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ใน ปจจบุนั red blood cells (RBCs) จะ ถกู เกบ็ ใน ถงุ
บรรจ ุโลหติ ที ่ทาํ จาก พลาสตกิ ชนดิ polyvinyl chloride
(PVC) โดย มี di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) ทาํ
หนาที่ เปน plasticizer และ ถา มี การ เติม additive
solution ลง ไป จะ ทาํให การ เกบ็ RBCs ม ีอาย ุยาว นาน ขึน้
ตัวอยาง ของ additive solution ที่ ใช ใน ปจจุบัน เชน
SAGM  สามารถ เกบ็ RBCs ได นาน 42 วนั การ ทดลอง
นี้ ตองการ ที่ จะ ศึกษา additive solution ตัว ใหม คือ
Experimental Additive Solution-61 (EAS-61) ใน
การ นาํ มา ใช เกบ็ RBCs ให ม ีอาย ุยาว นาน ขึน้ และ ตองการ
ศึกษา ถุง บรรจุ โลหิต ที่ ทํา จาก พลาสติก ชนิด อื่น แทน
พลาสติก ชนิด PVC เนื่อง จาก พลาสติก ชนิด PVC มี
ขอเสยี คอื vinylchloride monomer ซึง่ เปน carcino-
genic  agent สามารถ ปน เปอน เขา ไป ภาย ใน ถงุ PVC ได
ใน การ ทดลอง ได นาํ packed RBCs มา แยก ตาม ABO
groups  โดย ใน แต ละ group จะ นาํ มา pool รวม กนั และ
แยก ออก เปน 4 ถุง โดย ถุง ที่ 1 จะ บรรจุ EAS-61 100
mL  ใน ถงุ พลาสตกิ ชนดิ PVC ถงุ ที่ 2 จะ บรรจุ EAS-
61 100 mL ใน ถุง พลาสติก ชนิด PO (polyolefin)
สาํหรบั ถงุ ที่ 3 และ 4 จะ บรรจ ุใน ถงุ พลาสตกิ ชนดิ เดยีว
กบั ถงุ ที่ 1 และ 2 ตาม ลาํดบั แต จะ บรรจุ EAS-61 200
mL  จาก การ ทดลอง พบ วา หลงั จาก เกบ็ RBCs เปน เวลา

7 สปัดาห ใน ถงุ พลาสตกิ ชนดิ PO ที ่บรรจุ EAS-61
100 และ 200 mL จะ มี ปริมาณ การ เกิด Hemolysis
ของ RBCs มาก กวา   1 % และ หลงั จาก เกบ็ RBCs ไว เปน
เวลา 11 สปัดาห ใน ถงุ พลาสตกิ ชนดิ PVC ที ่บรรจุ EAS-
61 100   และ  200 mL จะ ม ีปรมิาณ การ เกดิ Hemolysis
ของ  RBCs นอย กวา 1 % นอก จาก นี้ หลัง จาก เก็บ
RBCs  เปน เวลา  2 สัปดาห ใน ถุง พลาสติก ชนิด PVC ที่
บรรจุ EAS-61 100 และ 200 mL พบ วา ปริมาณ ของ
ATP  ใน RBCs จะ สูง กวา ใน ถุง พลาสติก ชนิด PO
ประมาณ  1 mol/g ของ Haemoglobin จาก ผล การ
ทดลอง ที่ พบ ทําให สามารถ สรุป ได วา  EAS-61 สามารถ
ชวย ใน การ เกบ็ RBCs ได นาน ขึน้ คอื ใน ถงุ พลาสตกิ ชนดิ
PVC สามารถ เกบ็ RBCs ได นาน 10   สปัดาห และ ใน ถงุ
พลาสตกิ ชนดิ PO สามารถ เกบ็ RBCs ได นาน 6 สปัดาห
นอก จาก นี้ RBCs ที ่ถกู เกบ็ ใน ถงุ พลาสตกิ ชนดิ PVC จะ
มี ปริมาณ การ เกิด Hemolysis นอย กวา และ มี ปริมาณ
ATP ใน RBCs สงู กวา เมือ่ เปรยีบ เทยีบ กบั ถงุ พลาสตกิ
ชนิด PO จึง ทําให ระยะ เวลา ใน การ เก็บ RBCs ใน ถุง
พลาสติก ชนิด PO นอย กวา ที่ เก็บ ใน ถุง พลาสติก ชนิด
PVC
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ได ม ีการ ศกึษา เปรยีบ เทยีบ ความ ไว ของ การ ตรวจ เชือ้
HBV โดย วธีี NAT เทยีบ กบั วธิ ีทาง Serology เพือ่ เพิม่
ประสทิธภิาพ ใน การ ลด อตัรา เสีย่ง ของ การ ตดิเชือ้ HBV
ใน ชวง Window period โดย การ หา ขนาด pool size
โดย วิธี NAT เทียบ กับ การ ตรวจ ดวย วิธี CLIA
(Chemiluminescence) จาก ผู ที ่ม ีการ ตดิเชือ้ HBV ใน
early และ late-stage โดย ศกึษา จาก

HBV seroconversion panels ซึ่ง ตรวจ ดวย
หลกัการ CLIA และ HB DNA ดวย วธิี nested PCR
ไดผล วา การ ตรวจ PCR จะ สามารถ ตรวจ พบ ได ด ีที ่ขนาด
pool size ตาง ๆ  ขึน้ กนั จาํนวน ไวรสั

HBV serological positive ซึง่ ได จาก โลหติ ของ ผู
บรจิาค จาํนวน 540,161 ราย ที ่ตรวจ โดย วธิี CLIA-HBs
Ag  และ Agglutination assay เพือ่ ให ได ลกัษณะ ของ
HBV marker อื่น ๆ

 ผล การ ศกึษา
พบ วา 9 ใน 10 ของ HBV seroconversion pan-

els  พบ วา การ ตรวจ โดย วธิี PCR จะ ให ผล ใน ดาน sensi-
tivity  ที ่ด ีกวา การ ตรวจ โดย วธิี CLIA-HBsAg ที่ dilu-
tion  1:25 หรอื นอย กวา

การ ศึกษา ใน ผู บริจาค พบ วา มี จํานวน 65 ราย ( ใน
540,161 ราย) ซึง่ ให ผล CLIA-HBsAg บวก อยาง เดยีว
Agglutination  assay ลบ ใน จาํนวน นี ้มี 8 ราย อยู ใน
กลุม early infection 2 ราย สามารถ ตรวจ PCR ให

ผลบวก เมือ่ dilute 1:50 แต ให ผล ลบ เมือ่ dilute 1:100
มี เพียง 2 ราย จาก 47 ราย เปน late stage HBV

infection  ซึง่ CLIA positive, PCR positive เมือ่ ให
ปรมิาตร sample 0.1 ml ที่ S-region primer และ 45
ราย CLIA positive, PCR positive เมือ่ ใช sample
1.0 ml ที่ C-region primer

มี 10 ราย ที่ CLIA positive เปน ผู ไดรบั vaccine
มี 12 ราย ที่ CLIA - HBsAg neg ซึง่ anti-HBc

positive  สงู มาก แต ตรวจ ไม พบ โดย วธิี PCR เลย ไม วา
ใน dilution ใด ๆ  แต ถา undilute PCR จะ บวก แต มี
4 ราย ที ่ตอง ใช ปรมิาตร 1.0 mL PCR จงึ บวก

สรุป ได วา การ detection ตัวอยาง early stage
HBV  infection PCR. Dilution 1:25 หรอื ต่าํ กวา จะ มี
sensitivity  มาก กวา วธิี CLIA-HbsAg สวน ตวัอยาง ที่
เปน late stage HBV infection จะ ตรวจ PCR posi-
tive  ได เมือ่ ไม dilute sample ใน ขณะ ที ่ตรวจ ดวย วธิี
CLIA  HBsAg ให ผลบวก

ฉะนั้น NAT จะ ใช pool 25 หรือ ต่ํา กวา 25 อาจ มี
ประสทิธภิาพ ใน การ detect early stage HBV infec-
tion  แต อาจ จะ ไดผล ไม ด ีใน late stage
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