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การประเมินความถูกต้องของน�้ ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในโลหิตบริจาค
ที่ตรวจด้วยวิธี NAT
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บทคัดย่อ
บทน�ำ การตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคในประเทศไทยเป็ นไปตามมาตรฐานของ WHO คือมีการหาเชื้อซิฟิลสิ ไวรัสเอชไอวี ตับอักเสบ
บี และ ซี ทีส่ ามารถติดต่อได้จากการรับเลือด บางประเทศในยุโรปมีการตรวจหาไวรัสตับอักเสบ อี ในโลหิตบริจาคเนือ่ งจากพบความ
ชุกของโรคสูง จากการศึกษาเกีย่ วกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ทีม่ ากขึ้น รวมถึงพบรายงานการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในผูป้ ่ วย
ทีร่ บั เลือดในประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้ทำ� การศึกษาครัง้ นี้ วัตถุประสงค์ เพือ่ ประเมินความถูกต้อง
ของน�ำ้ ยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในโลหิตบริจาค โดยวิธี NAT วัสดุวธิ กี าร ประเมินความไว ความจ�ำเพาะ การเกิดปฏิกริ ิยา
ข้าม และความแม่นย�ำ ของน�ำ้ ยา Cobas HEV test และวิเคราะห์ดว้ ยเครือ่ ง Cobas 6800 system ในตัวอย่างทัง้ หมด 345 ตัวอย่าง
วิเคราะห์ผลการศึกษาทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรม SPSS ผลการศึกษา ชุดน�ำ้ ยามีความไวในการทดสอบเท่ากับ 27.3 IU/mL (95% limit
of detection) และสามารถตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี จากตัวอย่างยืนยันผลบวก จ�ำนวน 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) มีความ
จ�ำเพาะจากการทดสอบด้วยตัวอย่างยืนยันผลลบจ�ำนวน 65 ตัวอย่าง โดยตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ทัง้ 65 ตัวอย่าง (ร้อยละ
100) และทดสอบตัวอย่างผูบ้ ริจาคโลหิต จ�ำนวน 211 ตัวอย่าง ให้ผลเป็ นลบทัง้ หมด การทดสอบปฏิกริ ิยาข้ามด้วยตัวอย่างทีต่ รวจ
พบเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี แต่ตรวจไม่พบ HEV RNA จ�ำนวน 59 ตัวอย่าง ให้ผลเป็ นลบทัง้ หมด การทดสอบความ
แม่นย�ำด้วยตัวอย่างอ้างอิงทีม่ คี ่าความเข้มข้น 60 IU/mL และ 90 IU/mL เท่ากับ 39.91 (95%CI: 39.65-40.17) และ 41.27 (95%CI:
40.87-41.70) ตามล�ำดับ สรุ ป ชุดน�ำ้ ยา Cobas HEV test มีความไว ความจ�ำเพาะสูง มีความแม่นย�ำ และไม่พบการเกิดปฏิกริ ิยา
ข้าม แสดงว่าเป็ นน�ำ้ ยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพดี เหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในโลหิตบริจาค
คำ�สำ�คัญ : l ไวรัสตับอักเสบ อี l วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง l การตรวจคัดกรองผู้บริจาคโลหิต
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 2564;31:145-53.
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Abstract:
Introduction: WHO guideline recommended that the screening of all blood donations should be mandatory for
Syphilis, HIV, Hepatitis B and C virus, however HEV screening was implemented in some European counties
that are the area of high prevalence. According to the increase of HEV infection and the case reports of HEV
infection from blood transfusion in Thailand, the study of National Blood Centre was implemented. Objective: This
study aims to evaluate the Hepatitis E reagents for donated blood screen using NAT. Materials and Methods:
Cobas HEV test was tested on Cobas 6800 system by using 345 samples for evaluation with regard to analytical sensitivity, specificity, cross-reactivity and repeatability. Data were analyzed by SPSS. Results: The results
showed that Cobas HEV test has analytical sensitivity of 27.3 IU/mL (95% Limit of detection). Additionally, the
HEV RNA were detected in all 10 HEV positive samples (100%). The specificity assay was shown to be 100%,
when tested with 65 confirmed negative samples and 211 prospective blood donors. The cross-reactivity assay
was tested by using HIV RNA, HBV DNA and HCV RNA positive samples which HEV RNA was not detected in
these 59 samples. The repeatability assay was tested with reference samples at the concentration 60 IU/mL and
90 IU/mL. The results were 39.91 (95%CI: 39.65-40.17) and 41.27 (95%CI: 40.87-41.70), respectively. Conclusion:
The Cobas HEV test had high sensitivity, specificity and precision with no cross-reactivity. Therefore, this
reagent was suitable for HEV RNA detection in blood donor screening.
Keywords : l Hepatitis E virus l Validation method l Blood donor screening
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การประเมินความถูกต้องของน�ำ้ ยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี
บทน� ำ
ในปี ค.ศ. 1957 มีรายงานการพบเชื้อไวรัสชนิดใหม่ทก่ี ่อให้
เกิดโรคตับอักเสบได้ การระบาดเกิดจากการปนเปื้ อนเชื้อในน�ำ้
ดืม่ ทีก่ รุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ในช่วงแรกสันนิษฐานว่าเกิด
จากเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ แต่ผลการตรวจเชื้อในน�ำ้ เหลือง พบ
ว่าเป็ นเชื้อชนิดใหม่ไม่ใช่เชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ จึงจัดให้อยู่ในกลุม่
เชื้อ non-A, non-B hepatitis virus1 เชื้อชนิดใหม่น้ ีทำ� ให้อตั รา
การเสียชีวติ ของหญิงตัง้ ครรภ์หรือทารกทีต่ ดิ เชื้อนี้สูงถึงร้อยละ 20
การติดเชื้อใหม่โดยการสัมผัสเชื้อต�ำ่ กว่าการติดเชื้อโดยสัมผัสเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ เอ ในปี ค.ศ. 1989 ได้ตงั้ ชื่อไวรัสชนิดใหม่น้ ีวา่
“ไวรัสตับอักเสบ อี”2,3
เชื้อไวรัสตับอักเสบ อี มีพนั ธุกรรมเป็ นอาร์เอ็นเอไวรัสสายเดีย่ ว
(single-stranded positive sense RNA genome) ขนาด
ประมาณ 7.2 กิโลเบส4 เดิมถูกจัดอยู่ใน Caliciviridae family
เนื่องจากมีขนาด รูปร่างลักษณะและความหนาแน่นของเชื้อคล้ายกับ
Caliciviruses แต่ววิ ฒั นาการของเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ไม่มคี วาม
เกี่ยวข้องกับเชื้อในกลุม่ Caliciviridae family อีกทัง้ โครงสร้าง
ของเชื้อก็แตกต่างกับเชื้อในกลุม่ Caliciviridae family จึงท�ำให้
เชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ถูกถอดออกจาก Caliciviridae family
และถูกจัดให้อยู่ใน Hepeviridae family5,6
ปัจจุบนั เชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ทีพ่ บการติดเชื้อในมนุษย์มี 4
จีโนไทป์ ได้แก่ จีโนไทป์ 1 ถึง 4 การติดเชื้อเชื้อจีโนไทป์ 1 และ 2
เกิดจากการรับประทานอาหารและน�ำ้ ดืม่ ทีไ่ ม่สะอาดหรือสัมผัสกับสิง่
สกปรกและอุจจาระทีป่ นเปื้ อนเชื้อ7 เชื้อไวรัสตับอักเสบ อี จีโนไทป์
1 และ 2 จึงมักพบการระบาดในประเทศก�ำลังพัฒนาทีม่ สี ุขลักษณะ
ไม่ดี ส่วนจีโนไทป์ 3 และ 4 พบในประเทศทีพ่ ฒั นาแล ้ว และ
พบว่าเป็ นการติดเชื้อจากสัตว์ทม่ี เี ชื้อ (animal reservoirs) เช่น
หมูเลี้ยง หมูป่า กวาง และกระต่าย เป็ นต้น8 การติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ อี ในผูป้ ่ วยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานดีส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ
(asymptomatic) และหายได้เอง (self-limitted) จึงไม่จำ� เป็ น
ต้องใช้ยาในการรักษา ส�ำหรับผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อและมีอาการตับอักเสบ
เฉียบพลันพบประมาณร้อยละ 5-30 ของผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อไวรัสตับ
อักเสบ อี โดยในสัปดาห์แรกผูป้ ่ วยจะมีอาการไม่สบายตัว มีไข้
ปวดเมือ่ ยตามร่างกาย คลืน่ ไส้ และอาเจียน เป็ นต้น หากเข้าสู่ระยะ
icteric จะพบปัสสาวะเป็ นสีเข้มและมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองร่วม
ด้วย9 นอกจากนี้ยงั มีรายงานว่าการติดเชื้อไวรัสตับเสบ อี จีโนไทป์
3 และ 4 จะมีภาวะตับอักเสบเรื้อรัง (chronic hepatitis) พบได้
ในกลุม่ ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะภูมติ า้ นทานต�ำ่ (immunocompromised
patients) และกลุม่ ผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยากดภูมคิ ุม้ กัน (immunosuppressive drug) เนื่องจากเปลีย่ นถ่ายอวัยวะ (organ transplantation)
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ผูป้ ่ วยทีร่ กั ษาด้วยการให้เลือด (blood transfusion) ผูป้ ่ วยโรค
เลือด (hematological diseases) ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ (acquired
immunodeficiency syndrome) และผูป้ ่ วยมะเร็ง เป็ นต้น10,11
ความเป็ นไปได้ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ผ่านทางการรับ
เลือดเป็ นสิง่ ส�ำคัญของงานบริการโลหิตเพราะถือเป็ นความปลอดภัย
ส�ำหรับผูป้ ่ วยทีจ่ ะต้องรับเลือด จากรายงานการวิจยั ทีผ่ ่านมาโดย
การน�ำพลาสมาของผูบ้ ริจาคโลหิตทีใ่ ห้ผลการตรวจแอนติบอดีต่อ
ไวรัสตับอักเสบ อี เป็ นบวกด้วยวิธที างซีโรโลยี (positive anti-HEV
IgM และ negative anti-HEV IgG) ให้กบั ลิงพบว่า ท�ำให้ลงิ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อีได้12 นอกจากนี้ยงั มีรายงานการติดเชื้อ
ในผูป้ ่ วยชาวญี่ป่ ุนหลังการรับเลือดจากผูบ้ ริจาคโลหิตที่ติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ อี เป็ นรายแรกของโลกทีก่ ารติดเชื้อเกิดจากการ
รับเลือด13 ในกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒั นาแล ้วจึงให้ความส�ำคัญต่อเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ อี และมีการศึกษาเกี่ยวกับความชุกของการติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบ อี มากขึ้นในกลุม่ ผูบ้ ริจาคโลหิต ในปี ค.ศ.
2019 สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในประเทศไทย
พบอัตราการติดเชื้อในผูป้ ่ วย เท่ากับ 0.05 ต่อประชากรแสนคน
แต่ยงั ไม่มรี ายงานผูเ้ สียชีวติ 14 ในปี ค.ศ. 1996 มีรายงานการ
ศึกษาความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในกลุม่ ผูบ้ ริจาค
โลหิตไทย โดยใช้วธิ กี ารตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ
อี ในกลุม่ ประชาชนและผูบ้ ริจาคโลหิตไทย พบว่ามีความชุกของ
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี อยู่ระหว่างร้อยละ 9-2215 นอกจาก
นี้ ในปี ค.ศ. 2000 มีรายงานความชุกการพบเชื้อไวรัสตับอักเสบ
อี ในผูบ้ ริจาคโลหิตในภาคเหนือ 4 จังหวัด ตรวจพบแอนติบอดี
ต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี (positive anti-HEV IgG) ประมาณ
ร้อยละ 8.716 และในปี ค.ศ. 2019 มีการศึกษาการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ อี ของผูบ้ ริจาคโลหิตไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี (HEV RNA)
ด้วยวิธี inhouse real-time RT PCR ตรวจพบ RNA ของเชื้อ
ประมาณร้อยละ 0.09 หรือคิดเป็ น 1 ใน 1,159 ราย และสายพันธุ ์
ทีพ่ บคือ ไวรัสตับอักเสบ อี จีโนไทป์ 3 ซึง่ เป็ นสายพันธุท์ ม่ี าจาก
การบริโภคเนื้อสัตว์แบบดิบหรือปรุงไม่สุกทีม่ เี ชื้อโรคปนเปื้ อนอยู่17
ปัจจุบนั การตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค (blood donor screening)
ในประเทศไทยเป็ นไปตามมาตรฐานทีอ่ งค์การอนามัยโลก (WHO)
ก�ำหนด กล่าวคือ โลหิตบริจาคทุกถุงจะต้องท�ำการตรวจหาเชื้อโรค
ทีส่ ามารถติดต่อทางการให้เลือดได้ (transfusion-transmitted
infections) ได้แก่ เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBV) เชื้อไวรัสตับ
อักเสบ ซี (HCV) เชื้อเอชไอวี (HIV) และเชื้อก่อโรคซิฟิลสิ (Treponema pallidum) ก่อนน�ำโลหิตนัน้ ไปให้กบั ผูป้ ่ วย แม้วา่ จะมีการ
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในโลหิตบริจาคแล ้วในบาง

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2564
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ประเทศแถบยุโรป เพราะพบความชุกของการติดเชื้อสูง18 แต่สำ� หรับ
ในประเทศไทยยังไม่มกี ารตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในโลหิต
บริจาค ดังนัน้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงริเริ่ม
โครงการน�ำร่องเพือ่ ศึกษาการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ
อี ในผูบ้ ริจาคโลหิตไทย ทัง้ นี้เพือ่ จัดหาโลหิตทีป่ ลอดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ อี ส�ำหรับผูป้ ่ วยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานต�ำ่ และผูป้ ่ วยทีถ่ กู กดภูมิ
ต้านทานเพือ่ การรักษา โดยมีแผนการด�ำเนินงานคือ ท�ำการตรวจ
หาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ด้วยวิธี nucleic acid
testing (NAT) ถึงแม้วา่ การคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ใน
โลหิตบริจาคนัน้ จะท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือดบริจาคเพิม่ ขึ้น
ก็ตาม การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ท�ำการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของน�ำ้ ยาทีใ่ ช้สำ� หรับตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ด้วยวิธี NAT
ในโลหิตบริจาค ก่อนน�ำไปใช้สำ� หรับงานตรวจประจ�ำวันต่อไป
วัสดุและวิธกี าร
การศึกษาครัง้ นี้มชี ่วงเวลาด�ำเนินโครงการ เริ่มตัง้ แต่เดือน
กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย โดยได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
certificate number NBC 1/2562 และคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย certificate number IRB 228/62
ตัวอย่างส�ำหรับการทดสอบ
ในการศึกษาได้ทำ� การทดสอบความไว (sensitivity test) ความ
จ�ำเพาะ (specificity test) ปฏิกริ ยิ าข้ามกัน (cross-reactivity
test) และความแม่นย�ำ (repeatability test ในตัวอย่าง ดังนี้
1. การทดสอบความไว (sensitivity) ท�ำการทดสอบและ
วิเคราะห์หาค่า analytical sensitivity โดยใช้ตวั อย่างสารมาตรฐาน
1st WHO International Standard (IS) รหัส 6329/10 ทีเ่ จือ
จางด้วย normal negative plasma เพือ่ ให้ได้ความเข้มข้นตาม
ต้องการ และทดสอบเพิม่ เติมโดยใช้ตวั อย่าง HEV-RNA reference
panels (biological quality control, the Netherlands)
2. การทดสอบความจ�ำเพาะ (specificity test) ใช้ตวั อย่าง 2
กลุม่ คือ ตัวอย่างทีต่ รวจหา HEV RNA และให้ผลการตรวจยืนยัน
เป็ นลบ โดยวิธี one-step real-time RT PCR ด้วยเครื่อง ABI
ViiA 7 Real-Time PCR System (Applied Biosystems)17 ที่
มีความไวในการทดสอบประมาณ 53.5 IU/ml (95% confidence
interval, 34.3-144) จ�ำนวน 65 ตัวอย่าง (หากพบผลการตรวจ
เป็ นบวกจะถูกคัดออก) และ ตัวอย่างทีไ่ ม่ได้ผ่านการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ อี มาก่อน (prospective donations) จ�ำนวน
J Hematol Transfus Med Vol. 31 No. 2 April-June 2021

211 ตัวอย่าง โดยการเก็บตัวอย่างแบบสุ่มจากผูบ้ ริจาคโลหิตทีเ่ ข้ามา
บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระหว่าง
เดือนกันยายน–ธันวาคม พ.ศ. 2562
3. การทดสอบปฏิกริ ยิ าข้ามกัน (cross-reactivity test) ใช้
ตัวอย่างเลือดทีต่ รวจพบเชื้อไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ บี และ
ไวรัสตับอักเสบ ซี จ�ำนวน 20, 20 และ 19 ตัวอย่าง ตามล�ำดับ แต่
ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ด้วยวิธี one-step real-time
RT PCR และต้องมีปริมาณเชื้อไวรัสอยู่ในช่วง 103 - 106 copies/
mL หรือ IU/mL จ�ำนวน 59 ตัวอย่าง
4. การทดสอบความแม่นย�ำ (repeatability test) ใช้ตวั อย่าง
ทีเ่ ตรียมจากตัวอย่างอ้างอิง [1st WHO Standard (6329/10)] ที่
เจือจางด้วย negative human plasma ให้ได้ความเข้มข้น 2 และ
3 เท่าของค่า LOD ทีไ่ ด้จากการทดสอบ analytical sensitivity
วิธกี ารทดสอบ
ตรวจหาสารพันธุ กรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ด้วยวิธี
nucleic acid testing (NAT) หลักการ real-time PCR โดยใช้
น�ำ้ ยา Cobas HEV test ท�ำการตรวจวิเคราะห์ดว้ ยเครื่อง Cobas
6800 system (Roche) และรายงานผลการทดสอบเป็ นเชิงคุณภาพ
การทดสอบเพือ่ ประเมินความไวของน�้ ำยา (sensitivity test)
Analytical sensitivity หรือความไวเชิงวิเคราะห์ เป็ นการ
ประเมินความสามารถของน�ำ้ ยาทีจ่ ะสามารถตรวจพบปริมาณต�ำ่
ทีส่ ุดของสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี (HEV RNA)
ทีม่ ใี นตัวอย่าง (limit of detection; LOD) โดยน�ำมาทดสอบ
กับสารมาตรฐาน 1st WHO International Standard (IS) รหัส
6329/1019 น�ำมาเจือจางทีค่ วามเข้มข้น 1, 3, 10, 30 และ 90 IU/
mL แต่ละความเข้มข้นน�ำมาทดสอบ 27 ครัง้ วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ analytical sensitivity โดยใช้โปรแกม SPSS version
22.0 (Probit analysis) โดยเกณฑ์ทส่ี ามารถยอมรับได้ (acceptance criteria) ของการทดสอบนี้ คือ 95% LOD ต้องน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.3 log10 ของค่า LOD ทีบ่ ริษทั ก�ำหนด [18.6 IU/
mL (95%CI: 15.9-22.6)] หรือเท่ากับ 37.2 IU/mL จึงจะผ่านตาม
เกณฑ์ทก่ี ำ� หนด นอกจากนี้ยงั ท�ำการทดสอบเพิม่ เติมโดยใช้ตวั อย่าง
ยืนยัน (HEV-RNA reference panels) จ�ำนวน 10 ตัวอย่าง
การทดสอบเพือ่ ประเมินความจ�ำเพาะของน�้ ำยา (specificity test)
Specificity หรือการประเมินความสามารถของน�ำ้ ยาในการ
ตรวจหา HEV RNA และให้ผลการทดสอบเป็ นลบในผูท้ ไ่ี ม่เป็ น
โรคหรือไม่มเี ชื้อ HEV ใช้ตวั อย่างทดสอบ จ�ำนวน 276 ตัวอย่าง
เกณฑ์ทส่ี ามารถยอมรับได้ (acceptance criteria) คือ ค่าความ
จ�ำเพาะมากกว่าหรือเท่ากับ 99.5% และทดสอบเพิม่ เติมโดยใช้
ตัวอย่างทีไ่ ม่ได้ผ่านการตรวจมาก่อน (prospective donations)

การประเมินความถูกต้องของน�ำ้ ยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี
ซึง่ ท�ำการเก็บตัวอย่างโดยการสุ่มจากผูบ้ ริจาคโลหิตทีเ่ ข้ามาบริจาค
โลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในช่วงเวลา
ทีด่ ำ� เนินโครงการ จ�ำนวน 211 ตัวอย่าง
การทดสอบเพือ่ ประเมินการเกิดปฏิกริ ยิ าข้ามกันของน�้ ำยา (cross
reactivity test)
Cross reactivity เป็ นการประเมินความสามารถของน�ำ้ ยาใน
การตรวจหา HEV RNA และให้ผลการทดสอบเป็ นลบ ในตัวอย่าง
ทีต่ รวจพบไวรัสตับอักเสบ บี เชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี และเชื้อไวรัส
เอชไอวี โดยทดสอบตัวอย่างจ�ำนวน 59 ตัวอย่าง เกณฑ์การยอมรับ
ได้ คือ ผลการตรวจเป็ นลบในทุกตัวอย่าง
การทดสอบเพือ่ ประเมินความแม่นย�ำของน�้ ำยา (repeatability
test)
การทดสอบนี้ทำ� โดยน�ำตัวอย่างทีเ่ ตรียมจากตัวอย่างอ้างอิง [1st
WHO Standard (6329/10)] ทีเ่ จือจางด้วย negative human
plasma ให้ได้ความเข้มข้น 2 และ 3 เท่าของค่า LOD ทีไ่ ด้จาก
การทดสอบ analytical sensitivity โดยแต่ละความเข้มข้นแบ่ง
เป็ น 3 ชุด (ทดสอบ 3 วัน) ใน 1 ชุด แบ่งท�ำการทดสอบ 3 ครัง้
วิเคราะห์ผลโดยการพิจารณา จ�ำนวนตัวอย่างทีใ่ ห้ผลการทดสอบ
เป็ นบวก และค่า cycle threshold value (ค่าจ�ำนวนรอบของการท�ำ
real-time PCR ทีใ่ ห้ค่าแสงฟลูออเรสเซ็นต์ตดั กับเส้น threshold)
เพือ่ บ่งชี้ความเข้มข้นของเชื้อทีต่ อ้ งการทดสอบ แล้วหาค่าทางสถิติ
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(mean และ SD) โดยเกณฑ์การยอมรับคือ ทุกตัวอย่างต้องให้ผล
การทดสอบเป็ นบวก และค่า SD ทีค่ ำ� นวณได้ตอ้ งไม่เกิน 10.0%
การวิเคราะห์ทางสถิติ
บันทึกข้อมูลและค�ำนวณค่าพื้นฐานทางสถิติของข้อมูลด้วย
โปรแกรม Excel 2017 ค�ำนวณหาค่า LOD โดยการวิเคราะห์
หาระดับความเข้มข้นทีใ่ ห้ผลการทดสอบ HEV RNA เป็ นบวก
ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 50, 95 และ 99 ด้วยการวิเคราะห์
แบบโพรบิท (probit analysis) จากโปรแกรม SPSS version 17
ผลการศึกษา
การทดสอบเพือ่ ประเมินความไวของน�ำ้ ยา (sensitivity test)
การทดสอบ analytical sensitivity ด้วยตัวอย่างสารมาตรฐาน
เจือจางทีค่ วามเข้มข้น 1, 3, 10, 30 และ 90 IU/mL ให้ผลการ
ทดสอบเป็ นบวกคิดเป็ นร้อยละ 15, 33, 70, 100 และ 100 ตาม
ล�ำดับ ดังแสดงใน Table 1 ผลการค�ำนวณหาค่า LOD ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95% พบว่าชุดน�ำ้ ยา Cobas HEV test มีความไว
ของในการทดสอบเท่ากับ 27.3 IU/mL (95%CI: 16.62-62.36) ดัง
แสดงใน Table 2 การทดสอบตัวอย่างยืนยันผลตรวจเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ อี เป็ นบวก จ�ำนวน 10 ตัวอย่าง ด้วยน�ำ้ ยา Cobas HEV
test และเครื่อง Cobas 6800 ให้ผลเป็ นบวก ทัง้ 10 ตัวอย่าง

Table 1 Number and percentage of reactive result of HEV RNA testing by using Cobas HEV test on Cobas 6800
(n = 135)
Concentration of HEV RNA Number of valid replicates
(IU/mL)
90
27
30
27
10
27
3
27
1
27

Number of HEV RNA
reactive
27
27
19
9
4

Percentage (%)
100
100
70
33
15

Table 2 Results of PROBIT analysis on Limit of Detection (LOD) data collected with 1st WHO International
Standard in HEV negative plasma
Detection limit
estimates*
ED50
ED95
ED99

LOD (IU/mL)
4.25
27.30
59.00

Lower 95% confidence
limit
3.00
16.62
30.98

Upper 95% confidence
limit
5.94
62.36
180.24

*HEV RNA concentrations that were a positive result by using Cobas HEV tests in 50 (ED50), 95 (ED95), and 99
(ED99) percent of cases
วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2564

วิลาวัลย์ แซกรัมย์ และคณะ

150

การทดสอบเพือ่ ประเมินความจ�ำเพาะของน�้ ำยา (specificity test)
การประเมินความจ�ำเพาะของการทดสอบ โดยใช้ตวั อย่างยืนยัน
ผลตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี เป็ นลบ จ�ำนวน 65 ตัวอย่าง พบว่า
ให้ผลเป็ นลบทุกตัวอย่าง และผลการตรวจตัวอย่าง prospective
donations จ�ำนวน 211 ตัวอย่าง พบว่าตรวจไม่พบเชื้อทัง้ 211
ตัวอย่าง ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ ชุดน�ำ้ ยา Cobas HEV test มีความ
จ�ำเพาะของการทดสอบเท่ากับร้อยละ 100 ดังแสดงใน Table 3
การทดสอบเพือ่ ประเมินการเกิดปฏิกริ ยิ าข้ามกันของน�้ ำยา (cross
reactivity test)
การทดสอบการเกิดปฏิกริ ยิ าข้ามกันด้วยตัวอย่างยืนยันผลตรวจ
เชื้อไวรัสเอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เป็ นบวกอย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่ตรวจไม่พบเชื้อ HEV RNA จ�ำนวน 59 ตัวอย่าง

พบว่าการตรวจหา HEV RNA ด้วยน�ำ้ ยา Cobas HEV test ไม่
พบปฏิกริ ยิ าข้ามกันทัง้ 59 ตัวอย่าง ดังแสดงใน Table 4
การทดสอบเพือ่ ประเมินความแม่นย�ำ (repeatability test)
การทดสอบความแม่นย�ำจากการวิเคราะห์ซำ�้ โดยใช้ตวั อย่าง
อ้างอิงทีค่ ่าความเข้มข้น 60 IU/mL (2xLOD) และ 90 IU/mL
(3xLOD) ซึง่ มีค่าความเข้มข้นเป็ น 2-3 เท่าของค่าปริมาณ HEV
RNA ทีต่ ำ� ่ ทีส่ ุดทีน่ ำ�้ ยาสามารถตรวจวัดได้ (LOD = 27.3 IU/mL)
พบว่า ทีค่ วามเข้มข้น 90 IU/mL มีค่า ct value เท่ากับ 39.91
(95%CI: 39.65-40.17) และทีค่ วามเข้มข้น 60 IU/mL มีค่า ct
value เท่ากับ 41.27 (95%CI: 40.87-41.70) ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ก�ำหนด จึงสรุปได้วา่ น�ำ้ ยา Cobas HEV test มีความแม่นย�ำใน
การตรวจวิเคราะห์ ดังแสดงใน Table 5

Table 3 Summary of specificity in HEV RNA negative samples
Source of samples

Number of samples
(Samples)

HEV RNA negative plasma
Prospective donor samples at National
Blood Centre, TRCS

65
211

Number of HEV Percentage of HEV Two-sided 95%
RNA reactive RNA non-reactive Confidence Interval
(Samples)
0
100
93.0- 00%
0
100
97.8-100%

Table 4 Summary of cross reactivity results in HIV, HBV and HCV positive samples
Source of samples
HIV positive samples
HBV positive samples
HCV positive samples

Number of samples
(Samples)
20
20
19

Number of HEV RNA
reactive (Samples)
0
0
0

Percentage of HEV RNA
non-reactive
100
100
100

Table 5 Summary of repeatability in 1st WHO International Standard in HEV negative plasma
Conc.

Day

3xLOD

1st
2nd
3rd
1st
2nd
3rd

2xLOD

Percentage of
Two-side 95%CI
HEV RNA
non-reactive
100% (9/9)
87.54-100%
100% (9/9)
100% (9/9)
100% (9/9)
87.54-100%
100% (9/9)
100% (9/9)

Mean of
Ct value

SD of
Ct value

Imprescision
(CV, %)

95%CI

39.91

0.770

1.93

39.65-40.17

41.27

1.102

2.67

40.87-41.70

Conc. = concentration; CI = confidence interval; SD = standard deviation
J Hematol Transfus Med Vol. 31 No. 2 April-June 2021

การประเมินความถูกต้องของน�ำ้ ยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี
วิจารณ์
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยทีร่ บั เลือดถือเป็ นเป้ าหมายส�ำคัญตาม
นโยบายบริการโลหิตแห่งชาติ (National blood policy) การตรวจ
คัดกรองทางห้องปฏิบตั กิ าร (laboratory testing) จึงเป็ นขัน้ ตอน
ส�ำคัญและจ�ำเป็ นทีจ่ ะช่วยลดความเสีย่ งจากการติดเชื้อจากโลหิต
บริจาค แต่ถงึ อย่างไร ผลตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็ น
ลบก็ยงั มีโอกาสที่ผูป้ ่ วยจะได้รบั เชื้อที่ปนเปื้ อนในโลหิตบริจาค
ได้ (residual risk)21 ดังนัน้ การเลือกใช้วธิ กี ารตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ คัดกรองเชื้อกลุม่ TTIs ในโลหิตบริจาคจึงมีความ
ส�ำคัญอย่างมาก กล่าวคือวิธที ใ่ี ช้ในการตรวจควรจะต้องมีความ
ไวและความจ�ำเพาะทีส่ ูง อีกทัง้ ต้องพิจารณาถึงขีดความสามารถ
ของน�ำ้ ยาทีจ่ ะสามารถตรวจพบเชื้อปริมาณน้อยและในระยะเวลา
ได้เร็วทีส่ ุด รวมถึงต้องทราบข้อจ�ำกัดต่างๆ เพือ่ ช่วยในการแปล
ผลการทดสอบให้ถกู ต้องและน่าเชื่อถือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย เป็ นหน่วยงานหลักของประเทศในการรับบริจาค
โลหิตและกระจายโลหิตให้ทวั ่ ถึงผูป้ ่ วยทัว่ ประเทศ และเป็ นแม่
แบบในการวางแผนการปฏิบตั งิ านทางด้านงานบริการโลหิตของ
ประเทศไทย อีกทัง้ เป็ นหน่วยงานอ้างอิงส�ำหรับห้องปฏิบตั กิ าร
ธนาคารเลือดของประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน ดังนัน้ ใน
การเลือกใช้วธิ กี ารตรวจ น�ำ้ ยา และเครื่องมือทางห้องปฏิบตั กิ าร
ต่างๆ จึงต้องมีขนั้ ตอนและหลักการทีถ่ กู ต้องเหมาะสม เพือ่ สร้าง
ความเชื่อมันให้
่ กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านและเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ าร โรง
พยาบาลต่างๆ รวมถึงผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งรับเลือด
เนื่องจากมีรายงานการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี จากการรับ
เลือด ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2004 ท�ำให้บางประเทศในทวีปยุโรปเริ่มการ
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในผูบ้ ริจาคโลหิต22 ทัง้ นี้ข้นึ
อยู่กบั นโยบายด้านสาธารณสุขและการพิจารณาความชุกของการ
ตรวจพบ HEV RNA ในผูบ้ ริจาคโลหิตของแต่ละประเทศ ส�ำหรับ
ประเทศไทยมีการศึกษาความชุกการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ใน
ผูบ้ ริจาคโลหิต ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2017 ซึง่ พบความถีข่ องการติดเชื้อ
ประมาณ 1 ใน 1,15817 ท�ำให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเห็นถึง
ความส�ำคัญของการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับเสบ อี ในผูบ้ ริจาค
โลหิต แต่เนื่องจากการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ยังพบได้ไม่
มากนักในประเทศไทย และมีขอ้ จ�ำกัดหลายอย่างทีจ่ ะท�ำการตรวจ
คัดกรองโลหิตบริจาค ในเบื้องต้นนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจงึ ได้
ด�ำเนินการเพือ่ คัดเลือกน�ำ้ ยาและเครื่องมือส�ำหรับการตรวจกรองเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ อี ในโลหิตบริจาค การศึกษาครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารตรวจหา
สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ซึง่ เป็ นวิธมี าตรฐาน (gold
standard) โดยค�ำนึงถึงความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเพือ่ ให้
ทันความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์โลหิต โดยเลือกน�ำ้ ยา Cobas HEV
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test ของบริษทั โรชไดแอกโนติกส์ (Roche diagnostic) มาท�ำการ
ศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจเคราะห์ (analytical performance)
ได้แก่ ความไว ความจ�ำเพาะ ความถูกต้อง และการเกิดปฏิกริ ยิ า
ข้ามของน�ำ้ ยา โดยใช้เครื่อง Cobas 6800 system เปรียบเทียบ
ผลการศึกษากับข้อมูลอ้างอิงทีบ่ ริษทั ได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบ
น�ำ้ ยา (package insert) เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลตัดสินใจเลือกใช้นำ�้ ยา
ส�ำหรับตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในผูบ้ ริจาคโลหิต
ผลการทดสอบความไวของชุดน�ำ้ ยาพบว่าสามารถตรวจพบ
HEV RNA ในตัวอย่างทีม่ ปี ริมาณเชื้อไวรัสต�ำ่ สุด (LOD) คือ
27.3 IU/ml เมือ่ เทียบกับทีบ่ ริษทั ได้ระบุไว้ท่ี 18.6 IU/mL23 มี
ความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยเกณฑ์ทย่ี อมรับได้กำ� หนดให้
ค่า 95% LOD ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 log10 ของค่า LOD
ทีบ่ ริษทั ก�ำหนด ซึง่ เท่ากับ 37.2 IU/mL ดังนัน้ ค่า LOD ทีไ่ ด้จาก
การศึกษาครัง้ นี้อยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ เมือ่ เปรียบเทียบผลการ
ศึกษาครัง้ นี้กบั การศึกษาในต่างประเทศทีศ่ ึกษาเปรียบเทียบน�ำ้ ยา
ส�ำเร็จรูปส�ำหรับการตรวจหา HEV RNA คือน�ำ้ ยาส�ำหรับตรวจ
ด้วยวิธี real-time RT-PCR ของ 3 บริษทั ได้แก่ RealStar
HEV reverse transcription-PCR (RT-PCR) assay ของบริษทั
Altona Diagnostic Technologies (ADT) ประเทศเยอรมนี
น�ำ้ ยา hepatitisE@ceeramToolsTM ของบริษทั Ceeram S.A.S.
ของประเทศฝรัง่ เศส และน�ำ้ ยา amplicube HEV RT-PCR kit
ของบริษทั Mikrogen ประเทศเยอรมนี ในตัวอย่าง 1st WHO
International Standard ซึง่ เป็ นมาตรฐาน19 พบว่ามีความไวของ
การตรวจหา HEV RNA (LOD) เท่ากับ 37.8 IU/mL (95%CI:
64.9-205.9 IU/mL), 86.8 IU/mL (95%CI: 68.9-124.7 IU/mL)
และ 180.4 IU/mL (95%CI: 128.5-355.2 IU/mL) ตามล�ำดับ24
จะเห็นได้วา่ ผลจากการศึกษาครัง้ นี้นำ�้ ยา Cobas HEV test มี
ความไวสูงกว่าเช่นเดียวกันกับการตรวจแบบเดีย่ ว (individual
test) และใกล ้เคียงกับการทดลองน�ำ้ ยา Syntura real-time
PCR ทีม่ คี ่า LOD อยู่ท่ี 25.2 IU/mL (95%CI: 19.2-44.1 IU/
mL)25 และเนื่องจากยังไม่มรี ายงานการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี
จากการรับเลือดในกรณีทม่ี ปี ริมาณเชื้อต�ำ่ แต่สามารถท�ำให้ตดิ เชื้อ
ได้ (infectious dose) ท�ำให้ไม่สามารถก�ำหนดได้วา่ น�ำ้ ยาทีเ่ หมาะ
จะน�ำมาใช้ในงานตรวจกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในโลหิตได้นนั้
จะต้องมีค่า LOD เท่าไร การเลือกน�ำ้ ยาทีม่ คี วามไวสูงจึงเป็ นทาง
เลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด26 สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ใน
ตัวอย่างยืนยันได้รอ้ ยละ 100
ผลการทดสอบน�ำ้ ยา Cobas HEV test กับตัวอย่างทีต่ รวจ
ไม่พบเชื้อ HEV RNA ตัวอย่างผูบ้ ริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทีค่ ดั เลือกมาศึกษาแบบสุ่ม พบ

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2564
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ว่าน�ำ้ ยามีความจ�ำเพาะสูง (ร้อยละ 100 ทีร่ ะดับ 95%CI: 93.0100%, 95%CI: 97.8-100% ตามล�ำดับ) ต่อการตรวจหาเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ อี และสอดคล ้องกับการทดสอบการเกิดปฏิกริ ยิ าข้าม
กันกับเชื้อ TTIs อืน่ ได้แก่ HIV, HBV และ HCV ทีไ่ ม่พบการ
เกิดปฏิกริ ยิ าข้ามกัน แสดงให้เห็นว่าไพร์เมอร์และโพรบในชุดน�ำ้ ยา
Cobas HEV test มีความจ�ำเพาะสูงต่อเชื้อ HEV RNA อีกทัง้
ยังแสดงถึงคุณภาพของน�ำ้ ยาว่าสามารถยับยัง้ การปนเปื้ อนจาก
ขัน้ ตอนการสกัดสารพันธุกรรมและสามารถตรวจจับล�ำดับนิวคลี
โอไทด์ของ HEV RNA ได้อย่างดีอกี ด้วย
ผลการทดสอบความแม่นย�ำของน�ำ้ ยาในการตรวจ HEV RNA
โดยใช้ตวั อย่างทีท่ ราบค่าความเข้มข้น 2 ระดับ (ความเข้มข้น 3 เท่า
และความเข้มข้น 2 เท่าของ LOD เป็ นระยะเวลา 3 วัน) ซึง่ ให้ผล
การทดสอบเป็ นบวกทัง้ หมด ด้วยค่า ct value ทีค่ วามเข้มข้น 3
เท่า และ 2 เท่าของ LOD มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 39.91 และ 41.27
ตามล�ำดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนเท่ากับร้อยละ
1.93 และ 2.67 ตามล�ำดับ เมือ่ พิจารณาตามเกณฑ์ทย่ี อมรับได้
(น้อยกว่าร้อยละ 20)27 และเนื่องจากเป็ นชุดน�ำ้ ยาตรวจเชิงคุณภาพ
(qualitative assay) ดังนัน้ ค่า ct value จึงเป็ นค่าทีใ่ ช้ในการ
ประมาณความเข้มข้นของเชื้อว่ามีเชื้ออยู่ในปริมาณมากหรือน้อย
ผลการค�ำนวณค่า LOD ทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่ายังไม่
ตรงตามทีบ่ ริษทั ระบุไว้ ทัง้ นี้ผูว้ จิ ยั พบว่ามีขอ้ จ�ำกัดเนื่องจากสาร
มาตรฐานทีใ่ ช้ในการทดสอบวิเคราะห์เพือ่ ค�ำนวณค่า LOD นัน้
เป็ นสารชีวภาพทีต่ ดิ เชื้อและมีปริมาณตัวอย่างทีจ่ ำ� กัด อีกทัง้ การ
สัง่ และน�ำเข้าจากบริษทั ผูผ้ ลิตต่างประเทศท�ำให้มคี ่าใช้จ่ายสูง ส่ง
ผลให้ไม่สามารถท�ำการทดสอบได้ในจ�ำนวนครัง้ ทีม่ ากพอ จึงส่งผล
ถึงค่าการค�ำนวณค่า LOD แต่อย่างไรก็ตาม ค่า LOD ทีค่ ำ� นวณ
ได้ยงั อยู่ในช่วงทีส่ ามารถยอมรับได้ ดังนัน้ ผลการศึกษาครัง้ นี้จงึ
สรุปได้วา่ ชุดน�ำ้ ยา Cobas HEV test ทีท่ ำ� การตรวจด้วยเครื่อง
Cobas 6800 มีความจ�ำเพาะและความแม่นย�ำเพียงพอทีจ่ ะน�ำไป
ใช้ในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในผูบ้ ริจาคโลหิตต่อ
ไป และยังเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ส่ี นใจจะท�ำการศึกษาในลักษณะ
เดียวกันอีกด้วย
กิตติกรรมประกาศ
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ให้คำ� แนะน�ำการเขียนนิพนธ์ตน้ ฉบับ และขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหาร
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รวมถึงเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
ตรวจคัดกรองโลหิตทุกท่านทีส่ นับสนุนและอ�ำนวยความสะดวก
ระหว่างท�ำวิจยั โครงการนี้จนบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี ำ� หนดไว้
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางไวรัสวิทยา
คลินิก ทีใ่ ห้ความรูแ้ ละสนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารยืนยัน
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี จนท�ำให้ผูว้ จิ ยั สามารถท�ำการทดลอง
และด�ำเนินโครงการวิจยั จนเสร็จสมบูรณ์
เอกสารอ้างอิง

1. Viswanathan R, Sidhu A. Infectious hepatitis; clinical findings.
Indian J Med Res. 1957;45:49.
2. Hussaini S, Skidmore S, Richardson P, Sherratt L, Cooper B,
O’Grady J. Severe hepatitis E infection during pregnancy. J
Viral Hepat. 1997;4:51-4.
3. Kane MA, Bradley DW, Shrestha SM, Maynard JE, Cook E, Mishra
RP, et al. Epidemic non-A, non-B hepatitis in Nepal: recovery of
a possible etiologic agent and transmission studies in marmosets.
JAMA. 1984;252:3140-5.
4. Emerson SU, Purcell RH. Hepatitis E virus. Rev Med Virol.
2003;13:145-54.
5. Tam AW, Smith MM, Guerra ME, Huang C-C, Bradley DW, Fry KE,
et al. Hepatitis E virus (HEV): molecular cloning and sequencing
of the full-length viral genome. Virology. 1991;185:120-31.
6. Purdy MA, Harrison TJ, Jameel S, Meng X-J, Okamoto H, Van
der Poel W, et al. ICTV virus taxonomy profile: Hepeviridae.
J Gen virol. 2017;98:2645.
7. Boxall E, Herborn A, Kochethu G, Pratt G, Adams D, Ijaz S,
et al. Transfusion transmitted hepatitis E in a ‘nonhyperendemic’
country. Transfus Med. 2006;16:79-83.
8. Dalton HR, Kamar N, Izopet J. Hepatitis E in developed countries: current status and future perspectives. Future Microbiol.
2014;9:1361-72.
9. Lhomme S, Marion O, Abravanel F, Izopet J, Kamar N. Clinical
manifestations, pathogenesis and treatment of hepatitis E virus
infections. J Clin Med. 2020;9:331.
10. Kamar N, Rostaing L, Izopet J, editors. Hepatitis E virus infection in immunosuppressed patients: natural history and therapy.
Semin Liver Dis: Thieme Medical; 2013.
11. Aggarwal R, Jameel S. Hepatitis e. Hepatology. 2011;54:2218-26.
12. Xia N, Zhang J, Zheng Y, Qiu Y, Ge S, Ye X, et al. Detection of
hepatitis E virus on a blood donor and its infectivity to rhesus
monkey. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2004;12:13-5.
13. Matsubayashi K, Nagaoka Y, Sakata H, Sato S, Fukai K, Kato T,
et al. Transfusion transmitted hepatitis E caused by apparently
indigenous hepatitis E virus strain in Hokkaido, Japan. Transfusion. 2004;44:934-40.

การประเมินความถูกต้องของน�ำ้ ยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี
14. Department of Disease Control, Ministry of Public Health (Thailand) Situation of Hepatitis E in Thailand 2019. Retrieved May
13, 2020. Available from: https://ddc.moph.go.th/brc/news.
php?news=13303&deptcode=brc&news_views=2117
15. Poovorawan Y,Theamboonlers A,Chumdermpadetsuk S,Komolmit
P, Thong C. Prevalence of hepatitis E virus infection in Thailand.
Ann Trop Med Parasitol. 1996;90:189-96.
16. Jutavijittum P, Jiviriyawat Y, Jiviriyawat W, Yousukh A, Hayashi
S, Itakura H, et al. Seroprevalence of antibody to hepatitis E
virus in voluntary blood donors in Northern Thailand. Trop Med.
2000;42:135-9.
17. Intharasongkroh D, Thongmee T, Sa-nguanmoo P, Klinfueng S,
Duang in A, Wasitthankasem R, et al. Hepatitis E virus infection
in Thai blood donors. Transfusion. 2019;59:1035-43.
18. Goel A, Vijay HJ, Katiyar H, Aggarwal R. Prevalence of hepatitis
E viraemia among blood donors: a systematic review. Vox Sang.
2020;115:120-32.
19. Baylis SA, Blümel J, Mizusawa S, Matsubayashi K, Sakata H,
Okada Y, et al. World Health Organization International Standard
to harmonize assays for detection of hepatitis E virus RNA. Emerg
Infect Dis. 2013;19:729-35.
20. Jothikumar N, Cromeans TL, Robertson BH, Meng X, Hill VR.
A broadly reactive one-step real-time RT-PCR assay for rapid
and sensitive detection of hepatitis E virus. J Virol Methods.
2006;131:65-71.

153

21. Bihl F, Castelli D, Marincola F, Dodd RY, Brander C. Transfusion-transmitted infections. J Transl Med. 2007;5:1-11.
22. Boland F, Martinez A, Pomeroy L, O’Flaherty N. Blood donor
screening for hepatitis E virus in the European Union. Transfus
Med Hemother. 2019;46:95-103.
23. Thodou V, Bremer B, Anastasiou OE, Cornberg M, Maasoumy B,
Wedemeyer H. Performance of Roche qualitative HEV assay on
the Cobas 6800 platform for quantitative measurement of HEV
RNA. J Clin Virol. 2020;129:104525. doi: 10.1016/j.jvc.2020.104525.
24. Vollmer T, Knabbe C, Dreier J. Comparison of real-time PCR and
antigen assays for detection of hepatitis E virus in blood donors.
J Clin Microbiol. 2014;52:2150-6.
25. Germer JJ, Ankoudinova I, Belousov YS, Mahoney W, Dong C,
Meng J, et al. Hepatitis E virus (HEV) detection and quantification by a real-time reverse transcription-PCR assay calibrated
to the World Health Organization standard for HEV RNA. J Clin
Microbiol. 2017;55:1478-87.
26. Juhl D, Baylis SA, Blümel J, Görg S, Hennig H. Seroprevalence
and incidence of hepatitis E virus infection in German blood
donors. Transfusion. 2014;54:49-56.
27. Shankar G, Fourrier MS, Grevenkamp MA, Lodge PA. Validation of
the COSTIM bioassay for dendritic cell potency. J Pharm Biomed
Anal. 2004;36:285-94.

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2564

