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บทความฟนวิชา

NATforAdditionMarkers:ImplicationforBloodSafety
รัชนีโอเจริญ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

โลหิตและสวนประกอบของโลหิตมีประโยชนอยาง
ใหญหลวงในการรักษาผูป ว ยโรคตางๆแตในขณะเดียว
กัน ผล เสีย หรือ ผล กระทบ จาก การ ให โลหิต หรือ สวน
ประกอบของโลหิตก็มีมากเชนกันผลกระทบทีสํ่ าคัญเรือ่ ง
หนึ่งคือการติดเชื้อโรคตางๆจากโลหิตของผูบริจาค
(transfusiontransmittedinfection-TTI)ซึง่ เชือ้
ที่สําคัญที่ถายทอดไดจากการใหโลหิตคือซิฟลิสตับ
อักเสบบีตับอักเสบซีและเอดส
ความ ปลอดภัย ของ โลหิต บริจาค หรือ safety of
bloodsupplyจะขึน้ กับ
1. Educate,motivate,recruitandretain
voluntarynonremuneratedblooddonorsfrom
lowriskpopulation
หนวยงานทีทํ่ าหนาทีเจาะ
่ เก็บโลหิตจากผูบริ
 จาคตอง
ใหความรูแกประชาชนทั่วไปและกลุมเปาหมายที่เปนผู
บริจาค โลหิต วา ผู ที่ จะ บริจาค ได จะ ตอง มี คุณสมบัติ
อยางไรบางพฤติกรรมอยางไรที่ถือวาเปนพฤติกรรม
เสีย่ งในการทีจะ
่ ติดเชือ้ โรคตางๆและถามีพฤติกรรมเสีย่ ง
ตองไมบริจาคโลหิตเพือ่ ปองกันไมใหผูบริ
 จาคเหลานีมี้ เชือ้
ตางๆในระยะwindowperiodซึง่ จะไมสามารถตรวจ
พบเชือ้ หรือantibodyในการตรวจกรองทางหองปฏิบตั ิ
การซึง่ โลหิตทีมี่ เชือ้ ในระยะwindowperiodเหลานี้
สามารถtransmittโรคไปยังผูป ว ยได
2. ScreenalldonatedbloodforHIVand
othertransfusiontransmissibleagents
ใน ประเทศ ไทย ตาม นโยบาย ระดับ ชาติ เรื่อง การ

บริการโลหิตโลหิตทุกยูนิตกอนนําไปใชกับผูปวยตอง
ตรวจSyphilis(TPHA),HBsAg(EIA),anti-HCV
(EIA),anti-HIV(EIA)และHIVP24antigen(EIA)
EIAหรือEnzymeImmuneAssayเปนเทคนิค
การตรวจมาตรฐานสูงสุดทีองค
่ การอนามัยโลกแนะนําให
ใชในการตรวจเชือ้ หรือantibodyของเชือ้ ไวรัสตางๆใน
โลหิตผูบริ
 จาคกอนนําไปใชกับผูป ว ย
จากการศึกษาของM.P.Busch,S.HKleinmanตี
พิมพในTransfusionvol.40หนา143-159พบวา
สําหรับHIVการตรวจanti-HIVดวยเทคนิคEIAจะ
พบanti-HIVประมาณ22วันหลังการติดเชือ้ เมือ่ เพิม่
การตรวจHIVp24antigenดวยเทคนิคEIAจะพบ
เชือ้ ได16วันหลังการติดเชือ้ ดังนัน้ ชวงwindowperiod  ของ HIV ใน การ ตรวจ โดย เทคนิค EIA คือ
ประมาณ16วันแตถาตรวจหาเชือ้ ไวรัส(HIVRNA)ใน
พลาสมาโดยเทคนิคNucleicAcidAmplification
Testing(NAT)เราจะตรวจพบHIVRNA11วันหลัง
การติดเชือ้ ทําใหสามารถลดwindowperiodจาก16
วันเปน11วัน
สําหรับHCVซึง่ จะตรวจanti-HCVโดยเทคนิค
EIAจะพบanti-HCVภายหลังการติดเชือ้ ประมาณ70
วันแตถาใชเทคนิคNATเพือ่ ตรวจHCVRNAเราจะ
ตรวจพบไดประมาณ12วันหลังการติดเชื้อทําใหลด
windowperiodจาก70วันเหลือเพียง12วัน
สําหรับHBVจะตรวจพบHBsAgโดยเทคนิค
EIA ประมาณ วันที่ 56 หลัง การ ติดเชื้อ แต ถา ตรวจ
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HBV DNA ดวย เทคนิค NAT จะ ตรวจ พบ เชื้อ ได
ประมาณวันที่33ของการติดเชื้อ
จากผลการศึกษาดังกลาวรวมถึงผลการศึกษาจาก
ศูนยบริการโลหิตตางๆในตางประเทศจึงเริ่มมีการใช
NATมาเปนscreeningtestของโลหิตผูบริจาคเพิ่ม
มากขึน้ เชนในสหรัฐอเมริกาแคนาดาประเทศตางๆใน
ยุโรปญีป่ นุ ออสเตรเลียฮองกงสิงคโปรเปนตน
สําหรับประเทศไทยศูนยบริการโลหิตแหงชาติได
ศึกษาผลเสียจากการใหโลหิตแกผูป ว ยโดยการสงแบบ
สอบถามไปยังโรงพยาบาลตางๆทั่วประเทศ(Hemovigilancesurvey)ในปค.ศ. 2001ผลสรุปจากคําตอบ
ของโรงพยาบาลตางๆเฉพาะในเรือ่ งทีผู่ ป ว ยติดเชือ้ จาก
การรับโลหิตพบวาอัตราการติดเชือ้ HIVพบประมาณ1:
1,000,000ยูนิตติดเชื้อHCVประมาณ1:500,000
ยูนิตและHBVประมาณ1:200,000ยูนิต
รายงานการติดเชื้อHIVและHCVในผูปวยHemophilia60คนซึง่ รวบรวมตัง้ แตปค.ศ. 1981-2000
จากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีพบHIV
seropositive3ราย(5%),HCVseropositive36
ราย(60%)และมี2ราย(1.2%)ซึง่ พบseropositive
ทัง้ HIVและHCVสําหรับผูป ว ยThalassemia150
ราย ซึ่ง รักษา ที่ ภาควิชา กุมาร เวช ศาสตร คณะ แพทย
ศาสตรศิริราชพยาบาลรายงานปค.ศ. 2003ไมพบ
HIVseropositiveแตพบHCVpositive14ราย
(9.3%)สําหรับกระทรวงสาธารณสุขโดยกองโรคเอดส
กรมควบคุมโรคติดตอซึ่งไดใหโรงพยาบาลตางๆของ
กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูป ว ยHIVทีเสี
่ ยชีวติ พบ
วาตัง้ แต ค.ศ.1984-2003มีผูป ว ยHIVทีติ่ ดเชือ้ จากการ
รับโลหิต15รายที่เสียชีวติ ไปแลว
NucleicAcidAmplificationtesting(NAT)
เปนเทคนิคการตรวจซึง่ ตรวจหาที่ NucleicAcidซึง่ เปน
สารพันธุกรรมทีประกอบ
่
เปนDNAหรือRNAไดอยาง
จําเพาะโดยอาศัยหลักการการเพิม่ จํานวน(Amplification)สารพันธุกรรมเปาหมายใหมีปริมาณมากในชวง
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เวลาสั้นๆจนมีระดับที่สามารถตรวจพบไดเชื้อHBV
เปนDNAvirusสวนHIVและHCVเปนRNAvirusเทคนิคการamplifyDNAหรือRNAของไวรัส
มีสองเทคนิคใหญๆคือ
1. เทคนิคPolymeraseChainReaction(PCR)
ซึง่ ใชกระบวนการสังเคราะหDNAจากDNAตนแบบ
โดยใชเทคนิคPCRโดยอาศัยenzymeDNApolymeraseสําหรับHIVและHCVซึง่ เปนRNAvirus
ตองเปลี่ยนRNAเปนDNAกอนโดยเพิ่มขั้นตอน
ReverseTranscriptionโดยใชenzymereverse
transcriptaseบริษทั ทีผลิ
่ ตน้าํ ยาNATโดยใชหลักการ
PCRคือบริษทั Roche
2. เทคนิคTranscriptionMediatedAmplification(TMA)ซึง่ ใชกระบวนการสังเคราะหRNAจาก
DNA(HBV)หรือRNAตนแบบ(HIV,HCV)โดยใช
หลักการถอดรหัสพันธุกรรม(transcription)ซึ่งตอง
อาศัย  enzyme RNA polymerase และ reverse
transcriptaseบริษทั ทีผลิ
่ ตน้าํ ยาNATโดยใชหลักการ
TMAคือบริษทั Chiron
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยไดศึกษา
ถึงความเปนไปไดในการนําNATมาใชในการตรวจกรอง
โลหิตผูบริ
 จาคของศูนยบริการโลหิตฯทัง้ ในแงเทคนิคการ
ตรวจ,sensitivity,specificityของน้าํ ยาเวลาทีใช
่ ใน
การตรวจซึ่งจะมีผลกระทบตอการแจกจายโลหิตและ
สวนประกอบของโลหิตใหทันการโดยเฉพาะเกร็ดโลหิต
และcostbenefitของการเพิ่มการตรวจNATเปน
routinebloodscreeningของศูนยบริการโลหิตฯและ
ของประเทศไทยตอไป
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯไดเริม่ ทําการศึกษาตรวจ
NATเชื้อHIVและHCVตั้งแตมิถุนายน2000ถึง
พฤษภาคม2001โดยแพทยหญิงศรีวิไลตันประเสริฐ
ซึ่งเปนผูอํานวยการในชวงเวลาดังกลาวเทคนิคที่ใชคือ
เทคนิคPCRโดยใชน้าํ ยาCobasAmpliscreenHIV
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v.1.5  และ HCV v.2.0 ของ บริษัท Roche ตัวอยาง
โลหิตตองนํามาpoolรวมกันกอน24sample/pool
โดย ได ศึกษา จํานวน ตัวอยาง โลหิต ทั้ง หมด 108,768
samplesหรือยูนิตจํานวนpoolคือ4,532pools
(เนือ่ งจากราคาน้าํ ยาแพงมากจึงตองเอาsamplesมา
poolรวมกันกอนเพือ่ ลดราคาคาใชจา ย)
ผลการศึกษาในชวงเวลาดังกลาวจากตัวอยางโลหิต
ของผูบริจาค108,768รายเราพบwindowperiod
ของHIV1รายและHCV1รายซึง่ ไมสามารถตรวจ
พบไดโดยเทคนิคEIAทําใหอุบตั การณ
ิ การพบwindow
periodของHIVและHCVสูงถึง1:108,768ยูนติ
ถึงแมความเสี่ยงของผูปวยที่จะติดเชื้อHIVและ
HCVสูงมากโดยเฉพาะผูป ว ยกลุม ทีจํ่ าเปนตองใชโลหิต
และสวนประกอบโลหิตเปนจํานวนมากเชนhemophilia
และthalassemiaแตคาน้าํ ยาในการตรวจโดยเทคนิค
NAT  ก็ สูง มาก เชน กัน และ โรงพยาบาล ตาง ๆ ตอง
พยายามลดคาใชจายจากนโยบาย ประกันสุขภาพของ
รัฐบาลทําใหโรงพยาบาลสวนใหญของรัฐบาลยังลังเลทีจะ
่
เสียคาใชจายเพิ่มเติมในการตรวจNATศูนยบริการ
โลหิ ต ฯ  จึ ง ได เป ด บริ ก าร การ ตรวจ NAT เฉพาะ
โรงพยาบาลทีจะ
่ ขอเพิม่ การตรวจNATเปนกรณีพิเศษ
ตัง้ แตวันที่ 3มิถนุ ายน2002เปนตนมาโดยคิดคาตรวจ
ตัวอยางละ500บาทในระยะแรกยังคงใชน้ํายาตรวจ
CobasAmpliscreenHIVv.1.5และHCVv.2.0
ของRocheและเปนการตรวจโดยpool24samples
ตอ1poolตอมาทางศูนยบริการโลหิตฯไดศึกษาถึง
ประสิทธิภาพและเทคนิคการตรวจโดยวิธีTMAของ
Chironซึง่ เปนเทคนิคที่ USFDAใหการรับรองและถา
ใชน้ํายานี้สามารถลดการทําHIVp24Agโดยเทคนิค

EIAไดรวมถึงความสามารถในการdetectsubtype
Oไดและในราคาน้ํายาที่ใกลเคียงกันเราสามารถตรวจ
เปนindividualtestไดโดยไมตองpoolsamplesให
เปน24samplesทําใหเพิม่ sensitivityของการตรวจ
และ ความ รวด เร็ว ใน การ ที่ จะ แจก จาย โลหิต และ สวน
ประกอบของโลหิตใหทันตอการใชของผูป ว ย
นับตั้งแตเดือนมิถุนายน2002จนกระทั่งถึงกลาง
เดือนกุมภาพันธ2004มีโรงพยาบาลตางๆที่ขอตรวจ
เพิม่ เติมHIVและHCVNATจํานวน40,586ยูนติ 
เราไดตรวจพบHIVwindowperiodเพิม่ อีก1ราย
ในเดือนกุมภาพันธซึ่งทําใหความเสี่ยงของHIVwindowperiodสูงถึง1:40,586
หลังจากเดือนมีนาคม2547ซึง่ ทางศูนยบริการโลหิต
แหง ชาติ ได จัด ประชุม วิชา การ ประจํา ป พรอม ทั้ง มี
workshopในเรื่องการตรวจHIVและHCVดวย
NATทําใหโรงพยาบาลตางๆมีความเขาใจเพิม่ มากขึน้ 
และขอใหมีการตรวจโลหิตผูบริ
 จาคทีจะ
่ เบิกไปใชกับผูป ว ย
เพิ่มขึ้นสถิติจนถึงเดือนสิงหาคม2547มีการตรวจไป
แลว80,825รายพบHIVwindowperiodในเดือน
สิงหาคม25472รายและHCVwindowperiod1
รายจึงทําใหความเสีย่ งของHIVwindowperiodสูง
ถึง3:80,825รายและHCV1:80,825รายซึง่ ทําให
ศู น ย บริ ก าร โลหิ ต แห ง ชาติ  ต อ ง นํ า ผล การ พบ นี้ มา
พัฒนาการสื่อขอมูลใหผูบริจาคใหคัดกรองตัวเอง,การ
เสริมสรางความเข็มแข็งของเจาหนาทีผู่ ท าํ หนาทีคั่ ดกรอง
ผูบริจาคโลหิตและขอนโยบายจากสภากาชาดในการ
ตรวจกรองโลหิตเพิม่ เติมดวยวิธี NATของศูนยบริการ
โลหิตฯในปงบประมาณ2548และดําเนินการใหไดทัว่ ถึง
ในโลหิตบริจาคทัว่ ประเทศตอไป
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CMECredit
จงเลือกขอทีถู่ กตองทีสุ่ ดเพียงขอเดียวลงในแบบสงคําตอบCMECreditทายเลม
1. Transfusiontransmittedinfectionทีสํ่ าคัญ
และมีการตรวจกรองทัว่ ประเทศคือ
A. HIV,HCV,HBV,Syphylis,Malaria
B. HIV,HCV,HBV,Syphylis
C. HIV,HCV,HBV,CMV
D. HIV,HCV,CMV,WestNileVirus
E. HIV,HCV,CMV,SARS

4. WindowperiodของHCVกอนการตรวจพบ
antiHCVคือ
A. 12วัน
B. 16เดือน
C. 70วัน
D. 58วัน
E. 13เดือน

2. Factorทีสํ่ าคัญมากทีสุ่ ดทีเกี
่ ย่ วของกับการปองกัน
การเกิดWindowperiodของเชือ้ ตางๆคือ
A. การเพิม่ การตรวจโดยวิธี NAT
B. การเพิม่ การตรวจเชือ้ แบคทีเรีย
C. ความเขาใจของผูบริ
 จาคและผูท าํ หนาทีคั่ ดกรอง
ผูบริจาค
D. การเพิม่ การกรองเม็ดโลหิตขาวออกไป
E. การเพิม่ การทําinactivation

5. สถิติลาสุดจนถึงเดือนสิงหาคม2547ศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติพบWindowperiodดังนี้
A. HIVและHCV 1:108,768 ยูนติ
B. HIV
1:27,000 ยูนติ
C. HCV
1:27,000 ยูนติ
D. HIVและHCV 1:80,825 ยูนติ
E. ถูกทัง้ AและB

3. WindowperiodของHIVกอนการตรวจพบ
antiHIVคือ
A. 16วัน
B. 11วัน
C. 13สัปดาห
D. 13เดือน
E. 22วัน

Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine Vol. 14 No. 4 October-December 2004

