f และ First
Response Malaria (HRP2) Antigen เป็นต้น(18)
จากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดทั้งสิ้น 2,576
ตัวอย่าง พบว่าให้ค่าความไวเฉลี่ยร้อยละ 92.5 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์สงู และให้คา่ ความจำ�เพาะเฉลีย่ ร้อยละ 50.8
ซึ่งอยู่ ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ�(18) โดยแอนติบอดีต่อ
PfHRP-2 สามารถเกิด cross reaction กับ rheumatoid factor (RF) ได้ ซึง่ ยืนยันผลการทดสอบหลัง
จากดูดซับส่วนของ RF ออกจากตัวอย่างดังกล่าวแล้ว
นำ�มาทดสอบอีกครั้ง(19) นอกจากนี้ การตรวจหา
แอนติ เ จนชนิ ด นี้ อ าจเกิ ด การวิ นิ จ ฉั ย ผิ ด พลาดได้
จากปรากฏการณ์ prozone ซึ่งเกิดจากการมีปริมาณ
ของแอนติบอดีหรือแอนติเจนมากเกินไป จึงทำ�ให้ ไม่
พบแถบสีบนชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูป ซึ่งจากการ
ศึ ก ษาพบว่ า เกิ ด ผลลบลวงจำ � นวนหนึ่ ง จากการ
นำ � ตั ว อย่ า งเลื อ ดที่ มี เ ชื้ อ มาลาเรี ย จำ � นวนมาก
(parasitemia มากกว่าร้อยละ 4) มาตรวจวิเคราะห์
ด้วยชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูป(20)

ทิพวรรณ สังขพงษ์

2. ชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูปแบบตรวจ
หาแอนติเจนชนิด pLDH
จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจ
มาลาเรี ย สำ � เร็ จ รู ป ชนิ ดที่ ต รวจหาแอนติ เ จนชนิ ด
pLDH ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำ�หน้าที่เป็นเอนไซม์ ในการ
เปลี่ยน lactate เป็น pyruvate โดย LDH พบได้ใน
สิง่ มีชวี ติ เกือบทุกชนิด รวมทัง้ ในเชือ้ มาลาเรียด้วยก่อน
ถูกสร้างจากเชือ้ มาลาเรียได้ทงั้ ในระยะ asexual stage
และ ระยะ sexual stage และเนื่องจาก pLDH เป็น
โปรตีนทีม่ คี ณุ ลักษณะแตกต่างกันระหว่างเชือ้ มาลาเรีย
แต่ละชนิด(17) จึงถูกนำ�มาใช้ในการแยกชนิดของเชื้อ
มาลาเรียชนิด P. falciparum และ non-falciparum
ตัวอย่างชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูป ที่ใช้หลักการตรวจ
หาแอนติ เ จนชนิ ด pLDH ได้ แ ก่ CareStart™
Malaria pLDH (Pan), CareStart™ Malaria
pLDH (Pan, Pf) และ OptiMAL-IT® เป็นต้น(21)
โดยจากการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด 1,004 ตัวอย่าง
จากผูป้ ว่ ยที่เป็นโรคมาลาเรียชนิด P. vivax 213 ราย
ชนิด P. falciparum 98 ราย และเป็นโรคมาลาเรีย
ชนิดอืน่ 43 ราย พบว่าการตรวจด้วยชุดตรวจมาลาเรีย
สำ�เร็จรูปมีความไวเฉลี่ยร้อยละ 89.2 และความ
จำ�เพาะเฉลี่ยร้อยละ 96.8 เมื่อเปรียบเทียบผลกับ
วิธีการตรวจฟิล์มเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูปที่ใช้หลักการตรวจ
หาแอนติเจนชนิด pLDH ให้ค่าความไว และความ
จำ � เพาะที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ สู ง (21) โดยแอนติ บ อดี ต่ อ
แอนติ เ จนชนิ ด pLDH มี ค วามจำ � เพาะสู ง กว่ า
แอนติบอดีต่อ HRP-2(19) อย่างไรก็ตามหากนำ�ผล
การทดลองที่ได้ ไปเปรียบเทียบกับวิธีทางอณูชีววิทยา
ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าความไวและความจำ�เพาะที่สูงมาก
อาจได้ค่าความไวและความจำ�เพาะที่ต่างไปจากนี้(16)
และจากการศึกษาประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์โรค

ประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูป

มาลาเรียชนิด P. vivax มาทดสอบกับตัวอย่างเลือด
ทีม่ เี ชือ้ มาลาเรียชนิด P. falciparum ทีม่ เี ชือ้ ปริมาณ
มาก (parasitemia มากกว่าร้อยละ 2) พบว่ามีชุด
ตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูปบางส่วนเกิดผลบวกลวง โดย
ลักษณะแถบที่เกิดขึ้นมีทั้งแบบจางจนถึงเข้มชัดเจน
แสดงว่าการมีเชื้อมาลาเรียชนิด P. falciparum
จำ � นวนมากส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผลบวกลวงในชุ ด ตรวจ
สำ � เร็ จ รู ป สำ � หรั บ ตรวจวิ นิ จ ฉั ย เชื้ อ มาลาเรี ย ชนิ ด
P. vivax ได้ อย่างไรก็ตาม การเกิดผลบวกลวงนี้ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับจำ�นวนเชือ้ มาลาเรียในตัวอย่าง
เลือดที่นำ�มาทดสอบ(22)
3. การเกิดผลบวกลวงจากการคงอยูข่ อง
แอนติเจนหลังจากได้รับการรักษาแล้ว
หลังจากเชื้อมาลาเรียถูกทำ�ลายด้วยยาต้าน
มาลาเรียแล้วอาจยังคงมีแอนติเจนหลงเหลืออยู่ ใน
กระแสเลือดผู้ป่วยได้ ซึ่งแอนติเจนที่อยู่ ในกระแส
เลือดของผู้ป่วยนี้ ส่งผลให้การตรวจวินิจฉัยด้วยชุด
ตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูปยังคงให้ผลบวกได้แม้ว่าเชื้อ
มาลาเรียจะถูกทำ�ลายไปแล้ว จากการศึกษาการคงอยู่
ของแอนติ เ จนชนิ ด HRP-2, pLDH และ
panmalarial antigen (PMA) ในชุดตรวจมาลาเรีย
สำ�เร็จรูป 2 ชนิด ในผู้ป่วย 240 รายที่ติดเชื้อมาลาเรีย
ชนิด P. falciparum ที่ให้ผลบวกต่อชุดตรวจทั้ง
2 ชนิด พบว่าในวันที่ 3 ของการติดตามการรักษา
เชื้อมาลาเรียหายไปจากตัวอย่างเลือดผู้ป่วย 229 ราย
แต่ยังคงให้ผลบวกประมาณร้อยละ 82.1 และ 32.8
สำ�หรับแอนติเจนชนิด HRP-2 และ PMA ตามลำ�ดับ
ในชุ ด ตรวจแรก และยั ง คงให้ ผ ลบวกประมาณ
ร้อยละ 38.4 และ 14.8 สำ�หรับแอนติเจนชนิด pLDH
และ PMA ตามลำ�ดับในชุดตรวจที่สอง จากผลการ
ทดลองแสดงว่าชุดตรวจแบบทีต่ รวจหาแอนติเจนชนิด
pLDH ให้ ผ ลตรวจการวิ นิ จ ฉั ย มาลาเรี ย ที่ ดีก ว่ า
ในด้านของการติดตามการรักษา เนื่องจากระดับ
แอนติเจนชนิด pLDH ลดจำ�นวนลงได้รวดเร็วกว่า
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แอนติเจนชนิด HRP-2 หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาแล้ว(23) นอกจากนี้ จากการศึกษาการคงอยูข่ อง
แอนติเจนชนิด HRP-2 และ PMA ในตัวอย่างเลือด
ผู้ป่วยหลังจากที่ ได้รับการรักษาด้วยยาต้านมาลาเรีย
ชนิดต่างๆ โดยได้นำ�ตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยยาต้านมาลาเรียแล้วมาทดสอบด้วยชุด
ตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูป พบว่าผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ มาลาเรีย
ยังคงให้ผลบวกต่อการตรวจด้วยชุดตรวจมาลาเรีย
สำ�เร็จรูปอยู่ระยะหนึ่ง และพบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ระดั บ ของเชื้ อ มาลาเรี ย ในระยะสื บ พั น ธุ์ ที่ พ บใน
ตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย(24)
การเตรียมตัวอย่างส�ำหรับตรวจสอบคุณภาพของ
ชุดตรวจมาลาเรียส�ำเร็จรูป
ประสิทธิภาพของชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูป
นอกจากจะขึ้นกับชนิดของสาร วัสดุ และขั้นตอนการ
ผลิตแล้ว ที่สำ�คัญยังขึ้นกับ ขั้นตอนการขนส่ง และ
อุณหภูมิ และความชื้นในระหว่างการขนส่งและการ
เก็บรักษาจะส่งผลต่อคุณภาพของชุดตรวจมาลาเรีย
สำ�เร็จรูป ได้ จึงควรมีการควบคุมคุณภาพ และตรวจ
สอบคุณภาพของชุดตรวจมาลาเรียสำ�เร็จรูป โดยการ
นำ�ตัวอย่างเลือดที่มีเชื้อมาลาเรียชนิด P. falciparum
มาทำ�ให้แห้ง และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4, 25 หรือ 35
องศาเซลเซียส แล้วจึงนำ�มาละลายเพือ่ ใช้เป็นตัวอย่าง
ควบคุมคุณภาพสำ�หรับการวินิจฉัยโรคมาลาเรียทาง
ห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการตรวจด้วยชุดตรวจมาลาเรีย
สำ�เร็จรูป ได้(25)

สรุป

การตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยชุดตรวจ
มาลาเรี ย สำ � เร็ จ รู ป เป็ น วิ ธี ที่ นำ � มาใช้ ใ นการตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมากขึ้น เนื่องจากเป็น
วิธีที่ ใช้ทักษะความชำ�นาญน้อย ทำ�ได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ ว ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารพั ฒ นาชุ ด ตรวจ
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มาลาเรียสำ�เร็จรูปออกจำ�หน่ายอย่างหลากหลาย โดย
ประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคมาลาเรียของชุดตรวจ
แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันมาก ขึน้ กับชนิดของสาร
วัสดุ ขัน้ ตอนการผลิตของชุดตรวจสำ�เร็จรูป และชนิด
ของแอนติบอดีที่นำ�มาใช้ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ
มาลาเรียในตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ แอนติเจนที่
นิยมตรวจหา ได้แก่ HRP-2 และ pLDH ซึ่งเป็น
โปรตีนที่สร้างจากเชื้อมาลาเรีย จากการศึกษาพบว่า
แอนติเจนชนิด HRP-2 ยังคงอยู่ ในกระแสเลือดของ
ผู้ป่วยได้นานกว่า ดังนั้นการตรวจหาแอนติเจนชนิด

pLDH จึงเหมาะสำ�หรับนำ�มาใช้ติดตามการรักษา
ผู้ป่วยมากกว่า นอกจากนี้แอนติบอดีต่อ HRP-2
ยั ง สามารถให้ ผ ลบวกลวงได้ จ ากการเกิ ด cross
reaction กับโปรตีนชนิดอื่นๆ ดังนั้นผู้ใช้จำ�เป็นต้อง
ทราบหลักการและข้อจำ�กัดของชุดตรวจมาลาเรีย
สำ�เร็จรูปแต่ละชนิด (Table 2) เพื่อนำ�มาพิจารณา
ประกอบการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ ชุ ด ตรวจสำ � เร็ จ รู ป ที่
เหมาะสม และสามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์
มาลาเรียได้อย่างถูกต้องต่อไป

Table 2 Summary of advantages and limitations of the Malaria rapid diagnostic test
Advantages

Limitations

1. Needs less skill for diagnosis
1.
2. Gives a rapid result
2.
			
3. Can identify P. falciparum and non-falciparum 3.
(depending on tests)
4. Provides high sensitivity and high specificity
4.
(depending on tests)
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