Point-of-care testing of infectious diseases
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การวินิจฉัยโรคติดเชื ้อมักใช้ อาการทางคลินิกเป็ นสาคัญ แต่บางครัง้ อาการทางคลินิกที่มีความ
คล้ ายคลึงกัน ก็ไม่สามารถให้ การวินิจฉัยที่ถกู ต้ องได้ จึงจาเป็ นต้ องมีการตรวจเพิ่มเติมทางห้ องปฏิบตั กิ าร
ซึง่ ความสามารถของห้ องปฏิบตั กิ ารจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื ้นที่ หากเราสามารถมีเครื่ องมือใน
การวินิจฉัยแบบง่ายๆ ณ จุดที่ดแู ลรักษาผู้ป่วย และได้ ผลในเวลาอันรวดเร็ว ก็จะเป็ นประโยชน์ในการรักษา
อย่างมาก อีกทังอุ
้ ปกรณ์บางอย่างผู้ป่วยนาไปใช้ ได้ เองได้ เพื่อการติดตามการรักษาอีกด้ วย
Point-of-care testing (PoCT)
หมายถึงการทดสอบเพื่อให้ การวินิจฉัย ณ จุดที่จะทาการดูแลรักษาผู้ป่วย1 ปัจจุบนั หมายรวมถึง
ชุดทดสอบที่ให้ ผลอย่างรวดเร็ว และสามารถทาภายนอกห้ องปฏิบตั กิ ารกลางที่มีความซับซ้ อน2 ซึง่ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ การวินิจฉัย ติดตามอาการ และติดตามการรักษา และควบคุมโรค (infectious
control)3 การตรวจนี ้สามารถทาได้ ตงแต่
ั ้ ที่บ้าน ห้ องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปฐมภูมิ ตลอดจน
โรงพยาบาลทุตยิ ภูมิได้ ซึง่ ไม่จาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องมือที่ซบั ซ้ อน มักเป็ นประโยชน์อย่างมากในประเทศกาลัง
พัฒนา4
การออกแบบเครื่ องมือที่จะนามาเป็ น PoCT ควรจะมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้ ใช้ งานง่าย น ้ายามีความคง
ตัวและเพียงพอ ผลของการทดสอบมีความถูกต้ อง และอุปกรณ์ตลอดจนน ้ายาที่ใช้ ต้องมีความปลอดภัย5
องค์การอนามัยโลกได้ กาหนดเกณฑ์ของการพัฒนา PoCT สาหรับการตรวจโรคติดเชื ้อทางเพศสัมพันธ์ ซึง่
นามาปรับใช้ กบั PoCT ของโรคติดเชื ้ออื่นๆได้ เรี ยกว่า ASSURED ได้ แก่ Affordable (ราคาถูก), Sensitive
(ให้ ผลลบลวงต่า), Specific (ให้ ผลบวกลวงต่า), User-friendly (มีขนตอนน้
ั้
อย), Rapid & Robust
(ระยะเวลาในการทดสอบรวดเร็วและไม่จาเป็ นต้ องใช้ ต้ เู ย็น), Equipment-free (ไม่ใช้ อปุ กรณ์ที่ซบั ซ้ อน)
และ Delivered (ได้ ผลถึงผู้ใช้ )6
PoCT สามารถใช้ ตรวจ biomarker ของร่างกายได้ หลายชนิด ได้ แก่ โปรตีน กรดนิวคลิอิก เมตา
โบไลต์ ยา ไอออน เซลมนุษย์ และเชื ้อก่อโรค จากสิ่งส่งตรวจที่ได้ แก่ เลือด น ้าลาย ปัสสาวะ และสารคัด
หลัง่ อื่นๆ3
PoCT สามารถแบ่งเป็ นประเภทต่างๆตามเทคโนโลยีที่ใช้ ได้ ดงั นี ้ 7
1. Small Handheld PoCT devices เป็ นเครื่ องมือที่มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ผู้ป่วยหรื อเจ้ าหน้ าที่
สามารถใช้ งานได้ ง่าย ส่วนใหญ่ใช้ เทคโนโลยีของ lateral flow strip (LFS) หรื อ lateral flow
immunochromatography (LFI) เป็ นการตรวจที่ง่ายที่สดุ การวัดผลโดยการดูสีหรื อแสงจากการ
ทาปฏิกิริยา PoCT ที่ใช้ กนั บ่อยคือ ชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid diagnostic tests) ต่างๆ มีการ
ตรวจหาแอนติเจน ได้ แก่ แอนติเจนของเชื ้อไข้ หวัดใหญ่, ไข้ เลือดออก (NS1 antigen),
Respiratory syncytial virus (RSV), Rotavirus, Norovirus, มาเลเรี ย, ไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

และการตรวจหาแอนติบอดีของโรคไข้ เลือดออก (Dengue IgM & IgG), ไวรัสตับอักเสบอี (HEVIgM), เอชไอวี (Anti-HIV) และ ไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)7
2. Larger Bench-Top PoCT devices เป็ นอุปกรณ์ที่อาจจะคล้ ายกับที่มีในห้ องปฏิบตั กิ ารกลาง แต่
ลดขนาดและความซับซ้ อนลง ยังต้ องใช้ เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับการฝึ กอบรม มีการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการ
ประมวลผล มีการนา cartridge-based technology มาใช้ โดย cartridge ประกอบด้ วยน ้ายา
ต่างๆ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์และล้ างในแผ่นเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น เครื่ องวัด C-reactive protein
(CRP), CD4
3. Emerging PoCT technologies อุปกรณ์ที่กาลังเข้ ามาใหม่ เป็ นเครื่ องที่นาหลักการของ Lab on a
Chip (LOC) คือการใช้ microchip มาใช้ เป็ นการรวมปฏิกิริยาทังหมดตั
้
งแต่
้ เริ่มใส่ตวั อย่างสิ่งส่ง
ตรวจเข้ าไปจนประมวลผล สามารถตรวจหาสารต่างๆได้ หลายๆชนิดในครัง้ เดียว (multiplexing)
ซึง่ มีข้อดีกว่า LFS เพราะ strip ไม่สามารถตรวจได้ หลายๆอย่างในแถบเดียว และมีข้อจากัดในแง่
ของความไวของชุดตรวจอีกด้ วย
เทคโนโลยีใหม่นี ้นามาใช้ ในการตรวจกรดนิวคลิอิกสาหรับโรคติดเชื ้อหลายชนิด ซึง่ ปัจจุบนั จะ
มีการพัฒนาจาก GeneXpert ที่เป็ น automate PCR-based assay ไปเป็ น rapid molecular
testing ในอนาคตโดยใช้ cartridges ปัจจุบนั มีการใช้ GeneXpert แล้ วในการตรวจโรคติดเชื ้อ
ได้ แก่ Staphylococcus aureus, MRSA, Clostridium difficile, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , วัณ
โรค และวัณโรคดื ้อยา (Rifampicin resistant Mycobacterium tuberculosis, MTB/RIF)7
นอกจากนี ้ยังมีการนานาโนเทคโนโลยี (nanodiagnostics) มาใช้ เช่น nanoparticle-based
diagnosis, nanodevice-based diagnosis โดยการใช้ LOC และ microfluidics สามารถ
ตรวจหา biomarker หลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ชุดตรวจหาโรคติดเชื ้อที่มาจาก
เลือด ซึง่ เป็ นการตรวจหา HIV, HBV และ HCV ในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ตามการตรวจนี ้มี
ข้ อจากัดคือ ต้ องใช้ ปริมาณสิ่งส่งตรวจมาก และใช้ เวลาการตรวจนานขึ ้น ตัวอย่างของการนา
nanodiagnostics ใน PoCT ที่จะใช้ ในการตรวจหาโรคติดเชื ้อได้ แก่ miniaturized diagnostic
magnetic resonance platform, magnetic barcode assay systems, cell phone-based
polarized light microscopy platform, cell phone dongle platform และ paper-based PoCT
platform8
การตรวจ PoCT มีหลายแบบ เป็ นชุดตรวจแบบกลุม่ อาการ หรื อ ชุดตรวจเฉพาะเชื ้อจุลชีพ
ซึง่ ให้ ผลของความไวและความจาเพาะของชุดตรวจแตกต่างกัน ขึ ้นกับชนิดของชุดตรวจแต่ละบริ ษัท ความ
ชุกของโรคในขณะนัน้ ระยะเวลาของโรค การเก็บสิ่งส่งตรวจ การส่งสิ่งส่งตรวจ แหล่งที่มาของสิ่งส่งตรวจ
มาตรฐานที่นามาเปรี ยบเทียบ และความชานาญของผู้ตรวจ9 จะขอยกตัวอย่างในการศึกษาของความไว
และความจาเพาะของชุดตรวจต่างๆในแต่ละโรคพอสังเขปดังนี ้ RSV มีความไวร้ อยละ 41.2-83 และ
ความจาเพาะร้ อยละ 83-100 ไข้ หวัดใหญ่มีความไวร้ อยละ 22-82 และความจาเพาะร้ อยละ 99 สเตรปโต

คอคคัสกรุ๊ปเอมีความไวร้ อยละ 56-90 และความจาเพาะร้ อยละ มากกว่า 97 และไข้ เลือดออกมีความไว
ร้ อยละ 77.3 และความจาเพาะร้ อยละ 100 ตามลาดับ2
สรุป
PoCT นามาใช้ ในการตรวจหา biomarker ที่สาคัญของโรคติดเชื ้อได้ หลายอย่าง ที่ใช้ บอ่ ยคือการ
ตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี ซึง่ ให้ ผลการทดสอบรวดเร็ว เนื่องจากใช้ หลักการของ LFS แต่ก็อาจมี
ข้ อจากัดในเรื่ องของความถูกต้ องแม่นยาบ้ าง ปัจจุบนั มีการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถตรวจหาเชื ้อก่อ
โรคได้ หลายชนิดในคราวเดียวกัน โดยตรวจหากรดนิวคลิอิกของเชื ้อก่อโรค แต่ก็มีความยุง่ ยากซับซ้ อน และ
ยังมีราคาแพง อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยต้ องอาศัยอาการทางคลินิก และการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
เป็ นสาคัญ แล้ วใช้ ผลทางห้ องปฏิบตั กิ ารนามาประกอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป
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