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บทความพิเศษ

โรคโคโรน่ าไวรัส 2019 (COVID-19) กับงานบริการโลหิต
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and blood transfusion service
อุษณีษ ์ ชเนตต์มหรรฆ์ และ กัลยา เกิดแก้วงาม
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

บทน� ำ
โรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) เป็ นโรคก�ำเนิดใหม่ทเ่ี รา
ยังมีความเข้าใจน้อยมาก การระบาดอย่างรวดเร็วกระจายไปทัว่ โลก
(pandemic) ใช้เวลาเพียงสามเดือน โดยจุดเริ่มต้นการระบาดเริ่ม
เมือ่ ปลายเดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 เกิดทีต่ ลาดอาหารทะเลหัว
หนาน เมืองอู่ฮนั ่ มณฑลหูเป่ ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สร้างผลกระทบต่อทุกประเทศทัว่ โลกในทุกๆ ด้าน ปัจจุบนั มียอด
ผูต้ ดิ เชื้อทัว่ โลก 64,188,952 ราย ผูเ้ สียชีวติ 1,486,609 ราย ผู ้
ก�ำลังติดเชื้อ 14,766,859 ราย รักษาหาย 43,951,713 ราย ใน
สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวมีผูต้ ดิ เชื้อสูงถึง 14,108,490 ราย ผู ้
เสียชีวติ 276,976 ราย ส�ำหรับประเทศไทยมีผูต้ ดิ เชื้อ 4,008 ราย
เสียชีวติ 60 ราย ผูก้ ำ� ลังติดเชื้อ 137 ราย รักษาหาย 3,811 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563) นับเป็ นภัยพิบตั ริ า้ ยแรง
ของมนุษยชาติ นานาประเทศต่างออกมาตรการในการทีจ่ ะควบคุม
โรคระบาดนี้ เพือ่ รักษาชีวติ ของประชาชนให้ได้มากทีส่ ุดและเพือ่
ปกป้ องระบบสาธารณสุขไม่ให้ลม่ สลายเนื่องจากมีผูป้ ่ วยลน้ โรง
พยาบาล นักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้ทำ� งานวิจยั เกี่ยวกับโรคนี้
อย่างเร่งด่วน ไม่เว้นแต่นกั วิจยั ไทยเพือ่ หาวัคซีนทีจ่ ะใช้ป้องกันโรค
และตัวยาทีจ่ ะใช้ในการรักษา มีขอ้ มูลงานวิจยั ตีพมิ พ์เผยแพร่เป็ น
จ�ำนวนมาก การเขียนบทความนี้คณะผูเ้ ขียนมีความประสงค์จะให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านธนาคารเลือดมีความรูค้ วามเข้าใจในโรค COVID-19
และผลกระทบของโรคนี้ต่องานบริการโลหิตเพือ่ ทีจ่ ะจัดหาเลือดที่
ปลอดภัยให้แก่ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งรับเลือดต่อไป
ประวัตคิ วามเป็ นมา
เชื้อไวรัสโคโรน่าเป็ น RNA สายเดีย่ ว ยาว 26-32 กิโลเบส (kb)
ห่อหุม้ ด้วยเปลือกโปรตีนทีม่ ขี ายืน่ ออกมาโดยรอบเรียกว่า spike
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 60-140 นาโนเมตร (nm) จะมี
ลักษณะเหมือนมงกุฎภายใต้กล ้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน เชื้อโคโร
น่าสามารถจัดจ�ำแนกได้ 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดอัลฟา (a) เบต้า (b)
แกรมม่า (g) และ เดลต้า (d) แต่เดิมมี 6 สายพันธุล์ ้วนแต่ก่อให้
เกิดโรคทางเดินหายใจในมนุษย์ทงั้ สิ้น โดยสีส่ ายพันธุก์ ่อให้เกิดโรค

ทางเดินหายใจไม่รุนแรง ได้แก่ HCoV-NL63, HCoV-229E เป็ น
โคโรน่าไวรัสชนิดอัลฟา HCoV-HKU, HCoV-OC43 เป็ นโคโรน่า
ไวรัสชนิดเบต้า ส่วนอีกสองสายพันธุท์ ก่ี ่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ
ชนิดรุนแรงท�ำให้เสียชีวติ ได้ เป็ นโคโรน่าไวรัสชนิดเบต้า พบเมือ่
สองทศวรรษทีผ่ ่านมา คือเชื้อ SARS-CoV ท�ำให้เกิดโรค SARS
(severe acute respiratory syndrome) ระบาดในมณฑลกวางตุง้
สาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างปี
ค.ศ. 2002-2003 มีผูต้ ดิ เชื้อทัง้ หมด 8,422 ราย ผูเ้ สียชีวติ 916
ราย อัตราการเสียชีวติ ร้อยละ 11 อีกสิบปี ต่อมา ค.ศ. 2012 เชื้อ
MERS-CoV ท�ำให้เกิดโรค MERS (Middle East Respiratory
Syndrome) ระบาดในประเทศซาอุดอิ าระเบีย มีผูต้ ดิ เชื้อทัง้ หมด
2,494 ราย ผูเ้ สียชีวติ 858 ราย อัตราการเสียชีวติ ร้อยละ 34 ใน
ปลายปี ค.ศ. 2019 ได้เกิดเชื้อโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ และท�ำให้เกิด
โรคทางเดินหายใจชนิดรุนแรงทีท่ ำ� ให้เสียชีวติ ได้ อาการคล ้ายคลึง
กับโรค SARS ทีเ่ มืองอู่ฮนั ่ มณฑลหูเป่ ย ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จีนพบว่าเชื้อ
โคโรน่าชนิดใหม่น้ ีเหมือนกับเชื้อ SARS-CoV เป็ นอย่างมากจน
ได้ช่อื ว่า SARS-CoV-2 เป็ นโคโรน่าไวรัสชนิดเบต้า โดยองค์การ
อนามัยโรคให้ช่อื โรคใหม่น้ ีวา่ COVID-19 อาการของโรคนี้มหี ลาย
อาการมาก ได้แก่ ไม่มไี ข้ มีไข้ตำ� ่ ๆ มีไข้สูง ไอแห้ง เจ็บคอ ปวด
ศีรษะ มึนงง หายใจล�ำบาก ท้องเสีย คลืน่ ไส้อาเจียน ปวดเมือ่ ย
กล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย จมูกไม่ได้กลิน่ ปอดบวม และอวัยวะล้มเหลว
หลายระบบ ได้แก่ ปอด หัวใจ ไต และสมอง ส่งผลให้ผูป้ ่ วยเสีย
ชีวติ อย่างรวดเร็ว1-4 โรคนี้แตกต่างจากโรค SARS เพราะระบาด
ได้รวดเร็วกว่าโรค SARS มาก เนื่องจากมีระยะเวลาการฟักตัว
นานกว่าและมีผูป้ ่ วยร้อยละ 80 มีอาการน้อยมากคล้ายเป็ นไข้หวัด
ธรรมดาจึงกลายเป็ นพาหะแพร่เชื้ออย่างดี ค�ำนวณจากตัวเลข ณ
เวลาปัจจุบนั (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563) อัตราการตายร้อยละ
2.3 ซึง่ ถือว่าน้อยกว่าโรค SARS ไม่มากนัก COVID-19 อาการจะ
มีความรุนแรงน้อยกว่า SARS และมีการระบาดอย่างรวดเร็วมาก
สามารถแพร่กระจายไปทัว่ โลก ท�ำให้มผี ูเ้ สียชีวติ เป็ นจ�ำนวนมาก
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spike glycoprotein และ ORF1ab regions (open reading
frame) ซึง่ เป็ นรหัสเบสตัง้ ต้นของการสร้างโปรตีน ท�ำให้เกิดความ
เปลีย่ นแปลงของโครงสร้าง envelope, membrane และ ORF
proteins โดยพบว่า ส่วนของ nucleocapsid มีการเปลีย่ นแปลง
ของอะมิโนแอซิด 2 ต�ำแหน่ง ได้แก่ ต�ำแหน่งที่ 380 SARS-CoV
เป็ น Asn (asparagine) residue ส่วน SARS-CoV-2 เป็ น Gln
(glutamine) residue และต�ำแหน่งที่ 410 SARS-CoV เป็ น Ala
(alanine) residue ส่วน SARS-CoV-2 เป็ น Thr (threonine)
residue ส่วนของ spike มีการเปลีย่ นแปลงของอะมิโนแอซิด 2
ต�ำแหน่ง เช่นเดียวกัน ได้แก่ ต�ำแหน่งที่ 536 SARS-CoV เป็ น
Asp (aspartic acid) residue ส่วน SARS-CoV-2 เป็ น Asn
residue และต�ำแหน่งที่ 644 SARS-CoV เป็ น Ala ส่วน SARSCoV-2 เป็ น Thr residue ส่วน ORF1ab regions ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปมีผลท�ำให้อะมิโนแอซิดเปลีย่ นไป 3 ต�ำแหน่ง คือ ต�ำแหน่งที่
501 SARS-CoV เป็ น Ala residue ส่วน SARS-CoV-2 เป็ น
Gln residue ต�ำแหน่งที่ 723 SARS-CoV เป็ น Gly (glycine)
residue ส่วน SARS-CoV-2 เป็ น Ser (Serine) residue และ
ต�ำแหน่งที่ 1,010 SARS-CoV เป็ น Ile (isoleucine) residue
ส่วน SARS-CoV-2 เป็ น Pro (proline) residue การทีอ่ ะมิโนแอซิดทีเ่ ปลีย่ นไปหลายต�ำแหน่งอาจจะมีผลต่อการก่อโรคทีแ่ ตก
ต่างกันของไวรัสทัง้ สองชนิดนี้ โดยอาจส่งผลต่อการจับกับ ACE2
receptor บนเซลล์ผูถ้ กู อาศัยโดย SARS-CoV-2 อาจจะจับกับ
ACE2 receptor ได้ดี ท�ำให้การเข้าสู่เซลล์ได้ดกี ว่า SARS-CoV
ท�ำให้ระบาดรวดเร็วกว่ามากและการจ�ำลองตัวเองทีช่ า้ กว่าของ SARSCoV-2 ก็มผี ลท�ำให้ระยะเวลาฟักตัวยาวนานกว่า SARS-CoV ส่ง
ผลให้โรค COVID-19 มีผูป้ ่ วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย
มากจึงสามารถแพร่เชื้อได้ดเี พราะไม่รูต้ วั ว่าป่ วย แตกต่างจากทีโ่ รค
SARS และ MERS เมือ่ ผูป้ ่ วยติดเชื้อจะป่ วยหนักอย่างรวดเร็วจึง
ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ การศึกษาโครงสร้างของไวรัส
อย่างละเอียดจะมีประโยชน์ทำ� ให้เข้าใจว่าไวรัสก่อโรคได้อย่างไรและ
ความแตกต่างทางโครงสร้างของเชื้อไวรัส SAR-CoV และ SAR- จะน�ำความรูน้ ้ ีไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผูป้ ่ วย รวมถึงผลิตยาต้าน
หรือวัคซีนต่อไป2
CoV-2
เชื้อไวรัสโคโรน่าทัง้ สองชนิดนี้มลี กั ษณะคล ้ายกันมาก โดย
ไวรัสทัง้ สองชนิดมีโครงสร้างหลักทีเ่ หมือนกันคือ genome RNA การตอบสนองของระบบภูมิคมุ ้ กันเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างโรค COVID-19 กับโรค SARS และ
สายเดีย่ วถูกหุม้ ล ้อมด้วยโปรตีน nucleocapsid มีเปลือกหุม้ คือ
โปรตีน membrane และโปรตีน envelope และส่วนทีย่ น่ื ออก MERS แล้วโรค COVID-19 ดูเหมือนมีความรุนแรงน้อยทีส่ ุด เพราะ
มาจาก membrane คือ spike glycoprotein ซึง่ เป็ นส่วนทีใ่ ช้ ผูป้ ่ วยประมาณร้อยละ 85 มีอาการน้อยจนถึงไม่มอี าการเลย ร้อย
เกาะกับ ACE2 receptor บนเซลล์ ผูถ้ กู อาศัย จากการศึกษาที่ ละ 10 มีอาการหนัก และร้อยละ 5 มีอาการหนักจนเสียชีวติ สภาพ
ผ่านมาคาดว่ามีแรงกดดันจาก การคัดสรรโดยธรรมชาติให้เกิด ร่างกายและอายุของผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อนัน้ มีผลให้ระบบภูมคิ ุม้ กันตอบ
ความเปลีย่ นแปลงของ SARS-CoV ในส่วน nucleocapsid, สนองต่อไวรัสแตกต่างกัน ความรุนแรงของโรคนี้จะมีความแตกต่าง
วิธเี ข้าเซลล์ผูถ้ กู อาศัยของโคโรน่ าไวรัสและการเพิม่ จ�ำนวนไวรัส
ไวรัสทุกชนิดเป็ นปรสิตภายในเซลล์ ไวรัสจะแพร่พนั ธุไ์ ด้กต็ ่อ
เมือ่ อาศัยเซลล์ผูถ้ กู อาศัย ช่วยสร้างไวรัสตัวใหม่ โคโรน่าไวรัสก็เช่น
เดียวกัน ส่วนของ spike (S) glycoprotein มีสอง subunits
คือ S1 และ S2 โดย S1 subunit ประกอบด้วย 2 domains คือ
SA และ SB โคโรน่าไวรัสต่างชนิดกันจะใช้ domain ต่างกันจับกับ
cell receptor ของผูถ้ กู อาศัย ขบวนการคือ S1 ซึง่ มี receptor
binding domain (RBD) จะเชื่อมต่อกับ peptidase domain
(PD) บน angiotensin-coverting enzyme 2 (ACE2) ส่วน
S2 จะเป็ นตัวช่วยให้เกิดการหลอมรวมเปลือกหุม้ ไวรัสกับเยือ่ หุม้
เซลล์ ผูถ้ กู อาศัย แล้วปล่อย RNA ของไวรัสเข้าไปในเซลล์ โดยทัง้
SARS-CoV และ SARS-CoV-2 ใช้ SB domain จับกับ ACE2
เป็ น receptor ในการเข้าเซลล์เหมือนกัน ส่วน MERS-CoV ใช้
dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) หรือ CD26 เป็ น receptor ใน
การเข้าเซลล์ เมือ่ ไวรัสเข้าเซลล์ได้แล ้วจะเริ่มขบวนการเพิม่ จ�ำนวน
ไวรัส โดย RNA genome ของไวรัสจะเข้าสู่ cytoplasm ของ
เซลล์ แล้วสัง่ ให้เซลล์สร้างโปรตีน (translation) คือ polyproteins
และ structure proteins ซึง่ เป็ น envelope หรือเปลือกหุม้ ของ
ไวรัส จากนัน้ genome RNA ก็จะจ�ำลองตัวเอง (replication)
หลังจากนัน้ organelles ของเซลล์ คือ endoplasmic reticulum
หรือ golgi และ nucleocapsid จะท�ำหน้าทีร่ วม RNA genome
ของไวรัสกับโปรตีนเปลือกหุม้ แล ้วหลอมรวมกับเยื้อหุม้ เซลล์จาก
นัน้ ก็ปล่อยไวรัสออกจากเซลล์2,4-6 ถึงแม้วา่ ACE2 จะเป็ นช่อง
ทางเข้าเซลล์ของโคโรน่าไวรัสแต่หน้าทีพ่ ้นื ฐานของ ACE2 นัน้ มี
ความส�ำคัญต่อการสร้างฮอร์โมน angiotensin (Ang) ฮอร์โมน
นี้มหี น้าที่ควบคุมการหดตัวของหลอดเลือดและความดันโลหิต
ACE2 เป็ นโปรตีน type I membrane พบได้ทป่ี อด หัวใจ ไต
และล�ำไส้เล็ก การลดลงของ ACE2 มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด6
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โรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) กับงานบริการโลหิต
กันในแต่ละช่วงวัย ในเด็กและวัยรุ่นจะมีความรุนแรงน้อยกว่ามาก
เมือ่ ผูป้ ่ วยมีอายุมากขึ้นความรุนแรงของโรคจะมากขึ้นตามล�ำดับ ใน
เด็กและวัยรุ่นส่วนใหญ่แทบไม่มอี าการเลย ผูใ้ หญ่ทม่ี สี ุขภาพดีเมือ่
ติดเชื้อ 2-3 สัปดาห์อาจจะมีแค่อาการไอ เกิดจากความพยายาม
ของร่างกายทีจ่ ะสกัดกัน้ ไม่ให้ไวรัสลงสู่ปอด เมือ่ ระบบภูมคิ ุม้ กัน
จัดการกับไวรัสได้ อาการไอก็จะหายไปแล ้วหายจากโรคได้เอง ซึง่
จะแตกต่างจากผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุมากหรือมีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคอืน่ ๆ ไวรัสอาจจะลง
สู่ปอดได้ ที่ถงุ ลมในปอดจะมีเซลล์ระบบภูมคิ ุม้ กันมากมาย เช่น
เม็ดเลือดขาว lymphocytes และ macrophages รวมถึงสาร
หลัง่ cytokines, chemokines และ factors อืน่ ๆ ของระบบ
ภูมคิ ุม้ กันทีม่ บี ทบาททีด่ กั จับและท�ำลายสิง่ แปลกปลอมทีเ่ ข้าไปกับ
อากาศทีเ่ ราหายใจ การต่อต้านเชื้ออย่างรุนแรงของระบบภูมคิ ุม้ กัน
ของผูป้ ่ วยจะท�ำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต�ำ่ (lymphopenia) และ
ปอดบวม (pneumonia) มีจดุ ในปอดเนื่องจากเซลล์ปอดแตกเสีย
หาย เมือ่ เซลล์ปอดแตกมากเข้าก็จะเกิดภาวะน�ำ้ ท่วมปอดตามมา
น�ำไปสู่ภาวะการหายใจล้มเหลวและเสียชีวติ เพราะขาดออกซิเจนใน
ทีส่ ุด เชื้อ SARS-CoV-2 เมือ่ เข้าสู่เซลล์ผูถ้ กู อาศัยแล ้วไม่ได้ทำ� ให้
เซลล์นนั้ ๆ แตก แต่เป็ นระบบภูมคิ ุม้ กันของผูป้ ่ วยเองทีท่ ำ� ลายเซลล์
ปอดทีต่ ดิ เชื้อ จากการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยทีม่ อี าการรุนแรงจะมีการ
หลัง่ proinflammatory cytokines เพิม่ ขึ้นในระดับสูง ได้แก่ IL-2,
IL-7, IL-10, G-CSF, IP-10, MCP-1, MIP-1A และ TNFα ภาวะ
เช่นนี้เรียกว่า cytokine storm การทีร่ ะบบภูมคิ ุม้ กันท�ำงานอย่าง
รุนแรงเกินไปท�ำให้ปอดเสียหายมากกว่าการท�ำลายจากไวรัสเสียอีก5,7
จากข้อมูลทีผ่ ่านมาแทบจะไม่มกี ารเสียชีวติ ของเด็กหรือวัยรุ่นจาก
การติดเชื้อเลย อัตราการเสียชีวติ จะสูงขึ้นในวัยผูใ้ หญ่จนถึงวัยชรา
ทีม่ โี รคประจ�ำตัว การทีเ่ ด็กและวัยรุ่นมีความรุนแรงของโรคน้อย
กว่านัน้ สันนิฐานว่าเด็กไม่มเี ซลล์เม็ดเลือดขาวทีจ่ ดจ�ำไวรัสโคโรน่า
มาก่ อน (memory cells) ระบบภูมคิ ุม้ กันมีความจ�ำเพาะต่ อ
โคโรน่าไวรัสแตกต่างจากในผูใ้ หญ่เนื่องจากผูใ้ หญ่อาจจะเคยติด
เชื้อโคโรน่าไวรัสหรือเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจชนิดอืน่ ๆ มา
มากกว่าเด็กๆ ท�ำให้ตอบสนองต่ อเชื้อ SARS-CoV-2 ได้อย่าง
รวดเร็วและรุนแรงกว่าในเด็กเพราะเป็ น secondary immune
response ซึง่ การตอบสนองจะรวดเร็วและรุนแรงกว่า primary
immune response มาก ดังนัน้ การเสียชีวติ ในวัยผูใ้ หญ่และวัยชรา
จึงเกิดจากการท�ำลายเซลล์เนื้อเยือ่ และอวัยวะโดยระบบภูมคิ ุม้ กัน
ของผูป้ ่ วยเองไม่ได้เกิดจากไวรัสท�ำลาย เป็ นเหตุผลทีอ่ ธิบายได้วา่
ท�ำไมแทบจะไม่พบการเสียชีวติ ในเด็กและวัยรุ่นเลย7
การศึกษาในผูป้ ่ วยทีเ่ สียชีวติ จากโรค SARS เมือ่ ครัง้ ทีม่ กี าร
ระบาดเมือ่ ปี ค.ศ. 2003 ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ร่วม
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กับมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัย
นิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย เพือ่ หาสาเหตุของการเสียชีวติ ของ
ผูป้ ่ วย 8 รายทีอ่ วัยวะล้มเหลวหลายระบบ โดยใช้เนื้อเยือ่ จากระบบ
ทางเดินหายใจ เซลล์ภมู คิ ุม้ กัน ระบบทางเดินอาหาร ไต สมอง
หัวใจ ตับ อ่อน ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต และกล ้ามเนื้อ มา
ตรวจดูดว้ ยกล ้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแล ้วพบว่าเชื้อไวรัสอยู่ใน
ไซโตพลสาซึมของเซลล์ในระบบทางเดินหายใจ เซลล์ภมู คิ ุม้ กัน ระบบ
ทางเดินอาหาร ไต และสมอง แต่ไม่พบเชื้อไวรัสในไซโตพลาสซึม
ของเซลล์หวั ใจ ตับอ่อน ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต และกล ้าม
เนื้อ แต่เดิมมีความเชื่อว่าไวรัส SARS เป็ นไวรัสของระบบทางเดิน
หายใจ ดังนัน้ ควรจะพบไวรัสในเซลล์ระบบทางเดินหายใจเท่านัน้
แต่ผลการทดลองจากงานวิจยั นี้ทำ� ให้ตอ้ งตัง้ สมมุตฐิ านใหม่ คือเมือ่
ไวรัส SARS ลงสู่ปอดแล ้วเข้าไปขยายพันธุใ์ นเซลล์เยือ่ บุผวิ ปอด
ระบบภูมคิ ุม้ กันจะส่งเม็ดเลือดขาวมาท�ำลายเซลล์นนั้ ๆ ไวรัสจึงถือ
โอกาสเข้าไปอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วย เพราะเซลล์เม็ดเลือดขาว
เองก็มี ACE2 receptor ทีเ่ ป็ นทางเข้าของไวรัส เมือ่ เม็ดเลือด
ขาวกลับเข้าไปหมุนเวียนในระบบหมุนเวียนโลหิตก็จะน�ำไวรัสไปยัง
อวัยวะอืน่ ๆ ไวรัสก็เข้าสู่เซลล์ในอวัยวะอืน่ ๆ ต่อไป จึงท�ำให้ผูป้ ่ วย
ทีม่ อี าการรุนแรงมีอวัยวะล ้มเหลวหลายระบบและเสียชีวติ ในทีส่ ุด
การศึกษานี้พบว่าไวรัส SARS ท�ำลายเซลล์ของระบบภูมคิ ุม้ กันทัง้
ทีอ่ ยู่ในเลือด ได้แก่ T lymphocytes, B lymphocytes, monocytes, macrophage ม้าม ต่อมน�ำ้ เหลือง และเซลล์เยือ่ บุผวิ ของ
อวัยวะต่างๆ ได้แก่ เซลล์ปอด หลอดลม ท่อหน่วยไต เยือ่ เมือก
ล�ำไส้เล็กและเซลล์ประสาทในสมอง ทัง้ ยังพบว่าผูป้ ่ วยมักมีภาวะ
เม็ดเลือดขาวต�ำ่ (lymphopenia) พบเป็ นปกติ ดังนัน้ ไวรัสโคโรน่า
จึงเป็ นไวรัสทีโ่ จมตีเกือบทุกเซลล์ในร่างกาย ถ้าเซลล์ใดมี ACE2
receptor ไวรัสก็จะเข้าเซลล์นนั้ ได้ 8
การพัฒนาวัคซีนที่ใช้รกั ษาโรค COVID-19
ปัจจุบนั วัคซีนและยาทีใ่ ช้รกั ษาโรค COVID-19 ยังอยู่ในขัน้
ตอนของการวิจยั ในสัตว์ทดลองแล ะในมนุษ ย์ คาดว่าไม่เกินสิ้น
ปี ค.ศ. 2020 จะประสบความส�ำเร็จและสามารถน�ำมาใช้ได้จริง
ก่อนหน้านี้เมือ่ ครัง้ โรค SARS ระบาด ได้เคยมีการพัฒนาวัคซีน
ต่อโรคนี้ไว้บา้ งแล ้ว แต่กย็ งั ไม่สำ� เร็จและยังไม่สามารถน�ำออกมา
ใช้จริงเนื่องจากโรคหยุดระบาดและหายไปเอง การผลิตวัคซีนเพือ่
ป้ องกันโรค SARS จึงไม่มคี วามจ�ำเป็ น ต่างจากโรค COVID-19
ทีม่ กี ารระบาดในระดับ pandemic และไม่มแี นวโน้มว่าจะหายไป
เองเหมือนโรค SARS แต่อาจจะลดความรุนแรงลงและกลายเป็ น
โรคตามฤดูก าล คือมีการระบาดเป็ นระยะๆ เรื่อยไป การพัฒนา
วัคซีนต่อ COVID-19 ให้สำ� เร็จจึงเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น ในอดีตทีผ่ ่านมา
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การพัฒนาวัคซีนต่อเชื้อ SARS-CoV และ MERS-CoV นัน้ จะ
ใช้ spike(S) protein ซึง่ คือส่วนของขาทีย่ น่ื ออกมาจากเปลือกหุม้
ของไวรัส ส่วนนี้ใช้จบั กับเซลล์เป้ าหมายเพือ่ เข้าสู่เซลล์ S proteins
ประกอบด้วยสอง subunits ได้แก่ S1 และ S2 ดังได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ระบบภูมคิ ุม้ กันของมนุษย์สามารถสร้างแอนติบอดีต่อ S
protein เพือ่ ยับยัง้ การเข้าสู่เซลล์ของไวรัสได้ดกี ว่าโปรตีนจากส่วน
อืน่ ๆ ของไวรัส9 การพัฒนาวัคซีนต่อ SARS-CoV-2 ปัจจุบนั แบ่ง
เป็ น 3 ชนิด คือ RNA vaccine, DNA vaccine และ protein
subunit RNA vaccine คือ mRNA (encoding ribonucleic
acid) ของโปรตีน spike (S) ในโครงสร้างก่อนทีจ่ ะหลอมรวมกับ
เยือ่ หุม้ เซลล์ของผูถ้ กู อาศัย การเข้าสู่เซลล์ผูถ้ กู อาศัยของ coronavirus นัน้ อาศัยโปรตีนหลายชนิดแต่โปรตีน S เป็ นโปรตีนทีส่ ำ� คัญ
ทีส่ ุดในการเชื่อมต่อกับ receptor และกลายเป็ นสะพานท�ำให้ไวรัส
เข้าสู่เซลล์มนุษย์ได้ เมือ่ วัคซีน mRNA ของไวรัส ถูกฉีดเข้าไปใน
ร่างกาย immune cells จากต่อมน�ำ้ เหลืองจะใช้ mRNA ของ
ไวรัสสร้างโปรตีนแอนติเจนของไวรัสขึ้นมา เซลล์ของระบบภูมคิ ุม้
กันอืน่ ๆ จะเห็นว่าโปรตีนนี้เป็ นสิง่ แปลกปลอมแล้วจะจดจ�ำไว้ ข้อดี
ของวัคซีนชนิดนี้ คือ ร่างกายจะสัง่ ให้โปรตีนของไวรัสท�ำงานเช่น
กับทีไ่ วรัสกระท�ำต่อผูถ้ กู อาศัย ส่วน DNA vaccine คือวัคซีนที่
สร้างจาก recombinant DNA technology ผลิตโดย genetic
modification DNA ทีใ่ ช้จะเป็ นรหัสพันธุกรรมของโมเลกุลเป้ า
หมาย น�ำไปใส่ plasmid หรือ viral vector แล้วใส่เข้าไปในจุลชีพ
หรือ cell line ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ผลิต DNA ออกมาในปริมาณ
มาก หลังจากนัน้ จะท�ำการสกัดและท�ำให้บริสุทธิ์ แล ้วฉีด DNA
เข้าร่างกายในรูปของ plasmids บวก promoter เพือ่ ให้ร่างกาย
สังเคราะห์โปรตีน immunogenic ต่อไป ข้อได้เปรียบของวัคซีน
ชนิดนี้คอื กระตุน้ ทัง้ humoral และ cellular immunity อีกทัง้
การผลิต plasmids ท�ำได้งา่ ยและสามารถผลิตได้ในปริมาณมาก
มีความเสถียรสูงไม่ตอ้ งเก็บรักษาด้วยการแช่เย็น ข้อเสียคือ วัคซีน
ชนิดนี้จำ� เพาะต่อโปรตีน immunogens เท่านัน้ protein subunit
vaccine เป็ นวัคซีนทีม่ เี ฉพาะส่วนทีเ่ ป็ น antigenic determinant
ของจุลชีพก่อโรค antigenic determinant ทีอ่ ยู่ใน vaccine เป็ น
ตัวกระตุน้ การตอบสนองของระบบภูมคิ ุม้ กัน ซึง่ ดีกว่าวัคซีนทีเ่ ป็ น
ตัวเชื้อโรคทัง้ หมด เพราะจะสามารถลดผลข้างเคียงจากการได้รบั
วัคซีนได้ subunit vaccine ส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนพื้นผิวหน้า
ของจุลชีพก่อโรค แต่โครงสร้างเหล่านี้มกั มีความเป็ นแอนติเจนต�ำ่
เพือ่ ท�ำให้วคั ซีนมีประสิทธิภาพจึงน�ำไปเชื่อมต่อกับโมเลกุลโปรตีน
ชนิดอืน่ ในขัน้ ตอนการท�ำแอนติเจนโปรตีนให้บริสุทธิ์นนั้ ก็มกั จะ
ท�ำให้สูญเสียค วามเป็ น immunogenicity ดังนัน้ จะต้อง มีการ
เชื่อมต่อกับตัวพาโปรตีนหรือ aluminum salt10

การรักษาด้วยวิธี immunotherapy ในโรคติดเชื้อด้วยพลาสมา
และ monoclonal antibodies
การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสด้วยวิธี immunotherapy คือการ
ใช้ passive an tibodies จากผู ป้ ่ วยที่หายจากโรคมารักษา
passive antibodies มีอยู่ใน convalescent plasma ของผูป้ ่ วย
ทีห่ ายดีแล ้ว ส่วนการรักษาด้วย monoclonal antibodies คือ
การต่อยอดจากการใช้ convalescent plasma โดยน�ำเซลล์เม็ด
เลือดขาวของผู ป้ ่ วยทีห่ ายดีแล ้ว มาผลิต hybridoma cell line
ท�ำให้สามารถสร้างแ อนติบอดีได้ในปริมาณมาก แล ้วน�ำมาใช้ใน
ลักษณะของยาเพือ่ รั กษาโรคต่อไป ในอดีตทีผ่ ่านมาเคยมีการใช้
convalescent plasma เพือ่ รักษาโรคติดเชื้อไวรัสหลายโรค ได้แก่
Influenza A (H1N1)11, Ebola virus12,13, SARS14 และ MERS15
เมือ่ COVID-19 เริ่มระบาดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้นำ�
วิธกี ารรักษาด้วย convalescent plasma มาใช้16 convalescent
plasma มีการใช้ในการป้ องกัน (passive immunization) และ
รักษาโรคติดเชื้อมากว่าทศวรรษแล้ว ภูมคิ ุม้ กันทีอ่ ยู่ใน convalescent plasma เกิดขึ้นเมือ่ คนติดเชื้อไวรัส เช่น SARS-CoV-2 ซึง่
เป็ นสาเหตุของโรค COVID-19 แล้ว ระบบภูมคิ ุม้ กันของคนนัน้ จะ
สร้างแอนติบอดีเพือ่ ต่อต้านไวรัส แอนติบอดีเหล่านัน้ จะเข้าอยู่ใน
พลาสมา เมือ่ คนนัน้ หายจากโรคก็จะมีแอนติบอดีปริมาณสูงอยู่ใน
พลาสมา ถ้าท�ำการบริจาคพลาสมาก็จะได้แอนติบอดีในพลาสมาที่
มีปริมาณมากพอทีจ่ ะน�ำไปรักษาผูป้ ่ วยทีม่ อี าการหนักให้ฟ้ ื นตัวได้
เร็วขึ้น การใช้ convalescent plasma เพือ่ ป้ องกันและรักษาโรค
ติดเชื้อเริ่มต้นในศตวรรษที่ 20 โดยเมือ่ ต้นทศวรรษ 1950s มีการน�ำ
immunoglobulin ของผูบ้ ริจาคโลหิตทีม่ สี ุขภาพดีหรือผูป้ ่ วยทีห่ าย
จากโรคแล ้วมาท�ำให้เข้มข้นและบริสุทธิ์เพือ่ ใช้เป็ นทางเลือกในการ
รักษาโรคติดเชื้อรุนแรง รวมถึงโรคทีร่ ะบบภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง คือ
allergies และ aut oimmune ในกรณีของโรค Influenza A
(H1N1) pdm09, Spanish Influenza A (H1N1) และ SARS
การใช้ convalescent plasma จะลดอัตราการตายและปฏิกริ ยิ า
ไม่พงึ ประสงค์ในโรคดังกล่าวได้ การใช้ convalescent plasma
จะลดระยะเวลาทีผ่ ูป้ ่ วยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและลดวันนอนโรง
พยาบาล ดังนัน้ เมือ่ มีการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อต่างๆ ได้แก่
Spainish flu, SARS, West Nile และ Ebola virus convalescent plasma จะถูกน�ำมาใช้ในการรักษา เมือ่ ครัง้ มีการระบาด
ใหญ่ของ SARS ในฮ่องกง ได้ใช้ convalescent plasma รักษา
ผูป้ ่ วยมากถึง 80 ราย ปรากฏว่าสามารถลดระยะเวลานอนโรง
พยาบาลของผูป้ ่ วยลงได้15,17 แต่ใช่วา่ การรักษาด้วย convalescent plasma จะมีแต่ขอ้ ดีเท่านัน้ การรักษาด้วยวิธนี ้ ีมขี อ้ เสียเช่น
กัน เพราะการรักษานี้อาจจะท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ าไม่พงึ ประสงค์จาก
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การรับพลาสมา ได้แก่ transfusion association circulation
overload (TACO) พบประมาณร้อยละ 12 ในผูป้ ่ วย COVID-19
สูงอายุ transfusion related acute injury (TRALI) พบได้
น้อยกว่า 1 ใน 5,000 ครัง้ ของการรับพลาสมา แต่ในช่วงทีม่ กี าร
ระบาดของ COVID-19 ท�ำให้โอกาสเกิด TRALI มีสูงขึ้น ดังนัน้
การคัดกรองผูบ้ ริจาคโลหิตโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูห้ ญิงทีเ่ คยตัง้ ครรภ์
แล ้วมีแอนติบอดีต่อ HLA ออกไปก็ช่วยลดความเสีย่ งในการเกิด
TRALI ลงได้ antibody-dependent enhancement (ADE)
คือ ทฤษฎีทว่ี า่ เมือ่ รับแอนติบอดีต่อต้าน coronavirus ชนิดหนึ่ง
จะกระตุน้ ให้ตดิ เชื้อไวรัสสายพันธุอ์ น่ื ได้งา่ ยขึ้น17
การทดลองเพือ่ สร้าง hybridoma cell line ทีห่ ลัง่ monoclonal antibodies ซึง่ สามารถ neutralize เชื้อไวรัสโคโรน่า
ก่อโรคมีมาตัง้ แต่ก ารระบาดของ SARS และ MERS แต่ยงั ไม่
ประสบความส�ำเร็จ ไม่สามารถน�ำมาผลิตเป็ นยาได้ เมือ่ มีการระบาด
ของ COVID-19 ก็ได้นำ� เอา hybridoma ทีเ่ คยสร้างไว้เมือ่ ครัง้
SARS ระบาด มาผลิตแอนติบอดีอกี ครัง้ ว่าสามารถ neutralize
เชื้อ SARS-CoV-2 ได้ห รือไม่ โดย monoclonal antibodies
จะจ�ำเพาะกับ spike protein ของ SARS-CoV และ MERSCoV เมือ่ monoclonal antibodies จับกับ spike protein
แล ้วจะท�ำให้ไวรัสไม่สามารถจับกับ ACE2 receptor บนผิวเซลล์
มนุษย์ได้ เป็ นการสกัดกั้นการเข้าสู่เซลล์ของไวรัส monoclonal
antibodies ที่ neutralize SARS-CoV และน่าจะมีประสิทธิผล
กับ SARS-CoV-2 ด้วย แสดงใน Table 1 และ monoclonal
antibodies ที่ neutralize MERS-CoV และน่าจะมีประสิทธิผล
กับ SARS-CoV-2 แสดงใน Table 2
ไวรัสเป็ นสิง่ มีชวี ติ ที่ ก ลายพันธุไ์ ด้อย่างรวดเร็วและการสร้าง
hybridoma cell line ที่หลัง่ monoclonal antibodies ก็มใิ ช่
เรื่องง่าย ดังนัน้ การสร้าง monoclonal antibodies ทีจ่ ำ� เพาะต่อ
โปรตีนหลายๆ ส่วนของไวรัสเป็ นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็ น เพราะถ้าไวรัสกลายพันธุ ์
ไปแล้วมี epitope ของโปรตีนเปลีย่ นไป monoclonal antibodies
ทีเ่ คย neutralize ไวรัสได้อาจจะไม่มปี ระสิทธิภาพอีกต่อไป การ
ใช้ monoclonal antibodies หลายๆ ชนิดมาท�ำเป็ น cocktail
จะมีประสิทธิภาพในการ neutralize ไวรัสได้ดกี ว่า อย่างไรก็ตาม
การน�ำ monoclonal antibodies มาผลิตเป็ นยาเพือ่ ต้านไวรัสยัง
คงเป็ นเรื่องทีท่ ำ� ได้ยาก เนื่องจากการผลิตมีความยุ่งยากและมีราคา
แพง อีกทัง้ ยังคงต้องมีงานวิจยั มารองรับว่ามีประสิทธิผลจริงเมือ่
ผลิตเป็ นยาเพือ่ ใช้กบั มนุษย์18
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ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ต่องานบริการโลหิต
การระบาดของโรค COVID-19 เมือ่ ปลายปี ค.ศ. 2019 มีผล
กระทบโดยตรงต่องานบริการโลหิต ท�ำให้เกิดการขาดแคลนโลหิต
ในหลายประเทศ เนื่องจาก RNA ของไวรัสสามารถตรวจพบได้
ในพลาสมา ซีรมั และเม็ดเลือดขาวของผูป้ ่ วย ระยะฟักตัวของโรค
มีเวลายาวนานถึง 14 วัน จึงมีโอกาสทีผ่ ูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เชื้อแล ้วแต่ไม่
แสดงอาการจะมาบริจาคโลหิตมีความเป็ นไปได้สูง ท�ำให้ผูป้ ่ วยมี
ความเสีย่ งต่อการได้รบั เลือดทีม่ ี RNA ของไวรัส ธนาคารเลือดจึง
มีมาตรการป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว โดยมีระบบการคัดกรองผู ้
บริจาคโลหิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการกรองผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งออกไม่ให้
บริจาคโลหิต เนื่องจากปัจจุบนั ธนาคารเลือดยังไม่มกี ารตรวจกรอง
coronavirus ในโลหิตบริจาค 19 WHO ได้ออกคู่มอื ส�ำหรับการ
คัดกรองผูบ้ ริจาคโลหิตในระหว่าง COVID-19 pandemic มีราย
ละเอียดดังนี้
ลดความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแพร่เชื้อผ่านการรับเลือด20
ยังไม่มรี ายงานว่าเชื้อ SARS-CoV-2 สามารถติดต่อจากการ
ได้รบั ผลิตภัณฑ์โลหิต จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างขนาดเล็ก พบ
ว่าส่วนประกอบโลหิตทีไ่ ด้รบั บริจาคจากผูป้ ่ วย COVID-19 ทีย่ งั
ไม่แสดงอาการ ไม่ทำ� ให้ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ส่วนประกอบโลหิตนัน้ ๆ ติด
เชื้อ ความเสีย่ งติดเชื้อโคโรน่าไวรัสจากการรับเลือดของผูป้ ่ วย
COVID-19 ทีไ่ ม่แสดงอาการยังคงเป็ นเพียงทฤษฏี แต่มขี อ้ ควร
ระวังในการบริจาคโลหิต ดังนี้
1. ควรจะให้ความรูแ้ ก่ผูบ้ ริจาคโลหิตว่าควรเลือ่ นการบริจาค
ออกไป เมือ่ รูว้ า่ ตนเองมีความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชื้อ COVID-19 หรือ
เมือ่ รูส้ กึ ไม่สบายจากโรคทางเดินหายใจ ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจไม่
ออก ผูท้ ม่ี อี าการเข้าข่ายโรค COVID-19 ควรถูกคัดแยกออกและ
ควบคุมตามนโยบายของประเทศ
2. ในพื้นทีท่ ม่ี กี ารระบาดของเชื้อ SARS-CoV-2 ผูบ้ ริจาค
โลหิตควรแจ้งแก่ศูนย์บริการโลหิตทันที ถ้าหากหลังจากบริจาค
14 วัน มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ
3. บุคคลทีส่ มั ผัสกับผูป้ ่ วย COVID-19 ทีไ่ ด้รบั การยืนยัน
หรือดูแลผูป้ ่ วย COVID-19 หรือผูท้ เ่ี ดินมาจากพื้นทีท่ ม่ี กี ารระบาด
ควรเลือ่ นการบริจาคโลหิตออกไปอย่างน้อย 14 วัน เพือ่ รับประกัน
ว่าไม่มกี ารติดเชื้อ SARS-CoV-2
4. บุคคลทีม่ ผี ลตรวจ SARS-CoV-2 เป็ นบวกแต่ไม่แสดง
อาการ ควรรอ 14 วันหลังการตรวจครัง้ สุดท้ายให้ผลลบจึงบริจาค
โลหิตได้
5. บุคคลทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น COVID-19 และได้รบั
การรักษาจนหายดีแล ้ว สามารถบริจาคโลหิตได้เมือ่ ผลการตรวจ
เป็ นลบแล ้ว 14 วัน
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Table 1 Neutralizing monoclonal antibodies targeting SARS-CoV and their mechanism of action18
Monoclonal antibody

Mechanism of action

80R

-Binding to the conformational epitope (amino acid residues 426-492) on S1 fragment of SARS-CoV.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor ACE2 using 6 complementary
determining region (CDR) in vitro and in vivo (Mouse).
-Binding to the amino acid residues 318-510 and amino acid residue 565 with high affinity on S1
fragment of SARS-CoV.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor ACE2 in vitro and in vivo (Ferret).
-Binding to the amino acid residues 318-510 on S1 fragment of SARS-CoV.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein (RBD) with cellular receptor ACE2 in vitro.
-Binding to the linear epitope (amino acid residues 460-476) on S1 fragment of SARS-CoV.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein (RBD) with cellular receptor ACE2 in vitro.
-Binding to the conformational epitope (amino acid residues 359-362, 391-392, 424-427, and 486-492) on
S1 fragment of SARS-CoV.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein (RBD) with cellular receptor ACE2 in vitro.
-Binding to the conformational epitope (amino acid residues 482-491) on S1 fragment of SARS-CoV.
-Blocking the interaction of S subunit protein using CDR loops H1, H2, H3, and L3 with cellular receptor
ACE2 in vitro.
-Binding to the Heptad repeat (HR) loops including heptad repeat 1 (HR1) and heptad repeat 1 (HR2)
domain on S2 fragment of SARS-CoV.
-Blocking the interaction of S2 subunit protein (amino acid residues 1111-1130) with cellular receptor
in vitro.
-Binding to the amino acid residues 490-510 on S1 fragment of SARS-CoV.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor ACE2 in vitro and in vivo (Mouse
Syrian Hamster).
-Binding to the amino acid residues 130-150 of SARS-CoV in vitro and in vivo (Mouse)
-Binding to the amino acid residues 12-261 of SARS-CoV and N-terminal of RBD
-Inhibiting the post-interaction in the viral penetration in vitro.
-Binding to epitopes partially overlapping with receptor binding motifs on B domain of SARS-CoV.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor ACE2 in vitro

CR3014

CR3022
F26G18
F26G19

m396

1A9

201
68
4D4
S230
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Table 2 Neutralizing monoclonal antibodies targeting MERS-CoV and their mechanism of action18
Monoclonal antibody

Mechanism of action

MERS-4

-Binding to the C-terminal segment of the β5-β6, β6-β7 and β7-β8 loops on the receptor-binding
subdomain in RBD of MERS-CoV with no overlap DPP4 binding surface.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor DPP4 in vitro by inducing β5-β6
shallow groove on the RBD.
-Binding to the C-terminal segment of the β6-β7 loop and β7 strand on RBD of MERS-CoV and overlap
with the DPP4 binding surface.
-Blocking the interaction of S1subunit protein with cellular receptor DPP4 in vitro.
-Binding to the C-terminal segment of the β6-β7 loop and β7 strand on RBD of MERS-CoV and overlap
with the DPP4 binding surface.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor DPP4 in vitro and in vivo (Mouse).
-Binding to the C-terminal segment of the β5-β8 strands, β5-β6 loop and β6-β7 loop in RBD of MERSCoV and overlap with the DPP4 binding surface.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor DPP4 by mimicking the interaction
between RBD and DPP4 in the similar binding angle in vitro and in vivo (Mouse and rabbit).
-Binding to the glycosylated surface on the S2 subunit protein in vitro.
-Binding to the C-terminal segment of the β6-β7 loop and β7 strand on RBD of MERS-CoV and overlap
with the DPP4 binding surface.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor DPP4 in vitro.
-Binding to the C-terminal segment of the β6-β7 loop and β7 strand on RBD of MERS-CoV and overlap
with the DPP4 binding surface.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor DPP4 in vitro.
-Binding to the C-terminal segment of the β5-β8 strands, β5-β6 loop and β6-β7 loop in RBD of MERSCoV.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor DPP4 by mimicking the interaction
between RBD and DPP4 in the same binding angle in vitro and in vivo (Mice).
-Binding to the C-terminal segment of the β5-β8 strands, β5-β6 loop and β6-β7 loop in RBD of MERSCoV.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor DPP4 mimicking the interaction
between RBD and DPP4 in the same binding angle in vitro.
-Binding to the C-terminal segment of the β8 strand, β6-β9 loop, and β6-β8 loop on RBD of MERSCoV.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor DPP4 in vitro.
-Binding to RBD with 6 complementarity-determining regions.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor DPP4 in vitro and in vivo (Mouse).
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor DPP4 in vitro and in vivo (Mouse).
-Binding to N-terminal domain of S protein of MERS-CoV.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor DPP4 in vitro and in vivo (Mouse).
-Binding to N-terminal domain of S protein of MERS-CoV.
-Blocking the interaction of S1 subunit protein with cellular receptor DPP4 in vitro.

MERS-27

4C2

m336

G4
D12

JC57-14

MERS-GD27

MERS-GD33

LCA60

MCA1
CDC2-C2
7D10
G2
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6. การเลือ่ นบริจาคโลหิตของผูบ้ ริจาคโลหิตทัง้ ทีเ่ ลือ่ นด้วย
ตัวผูบ้ ริจาคเองหรือเลือ่ นโดยศู นย์บริการโลหิตเนื่องจากมีการ
แพร่ระบาดของโรคในชุมชน การจัดการผูบ้ ริจาคโลหิตให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ เพือ่ ไม่ให้มผี ลกระทบกับปริมาณโลหิตขัน้ ต�ำ่ ที่
จ�ำเป็ นทีต่ อ้ งใช้ในการรักษาผูป้ ่ วย
7. ในชุมชนทีม่ กี ารระบาดของโรค การจ่ายส่วนประกอบโลหิต
ท�ำได้ลา่ ช้าเนื่องจากต้องรอรายงานว่า ผูบ้ ริจาคโลหิตไม่มอี าการเจ็บ
ป่ วยหลังจากการบริจาค จะเป็ นปัญหาท�ำให้กระบวนการจ่ายส่วน
ประกอบโลหิตต่างๆ ท�ำได้ลา่ ช้า โดยเฉพาะเกล็ดเลือดทีม่ อี ายุสนั้
8. ในส่วนของ haemovigilance ระบบต้องให้มกี ารท�ำรายงาน
ผูบ้ ริจาคโลหิตหลังการบริจาคว่ามีอาการเจ็บป่ วยทีเ่ กี่ยวข้องกับ
COVID-19 บ้างหรือไม่ หรือมีการสัมผัสกับผูป้ ่ วยรายงานหลังการ
บริจาค ถ้าผูบ้ ริจาคโลหิตเกิดโรคภายใน 14 วันหลังการบริจาค
โลหิตและส่วนประกอบโลหิตต้องถูกเรียกกลับคืนเพือ่ ป้ องกันไว้
ก่อน ถ้ามีการให้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตนัน้ ๆ ไปแล ้วต้อง
แจ้งทีมแพทย์เพือ่ ยืนยันการติดเชื้อในผูบ้ ริจาคโลหิต
9. การทดสอบเลือดก่อนจ่ายยังคงไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มผี ูป้ ่ วย
ทีต่ ดิ เชื้อจากการรับเลือด หรือการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ใน
เลือดบริจาคจากบุคคลทีไ่ ม่มอี าการรวมถึงก่อนมีอาการยังไม่เกิด
ขึ้น
10. Pathogen reduction technologies (PRTs) เคยใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพกับ SARS-CoV และ MERS-CoV ในพลาสมา
และเกล็ดเลือด แต่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสูง รวมถึงมีขบวนการขนส่งที่
ดี อย่างไรก็ตามส�ำหรับ SARS-CoV-2 การใช้เทคโนโลยี PRTs
ในขณะทีย่ งั ไม่มกี ารติดเชื้อจากการให้เลือด ต้องค�ำนึงถึงต้นทุนว่า
คุม้ ค่าหรือไม่
11. ขบวนการผลิตพลาสมาสามารถ inactivate และท�ำให้
เปลือกหุม้ ไวรัสหลุดออกไปได้ จึงไม่มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะติดเชื้อจาก
การรับพลาสมา
12. ระบบ haemovigilance ควรจะติดตามกรณีทอ่ี าจจะเกิด
การติดเชื้อจากการรับโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ท�ำให้เข้าใจถึง
ความเสีย่ งจากการรับโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
การลดความเสีย่ งของเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริจาคโลหิตจาก SARSCoV-2
การแพร่เชื้อจากผูบ้ ริจาคโลหิตทีไ่ ม่แสดงอาการมีแนวโน้มที่
จะเกิดจากการหายใจมากกว่าทางเลือด ยกเว้นเมือ่ มีเลือดออก
ระหว่างบริจาคโลหิต การลดความเสีย่ งระหว่างบริจาคโลหิตควร
เป็ นไปตามมาตรการสาธารณสุขของแต่ละประเทศ ในฐานะศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติตอ้ งมีมาตรการในการคัดกรองผูบ้ ริจาคโลหิต
อย่างเข้มข้น รวมถึงการมีอปุ กรณ์เพือ่ ป้ องกันเจ้าหน้าที่ เช่น หน้ากาก
อนามัยและถุงมือ

การให้ขอ้ มูลกับผูบ้ ริจาคโลหิตและประชาชนโดยทัว่ ไปเกี่ยว
กับมาตรการทีด่ ำ� เนินการเพือ่ เพิม่ ความมันใจของผู
่
บ้ ริจาคโลหิตใน
การบริจาคโลหิตครัง้ ต่อไป ผูบ้ ริจาคโลหิตควรจะได้รบั การแจ้งให้
ทราบว่า ถ้ามีอาการไม่สบายด้วยโรคทางเดินหายใจ ควรเลือ่ นเวลา
การบริจาคโลหิตออกไป ควรให้ผูบ้ ริจาคโลหิตนัดหมายการบริการ
บริจาคโลหิตผ่านทางเว็บไซด์ เพือ่ ลดความแออัดของผูบ้ ริจาคโลหิต
ทีจ่ ะมารวมกันทีศ่ ูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รวมถึงให้มกี ารบริจาค
โลหิตตามการนัดหมายเพือ่ ลดความแออัดของเจ้าหน้าทีด่ ว้ ย ต้อง
ให้ผูบ้ ริจาคโลหิตใส่หน้ากากอนามัยเข้ามาในสถานทีบ่ ริจาค รวม
ถึงมีจดุ คัดกรองโดยวัดอุณหภูมริ ่างกายต้องมีอณ
ุ หภูมริ ่างกายไม่
เกิน 37.5 C การใช้นำ�้ ยาฆ่าเชื้อทีม่ อื และมีการเว้นระยะห่างทาง
กายภาพ ส�ำหรับเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ม่สบายควรหยุดงานจนกว่าจะหายดี
จึงมาปฏิบตั งิ าน
การลดผลกระทบเมื่อผูบ้ ริจาคโลหิตลดลง
การลดจ�ำนวนลงของผูบ้ ริจาคโลหิตก่อน ระหว่าง และหลัง
จากการระบาดของ COVID-19 ถือเป็ นความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญและ
ควรได้รบั การพิจารณาแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ายุสนั้
เช่น เกล็ดเลือด ต้องมีการจัดการผูบ้ ริจาคโลหิตอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้เพียงพอกับความต้องการของผูป้ ่ วย ความร่วมมือระหว่าง
โรงพยาบาลกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็ นสิง่
ส�ำคัญในการบริหารจัดการปริมาณผลิตภัณฑ์โลหิตชนิดต่างๆ ให้
เพียงพอ และพอใช้สำ� หรับโรงพยาบาลต่างๆ นอกจากนัน้ ต้องมี
กลยุทธ์ในการจัดการกับผูบ้ ริจาคโลหิตอย่างชัดเจน เพือ่ ให้ผูบ้ ริจาค
โลหิตมีความมันใจในการบริ
่
จาคโลหิตว่าจะไม่มกี ารติดเชื้อจากการ
บริจาคโลหิต
สรุป
COVID-19 เป็ นโรคก�ำเนิดใหม่ มีความรุนแรงของโรคน้อยกว่า
โรค SARS และ MERS เนื่องจากมีระยะเวลาฟักตัวนานถึง 14 วัน
มีการระบาดแบบ pandemic ซึง่ ปัจจุบนั ยังคงระบาดอยู่ทวั ่ โลกนัก
วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาวัคซีนได้สำ� เร็จแล้วและก�ำลังจะน�ำมาใช้
กับประชาชนทัว่ โลก การรักษาผูป้ ่ วย COVID-19 ทีม่ อี าการรุนแรง
ด้วยวิธี convalescent plasma ในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน พบว่าผูป้ ่ วยฟื้ นตัวเร็วขึ้น แต่ผลเสียของการรักษานี้ทำ� ให้เกิด
TACO และ TRALI ได้ การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระ
ทบกับทุกด้านทัง้ เศรษฐกิจ วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ ไม่เว้นแม้กระทัง่
งานบริการโลหิต ท�ำให้ขาดแคลนโลหิตภายในประเทศ ดังนัน้ ศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้มมี าตรการในการคัด
กรองผูบ้ ริจาคโลหิตอย่างเข้มข้น รวมถึงการมีอปุ กรณ์เพือ่ ป้ องกัน
แก่เจ้าหน้าที่ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากการแพร่เชื้อ SARSCoV-2 ผ่านทางการหายใจของผูต้ ดิ เชื้อแต่ไม่แสดงอาการไปยังเจ้า

J Hematol Transfus Med Vol. 31 No. 1 January-March 2021

โรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) กับงานบริการโลหิต
หน้าที่ และผูม้ าใช้บริการทีย่ งั ไม่ตดิ เชื้อ ในขณะนี้ยงั ไม่มรี ายงาน
การติดโรค COVID-19 ในผูป้ ่ วยทีร่ บั การรักษาโดยการรับโลหิต
เพื่อ เป็ น การป้ องกันการติดเชื้อ SARS-CoV2 หรือ โรค
COVID-19 ประชาชนทุกคนควรปฏิบตั ิตวั ป้ องกันโรคด้วยการ
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่าง ไม่ไปในทีแ่ ออัด
หรือแหล่งระบาด ถ้ารูต้ วั ว่ามีไข้ ให้หยุดอยู่บา้ นจนกว่าจะหายไข้
แต่ถา้ อยู่ในแหล่งระบาดหรือมาจากแหล่งระบาดควรกักตัวเอง 14
วัน โดยไม่ออกไปไหน เว้นแต่มาตรวจเชื้อและเข้ารับการรักษาตัว
ทีโ่ รงพยาบาลในกรณีทราบว่าติดเชื้อ หรือมีอาการทีร่ ุนแรง และไม่
ควรมาบริจาคโลหิตเพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะแพร่เชื้อ SARS-CoV-2
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