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บทนำ
โรคติดเชื้อราแบบลุกลาม (Invasive fungal disease, IFD)
ปจจุบนั อัตราการติดเชือ้ ราแบบลุกลามในกลุม ผูป ว ยทีม่ ภี าวะภูมคิ มุ กันต่ำเชน ผูป ว ยทีไ่ ดรบั การปลูกถายอวัยวะ ผูป ว ยมะเร็ง
ที่รับการรักษาดวยเคมีบำบัด ผูปวยเอดส ผูปวยที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟวลต่ำเปนเวลานานรวมทั้งจากการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลพบมากขึน้ ยีสตทพี่ บวาเปนสาเหตุหลักของการติดเชือ้ ในกลุม ผูป ว ยดังกลาว ไดแก Candida spp. และ Cryptococcus spp. สำหรับโมลด ไดแก Aspergillus spp., Fusarium spp. เปนตน1-4 สำหรับในประเทศไทยจาก การศึกษายอนหลัง 10
ป (ค.ศ.1997-2006) จากผลการตรวจชิ้นเนื้อหลังเสียชีวิตจำนวน 155 ตัวอยาง ในผูปวยที่ถูกวินิจฉัยวา ติดเชื้อราแบบลุกลาม
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี พบในผูปวย hematopoietic malignant มากที่สุด (31%) เชื้อที่พบวาเปนสาเหตุคือ Aspergillus spp.
และ Candida spp. ตำแหนงที่พบการติดเชื้อมากที่สุดคือ ปอด (74.8%) ระบบทาง เดินอาหาร (28.4%) และสมอง (26.5%)
การตรวจวินิจฉัยที่บอกวาผูปวยมีการติดเชื้อราแบบลุกลามกอนเสียชีวติ (ante mortem diagnosis) คิดเปน 63.9%5 ซึ่งแสดง
ถึงระยะการตรวจพบการติดเชื้อลาชา ไมสามารถรักษาไดทัน หรือตรวจไมพบสาเหตุของการติดเชื้อ เนื่องจากโรคที่เปนอยูกอน
การติดเชื้อทำใหยากตอการวินิจฉัย
เกณฑมาตรฐาน (Gold standard) จาก EORTC/MSG (European Organization for Research and Treatment of
Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Mycoses Study Group) ในการตรวจยืนยันการติดเชื้อราแบบลุกลามคือ การตรวจพบชิ้นสวนของโมลดหรือยีสตในสิ่งสงตรวจ
โดยตรงหรือพบการเจริญของเชื้อราจากวิธีเพาะเลี้ยง6 เกณฑดังกลาวทำใหสิ่งสงตรวจที่ไดตองมาจากอวัยวะหรือบริเวณที่มี
การติดเชื้อ (invasive specimen) ซึ่งบางกรณีมีความเสี่ยงรวมดวยเชน การเก็บชิ้นเนื้อจากไตหรือปอดและหากตอง ยืนยันการ
ติดเชื้อราจากวิธีเพาะเลี้ยงตองใชระยะเวลาอยางนอย 3 วันหรืออาจนานกวา 1-2 สัปดาห และวิธีการเพาะเลี้ยง เชื้อมีความไว
(sensitivity) ต่ำอาจทำใหตรวจไมพบเชื้อกอโรคได ดังนั้นการตรวจหาสาเหตุของการติดเชื้อทางออมจึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวย
วินิจฉัยการติดเชื้อราแบบลุกลามในผูปวยกลุมเสี่ยง เชน การตรวจหาระดับ β-D-glucan หรือ galactomannan ที่เพิ่มขึ้นในสิ่ง
สงตรวจเลือด6 ขอดีของวิธีนี้คือ ใชวินิจฉัยการติดเชื้อราแบบลุกลามในผูปวยกอนที่จะแสดงอาการโดยใชรวมกับผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการอื่นเพื่อบงชี้การติดเชื้อ ทราบผลการตรวจภายใน 3 ชั่วโมง และใชสิ่งสงตรวจเลือดเปนหลัก
บทความนี้กลาวถึงชุดตรวจที่ใชตรวจหาระดับ β-D-glucan และ galactomannan ในสิ่งสงตรวจ ที่มีการใชอยางแพรหลาย
ในโรงพยาบาลของประเทศแถบยุโรป เพื่อชวยการวินิจฉัยการติดเชื้อราแบบลุกลามระยะเริ่มตน ในกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยง
ปที่ 44 ฉบับที่ 3 กันยายน 2554
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β-D-Glucan assay
β-D-Glucan

(BDG) เปนสวนประกอบหลักของผนังเซลล
เชื้อยีสตและโมลดที่สามารถตรวจพบในซีรัมยกเวน Zygomycetes และ Cryptococci เปนการตรวจทางออมที่เปนที่ยอมรับ
เพื่อชวยวินิจฉัยโรคติดเชื้อราแบบลุกลามในผูปวยที่ผลการ
วินจิ ฉัยอยูใ นขายนาจะเปน (probably) หรืออาจเปนไปได (possible) ตามเกณฑของ EOSTC/MSG6 ชุดตรวจแรกถูกพัฒนา
ขึน้ ในป ค.ศ. 1992 โดย Obayashi T ปจจุบนั คือชุดตรวจ Fungitec G test MK (Seikagaku Corporation, Tokyo, Japan)7,8
ไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาของประเทศสหรัฐ
อเมริกา ในป ค.ศ.1996 เชนเดียวกับ Fungitell (Associates of
Cape Cod, MA,USA) ซึ่งเปนอีกหนึ่งชุดตรวจที่ไดรับการ
รับรองจากองคการอาหารและยาในสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.
2004 9,10 นอกจากนั้ น ยั ง มี ชุ ด ตรวจที่ พั ฒ นาและผลิ ต ขึ้ น ใน
ประเทศญี่ปุนอีก 2 ชุดตรวจ คือ β-glucan test Wako (Wako
Pure Chemical Industries, Osaka, Japan)11และ β-glucan
test Maruha (Maruha Nichiro Foods, Tokyo, Japan)12
หลักการตรวจ
ใชหลักการของ Limulus amoebocyte lysate (LAL) ซึ่ง
สกัดมาจากเลือด (amoebocyte) ของแมงดาทะเล (Limulus
polyphemus หรือ Tachypleus tridentatus) โดยทั่วไป endotoxin (หรือ lipopolysacchride, LPS) และ BDG สามารถกระตุน
coagulation cascade ของ LAL ไดผานทาง Factor C และ
Factor G และตรวจปฏิกิริยาการเกิดสีหรือความขุน แตหลัก
การของสองชุดตรวจนี้มีการกำจัด Factor C ใน LAL ทำให
ปฏิกริ ยิ า ทีเ่ กิดขึน้ จำเพาะสำหรับ BDG เทานัน้ ทีส่ ามารถกระตุน
Factor G (รูปที่ 1)8และวัดปฏิกริ ยิ าการเกิดสีใน 96-well plate

รูปที่ 1 Limulus amoebocyte lysate pathway 8,10
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สิ่งสงตรวจ
เปนซีรัมหรือพลาสมา แนะนำใหเก็บสิ่งสงตรวจอยางนอย
2 ครัง้ /สัปดาห ขึน้ กับความเสีย่ งในการติดเชือ้ ของผูป ว ยซีรมั ทีม่ ี
การแตกของเม็ดเลือดแดง ซีรมั ขุน ซีรมั ทีม่ สี จี ากบิลริ บู นิ สามารถ
รบกวนผลการตรวจได10
วิธีการตรวจ
ทำตามวิธตี รวจของแตละบริษทั สำหรับชุดตรวจ Fungitell
จะทราบผลการตรวจภายใน 1 ชั่วโมง
การแปลผล
คาที่ไดแสดงเปนหนวยพิโคกรัมตอมิลลิลิตรของซีรัม (pg/
ml) โดยคำนวณเทียบกับกราฟมาตรฐาน ซึ่งทำควบคูกับการ
ตรวจในชุดตรวจ Fungitell หากระดับ BDG < 60 pg/ml แปล
ผลเปนลบ (negative result) หากคาทีต่ รวจได > 80 pg/ml แปล
ผลเปนบวก (positive result) ซึง่ ผลบวกนีค้ วรใชประกอบกับผล
การตรวจทางหองปฏิบัติการอื่นๆ รวมทั้งอาการของผูปวยรวม
ดวยในการบงชี้การติดเชื้อ สำหรับคาที่ไดระหวาง 60-79 pg/ml
เปนคาทีไ่ มสามารถแปลผลได (indeterminate result) แนะนำให
ติดตามสงซีรัมตรวจเพิ่มในแตละชุดตรวจจะมีคา cut-off ตาง
กันไป เชน Fungitec G test MK มีคา cut-off 20 pg/ml และ
β-Glucan test Wako ใหคา cut-off อยูที่ 11 pg/ml
ขอจำกัด
วิธีนี้ไมสามารถบอกโรคติดเชื้อ Cryptococcosis ไดเนื่อง
จากเชื้อสรางแคปซูลลอมรอบทำใหปริมาณของ BDG ที่พบใน
กระแสเลือดมีนอยมากหรือตรวจไมพบและองคประกอบสวน
ใหญของแคปซูลเปน glucuronoxylomannan (GXM) และ
galactoxylomannan (GalXM) ซึ่ ง ไม
สามารถกระตุน Factor G ไดรวมทั้งการติด
เชื้อในกลุม Zygomycetes เชน Rhizopus
spp., Mucor spp., Absidia spp. เนือ่ งจาก
ผนังเซลลของเชื้อในกลุมนี้ มี BDG นอย13
และผลการตรวจดวยวิธีนี้ไมสามารถระบุ
ชนิดของเชื้อกอโรคได
จากรายงานของ Yoshida K และคณะ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดตรวจหา
BDG ที่ ใ ช ใ นประเทศญี่ ปุ น กั บ ชุ ด ตรวจ
Fungitell โดยตรวจพลาสมา ของคนไข
จำนวน 121 ตัวอยาง ทีเ่ ก็บไว หลังจากตรวจ
หา BDG แลว ชวงระหวาง เม.ย.-มิ.ย. 2003
ใน Kawasaki Medical School Hospital

พบวา Fungitell มีความไว (sensitivity) มากที่สุด รองลงมาคือ
Fungitec G test MK ในขณะที่ชุดตรวจ Wako และ Maruha มี
ความจำเพาะ (specificity) สูงกวาชุด ตรวจ Fungitell และ
Fungitec G test MK14 ดังแสดงในตารางที่ 1 นอกจากนีย้ งั พบวา
ผลบวกของการตรวจ BDG ในซีรัมพบ ไดในผูติดเชื้อ Invasive
aspergillosis, Candidemia และ จากการติดเชือ้ Pneumocystis jiroveci, Fusarium, Trichosporon, Acremonium และ
Histoplasma capsulatum15 จากการศึกษายอนหลังโดย

รวบ รวม ผลการวินิจฉัยโรคติด เชื้อราแบบลุกลาม โดยใชการ
ตรวจ BDG จากงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ ใ นฐานข อ มู ล PubMed,
Scopus และ Cohrane จำนวน 16 งาน วิจัยที่อยูในเกณฑใน
การรวบรวมครั้งนี้ ซึ่ง Karageorgopoulos DE และคณะ ใหขอ
สรุปวา การตรวจ BDG มีคาความไว 76.8% ความจำเพาะ
85.3% และสามารถจำแนกกลุมผูปวยที่ติด เชื้อราแบบลุกลาม
ออกจากผูไมติดเชื้อได16

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพชุดตรวจ BDG ทั้ง 4 ชุดตรวจ14
ชุดตรวจ

ความไว

ความจำเพาะ

Fungitell
Fungitec G-MK
β-Glucan Wako
β-Glucan Maruha

83.3% (10/12)
75.0% (9/12)
41.7% (5/12)
41.7% (5/12)

92.6% (88/95)
91.6% (87/95)
98.9% (94/95)
96.8% (92/95)

แตอยางไรตามมีรายงานวาการตรวจ BDG เพื่อวินิจฉัย
Invasive aspergillosis ใหผลบวกปลอมในผูปวยกลุมเสี่ยงที่มี
การทำฟอกเลือดลางไตโดยผานเซลลูโลสเมมเบรน ผูป ว ยทีไ่ ดรบั
อิมมูโนกลอบูลิน อัลบูมิน หรือสวนประกอบของเลือดที่ผาน
แผนกรองเซลลูโลสที่มี β-glucan และการไดรับยาปฏิชีวนะ
amoxicillin-clavulanic acid ทางหลอดเลือดดำ17 ดังนัน้ การผล
การตรวจที่ไดจึงตองคำนึงถึงปจจัยดังกลาวดวย
โรคติดเชื้อแอสเปอรจิลลัสแบบลุกลาม
(Invasive aspergillosis, IA)
กลุม เสีย่ งตอการติดเชือ้ แอสเปอรจลิ ลัสแบบลุกลาม (Invasive aspergillosis, IA) โดยทัว่ ไปไดแก ผูป ว ยมะเร็งทีจ่ ำนวนเม็ด
เลือดขาวชนิดนิวโทรฟวลลดต่ำลงเปนเวลานาน ผูปวยมะเร็ง
ที่รับเคมีบำบัด ผูปวยที่รับการปลูกถายไขกระดูกหรืออวัยวะ
นอกจากนี้ ยังพบวากลุมผูปวยที่ตับไมทำงาน โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease, COPD)
เบาหวานและวัณโรคเปนกลุมเสี่ยงที่พบเพิ่มขึ้น18,19 การศึกษา
โรคติดเชื้อแอสเปอรจิลลัสแบบลุกลามในประเทศ ไทยซึ่งเปน
การศึกษายอนหลังในชวงป ค.ศ. 2000-2005 จากประวัติผูปวย
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 94 ราย เปนผูป ว ย ลูคเี มียแบบ
เฉียบพลันมากทีส่ ดุ (30%) และมีความเสีย่ งในการติดเชือ้ เนือ่ ง
จากปริมาณเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลลตำ่ (39%) เคมีบำบัด (34%)
ไดรับคอรติโคสเตียรอยด (25%) อวัยวะที่พบการติดเชื้อ คือ
ปอด (68%) ไซนัส (17%) และตา (8%) เชื้อที่เปนสาเหตุหลัก
คือ Aspergillus fumigatus พบอัตราการเสียชีวติ ถึง 47%20

คาทำนายผลบวก
(positive predictive value)
58.8% (10/17)
52.9% (9/17)
83.3% (5/6)
62.5% (5/8)

คาทำนายผลลบ
(negative predictive value)
97.8% (88/90)
96.7% (87/90)
93.1% (94/101)
92.9% (92/99)

การวิ นิ จ ฉั ย โรคติ ด เชื้ อ แอสเปอร จิ ล ลั ส แบบลุ ก ลาม ใช
หลักเกณฑเดียวกับการติดเชื้อราแบบลุกลามตามเกณฑของ
EOSTC/MSG ซึ่งหากพบเชื้อจากสิ่งสงตรวจโดยตรงจากการ
ย อ มหรื อ จากการเพาะเชื้ อ จั ด เป น ผู ป ว ยที่ ติ ด เชื้ อ แน น อน
(proven) ในกรณีที่ผูปวยจัดอยูในประเภทนาจะติดเชื้อ (probable) หรืออาจเปนไปไดทมี่ กี ารติดเชือ้ (possible) ควรไดรบั การ
วินจิ ฉัยทางออมเพิม่ เติมเชน การตรวจหา galactomannan หรือ
β-D-glucan6
Galactomannan assay
Galactomannan (GM) จัดเปน heat-stable heteropolysaccharide ที่พบในผนังเซลลของเชื้อ Aspergillus และ Penicillium ทุกสปชีส มีหลายประเทศในทวีปยุโรปใชการตรวจหา
GM ในซีรัมมาเกือบ 10 ป เพื่อชวยวินิจฉัยภาวะการติดเชื้อ
เนื่องจาก Aspergillus spp. โดยเฉพาะโรคติดเชื้อแอสเปอร
จิลลัสแบบลุกลาม21 เมื่อป ค.ศ. 2007 มีรายงานการตรวจหา
GM ในผูปวยเอดสที่ติดเชื้อ Penicillium marneffei ซึ่งพบวา
ใหผลบวกมากกวา 70%22 ชุดตรวจที่ใชตรวจหา GM ในซีรัม
คือ PlateliaTM Aspergillus EIA (Bio-Rad Laboratory Inc.)23
หลักการตรวจ
ในชุดตรวจ PlateliaTMAspergillus EIA ใชหลักการ Sandwich enzyme immunosorbent assay (EIA) โดยมีโมโนโคลนอล
แอนติบอดี EB-A2 จากหนูซึ่งจำเพาะกับ β(1,5)-linked galactofuranoside side-chain ของ GM เปนตัวจับกับ GM แอนติเจน
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ที่พบในซีรัมซึ่งติดอยูใน microplate (รูปที่ 2 (1)) หากในซีรัมมี
GM จะถูกจับไวและอีกดานถูกจับไวดวยโมโนโคลนอล แอนติบอดีที่เชื่อมกับเอนไซม Horseradish peroxidase (HRP) (รูปที่
2 (2)) หลังจากเติมสารตั้งตนของเอนไซมสามารถวัด ความเขม
ของสีที่เกิดขึ้นได (รูปที่ 2 (3))23

รูปที่ 2 หลักการของ sandwich EIA23

สิ่งสงตรวจ
เปนซีรัมและแนะนำใหตรวจอยางนอย 2 ครั้งตอสัปดาห
หรือขึ้น อยูกับความเสี่ยงในการติดเชื้อของผูปวยสิ่งสงตรวจที่
ใชมาก เปนอันดับรองลงมาคือ น้ำลางปอด (bronchoalveolar
lavage fluid, BAL fluid)24 นอกจากนี้ ยังมีรายงานการใชสง่ิ สง
ตรวจอืน่ ๆ เชน น้ำเจาะไขสันหลัง ปสสาวะและน้ำในชองทอง25
วิธีตรวจ
ทำตามวิธีของชุดตรวจ สำหรับ PlateliaTMAspergillus GM
ทราบผลการตรวจภายใน 3 ชั่วโมง
การแปลผล
คาที่ไดรายงานออกมาเปน GM index ใชคา cut-off ที่ GM
index > 1.5 แตจากหลายงานวิจัยพบวาที่คา cut-off > 1.5 ซึ่ง
มีความจำเพาะสูงแตคาความไวต่ำ ไมสอดคลองวัตถุประสงค
ในการตรวจที่ตองการทราบผลการติดเชื้อใหเร็วที่สุดกอนแสดง
อาการ ดังนั้นปจจุบันคา cut-off ที่องคการอาหารและยาของ
สหรัฐฯ รับรองอยูที่ 0.5 ซึ่งมีคาความไวมากขึ้นแตลดความ
จำเพาะลงเล็กนอย26,27 ซึ่งในงานวิจัยของ Marr KA และคณะ
รายงานวาผลการตรวจที่ใช cut-off > 0.5 ใหคาความไวและ
ความจำเพาะประมาณ 80% และใหผลบวกกอนแสดงอาการ
ประมาณ 1-2 สัปดาห 27 ขณะที่ในประเทศแถบยุโรปใชคา
cut-off ที่ 0.721
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ขอจำกัด
การตรวจดวยวิธีนี้ไมสามารถบอกสปชีสของเชื้อไดและมี
รายงานวา PlateliaTM Aspergillus GM ใหผลบวกปลอมใน
ผูปวยที่ไดรับยา amoxicillin-clavulanic acid, piperacillintazobactam28,29 และในกลุมผูปวยเด็ก30 สาเหตุของการเกิด
ผลบวกปลอมนี้กำลังอยูในการศึกษาวิจัย
จากรายงานการใช PlateliaTM Aspergillus
GM ในประเทศไทย ทีใ่ ชตรวจหาโรค ติดเชือ้
แอสเปอร จิ ล ลั ส แบบลุ ก ลามในผู ป ว ยที่ มี
ความผิดปกติของการสรางเม็ดเลือด เชน
acute myeloid leukemia (AML), acute
lymphocyte leukemia (ALL), aplastic
anemia (AA), chronic myeloid leukemia
(CML) และอยูในเกณฑปริมาณเม็ดเลือด
ขาวชนิ ด นิ ว โทรฟ ล ล ต่ ำ ในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ระหวางป ค.ศ. 2002-2004
จำนวน 44 ราย พบวาที่คา cut-off > 0.75 มี
ความสัมพันธกบั อาการทางคลินกิ ของผูป ว ย
และมีคา ความไว 94.1% และความจำเพาะ 78.8% และสามารถ
ใชติดตามผลการรักษาในผูปวยที่ตอบสนองการรักษาคา GM
index ลดลงแตในกรณีที่ผูปวยเสียชีวิตคา GM index ยังคงสูง
อยู31
บทวิจารณ/ขอสังเกต
การตรวจหาการติดเชื้อราแบบลุกลามดวยวิธีทางออมนี้
ยังไมจัดเปนวิธีตรวจทั่วไปในหองปฏิบัติการในแถบประเทศ
กำลังพัฒนาและในประเทศไทย สวนมากยังใชวธิ มี าตรฐาน คือ
การเพาะเชื้อและตรวจหาชิ้นสวนของเชื้อราจากการยอมสิ่งสง
ตรวจ อาจดวยสาเหตุของจำนวนผูปวยกลุมเสี่ยงมีนอย รวมทั้ง
ความตองการของแพทยในการใชผลตรวจเพื่อวินิจฉัย การติด
เชือ้ ยังไมเปนทีแ่ พรหลาย แตเมือ่ พิจารณาถึงประโยชน จากการ
ใชชุดตรวจดังกลาวที่ทำใหทราบผลการติดเชื้อไดเร็วขึ้นและ
ยังสามารถใชติดตามผลการรักษา รวมทั้งอาจนำมาปรับใชใน
ผูติดเชื้อเอช ไอ วี ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ P. marneffei
และเชื้อ Candida spp. ในกระแสเลือดและโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม (emerging disease) ไดแก sino-orbital หรือ cerebral
aspergillosis และ Aspergillus endophtalmitis ซึ่งมีสาเหตุ
เนื่องจากเชื้อ Aspergillus spp. และพบเพิ่มขึ้นในแถบทวีป
เอเชีย แตพบไดนอยในแถบประเทศทางตะวันตก19 ก็จะชวยให
การวินิจฉัยทำไดเร็วขึ้นและสามารถปรับใชยาปฏิชีวนะไดถูก
ตองและลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวยลงได
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