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วัตถุประสงคเพื่อประเมินสภาวะที่เหมาะสมในขั้นตอน preanalytical 

สำาหรับการตรวจ NAT หาเชื้อเอชไอวี (HIV-1 RNA) หรือไวรัส

ตับอักเสบซี (HCV RNA) ในตัวอยางพลาสมารวม (pools of 96) 

โดยศึกษาในสภาวะแวดลอมของการบริจาคโลหิตไดแก อุณหภูมิ 

การจัดเก็บ เวลา และการแยกพลาสมาออกจากเม็ดโลหิตแดง

วิธีการ  การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของ viral nucleic acid ของ

เชื้อ HIV-1 และ HCV จะพบไดในเวลา 5 วัน ตาม guidelines ของ

สถาบัน Paul-Ehrlich-Institute’s  (PEI) กำาหนด 95% detection 

limit ในการทดสอบเปนอยางนอยที่ 10,000 IU mL-1 สำาหรับการ

ตรวจ HIV-1 RNA และ 5,000 IU/mL-1สำาหรับการตรวจ HCV 

RNA ในตัวอยางโลหิตของผูบริจาคแบบเดี่ยว การศึกษานี้ประเมิน

หา 95% detection limit ของ HIV-1 RNA ใชเวลามากกวา 

3 วันหลังจากเก็บตัวอยางที่อุณหภูมิ 5 ำซ. (2-8 ำซ.) หรือที่ 21 ำซ. 

(18-24 ำซ.) โดยใชพลาสมามาตรฐานที่มี HIV-1 RNA บวก

ผลการศึกษา HCV RNA ในตัวอยาง whole blood  ไดถูก

พิสูจนวามีความคงทนมากกวา HIV-1 RNA การเก็บ whole blood 

ที่ 21 ำซ. พบวาจะมีการลดลงในการตรวจจับ HIV-1 RNA หลัง

จาก 18 ชั่วโมง สำาหรับตัวอยางพลาสมาซึ่งใชตรวจ NAT ที่เวลา 

18 ชั่วโมงจะไมมีการเปลี่ยนแปลงความคงทนของ HIV-1 RNA 

นานถึง 24 ชั่วโมงหลังจากการบริจาคโลหิต และ 95% detection 

limit ของ HIV-1 RNA จะต่ำากวา 10,000 IU mL-1 เปนเวลา 24 

ชั่วโมงหลังจากการจัดเก็บ whole blood ที่ 5 ำซ.

วิจารณและสรุป การศึกษานี้อาจนำาไปสูการพิจารณาสภาวะที่เหมาะ

สมในขั้นตอน preanalytical ในการบริจาคโลหิตสำาหรับการตรวจ 

NAT ตาม guidelines ของสถาบัน Paul-Ehrlich-Institute’s  

(PEI) ซึ่งใหเก็บตัวอยาง whole blood ไดถึง 18 ชั่วโมงที่ 21 ำซ. 

การศึกษานี้แนะนำาใหเก็บตัวอยาง whole blood ในภาชนะที่มี

อุณหภูมิ 5 ำซ. ทันทีหลังการบริจาคโลหิตจะเหมาะสมกวา และ

สามารถจัดเก็บไดนานถึง 24 ชั่วโมงกอนที่จะแยกพลาสมาออก

จากเม็ดโลหิตแดง

สิณีนาฏ  อุทา

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ  สภากาชาดไทย
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ปจจุบันยาในกลุม tyrosine kinase inhibitor (TKI) ไดรับ

การยอมรับวาเปนการรักษามาตรฐานของ chronic myeloid 

leukemia (CML) ที่ไดผลดี คือสามารถทำาใหผูปวยมีอัตราการ

รอดชีวิตในระยะยาว (overall survival) ที่ 5 ป เทากับรอยละ 

89 และที่ 8 ปเทากับรอยละ 85 อยางไรก็ตามปจจุบันยังถือวา

โรคนี้ยังไมสามารถรักษาใหหายขาดได ผูปวยยังตองรับประทาน

ยาตอเนื่องตลอดไป เนื่องจากยังไมมีขอมูลมากพอในการตัดสิน

ใจวาจะหยุดการรักษาไดหรือไม

การศึกษานี้เปนแบบไปขางหนา รวบรวมขอมูลจาก 19 สถาบัน

ในประเทศฝรั่งเศส ในผูปวย CML ใหม ที่ตรวจพบ Philadelphia 

chromosome อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ซึ่งอยูใน chronic phase 

หรือ accelerated phase ผูปวยไดรับการรักษาดวย imatinib 

ในขนาดใดก็ตามนานอยางนอย 3 ป และตอบสนองดีจนถึงระดับ 

complete molecular response (CMR) คือ ตรวจพบ BCR-ABL 

ลดลงมากกวา 5 log เมื่อตรวจดวยวิธี quantitative reverse 

transcriptase polymerase chain reaction (RQ-PCR) ติด

ตอกันเปนเวลา 2 ป

กอนทำาการหยุดยาไดทำาการเจาะไขกระดูกเพื่อยืนยันอีกครั้ง

วาไมพบ Philadelphia chromosome แลว จากนั้นจึงทำาการ

หยุดยา และตรวจติดตาม BCR-ABL ดวยวิธี RQ-PCR ทุก 1 

เดือน ใน 1 ปแรก ทุก 2 เดือนใน ปที่ 2 และ ทุก 3 เดือนในปที่ 3

ระหวางเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2550 ถึงเดือน ธันวาคม ป 

พ.ศ. 2552  มีผูปวยเขารวมการศึกษาทั้งหมด 100 ราย อายุเฉลี่ย 

อยูที่ 63 ป เปนผูปวยหญิง 52 คน มีผูปวยที่เคยไดรับ interferon 

alpha 51 คน การตรวจติดตามโดยเฉลี่ย 17  เดือน พบวาผูปวย 

46 คนจาก 100 คน ยังตรวจไมพบ BCR-ABL ที่การติดตามเฉลี่ย 

14 เดือน โดยโอกาสที่ผูปวยยังคงอยูที่ CMR เมื่อ 12 เดือนอยูที่

รอยละ 43 (ขอบเขตความเชื่อมั่นรอยละ 95  33-53%) ซึ่งการ 

กลับเปนซ้ำาสวนใหญเกิดขึ้นใน 6 เดือนแรกของการหยุดยา ทุก

รายที่กลับเปนซ้ำา ไดกลับไปรักษาดวย imatinib 400 มก ตอวัน 

ซึ่งตอบสนองดีจนถึงระดับ CMR ทุกราย โดยเฉลี่ยภายในเวลา 

3 เดือน โดยไมมีการดื้อยาเกิดขึ้น

เมื่อศึกษาในกลุมผูปวยที่ติดตามการรักษาอยางนอยมากกกวา 

1 ป (69 ราย) พบวาปจจัยที่สัมพันธกับการที่โรคกลับเปนซ้ำาจาก

การวิเคราะหพหุตัวแปร (multivariate analysis) ไดแก เพศ

หญิงมากกวาเปนชาย (70% เทียบกับ 46%, p=0.03) ผูปวยที่มี 

Sokal risk score สูง มากกวา score ปานกลางและต่ำา (13% 

เทียบกับ 35% และ 54%, p=0.008) และระยะเวลาการรักษาดวย 

imatinib ที่ นอยกวา 50 เดือน (22% เทียบกับ 47%, p=0.033) 

สวนการรักษาดวย interferon alpha นั้นไมชวยลดการกลับเปนซ้ำา

วิจารณ

จากการศึกษาพบวาการหยุดยา imatinib เปนระยะเวลา 12 

เดือนนั้น ยังคงมีผูปวยสวนหนึ่งที่ไมกลับเปนซ้ำา และผูปวยที่กลับ

เปนซ้ำาสามารถกลับไปรักษาดวย imatinib เชนเดิมโดยไมตองเพิ่ม

ขนาดยาและสามารถเขาสู CMR ไดทุกราย ซึ่งแสดงใหเห็นวาการ

ทดลองหยุดยาสามารถทำาไดอยางปลอดภัยหากมีการตรวจติดตาม

ที่เหมาะสม อยางไรก็ตามการนำาไปปฏิบัติจริงยังตองการขอมูลการ

ศึกษาวิจัยในระยะยาว วาสามารถหยุดยาไดอยางถาวรโดยไมมี 

การกลับเปนซ้ำาหรือไม

จินดารัตน  ทองแถม
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