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การตรวจคัดกรองเลือดดวยวิธีการทางSerology
ทําใหอุบตั การ
ิ ของการติดเชือ้ หลังไดรบั เลือดลดลงอยาง
มากโดยเฉพาะการติดเชื้อไวรัสHIV-1,HCVและ
HBVแตอยางไรก็ตามจะมีชวงเวลาทีผู่ บริ
 จาคติดเชือ้ แลว
แตยังไมสามารถตรวจพบไดโดยวิธีทางserologyซึ่ง
เรียกวา“Seronegativewindowphaseofinfection”
สําหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจะมีwindowphaseที่
ประมาณ 82 วัน HIV มี window phase อยู ที่
ประมาณ22วันและไวรัสตับอักเสบบีมีwindow
phaseที่ประมาณ60วันดังนั้นถึงจะมีการตรวจทาง
Serologyอยางมีประสิทธิภาพแลวก็ตามโอกาสทีจะ
่ เกิด
การติดเชือ้ จากการรับเลือดก็มีไดสูงซึง่ ความเสีย่ งตอการ
ติดเชือ้ ชนิดตางๆสามารถคํานวณไดจากอุบตั การณ
ิ ของ
การติดเชื้อนั้นๆในประชากรตัวอยางเชนความเสี่ยง
ของการติดเชือ้ HIVจากการรับเลือดทีตรวจ
่ anti-HIV
negativeในประเทศกําลังพัฒนาจะมีประมาณ1ตอ12ลานยูนติ สําหรับHCVและHBVจะมีความเสีย่ งสูง
กวามากเนื่องจากมีwindowperiodยาวปจจัยเสี่ยง
อื่นๆ  เชน การ กลาย พันธุ ของ ไวรัส หรือ ไวรัส ตาง สาย
พันธุ อาจจะตรวจไมพบดวยวิธกี ารทางSerologyและ
การบริจาคโลหิตบางรายอาจมีภาวะทีเรี่ ยกวาatypical
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seroconversionซึ่งไมมีการสรางภูมิคุมกันตอไวรัส
ทําใหตรวจไมพบดวยวิธกี ารทีใช
่ อยู นอกจากนีก็้ มีความ
ผิดพลาดของหองปฏิบัติการรวมทั้งHumanerrorใน
ปจจุบันมีความพยายามที่จะทําใหเลือดที่ไดรับมีความ
ปลอดภัยสูงสุดประกอบกับมีเทคนิคใหมๆทางดาน
Molecularbiologyซึง่ เรียกรวมๆ วาNucleicacid
amplificationtechnology(NAT)ซึง่ มีความเหมาะสม
ทีจะ
่ นํามาใชในการตรวจหาเชือ้ ไวรัสตางๆในชวงwindow  period ได ทําให ลด ความ เสี่ยง ลง ได บาง และ
สามารถตรวจไวรัสไดแมจะมีการกลายพันธุสําหรับ
ไวรัสแตละชนิดภายหลังไดรับเชื้อเขามาและมีปริมาณ
ไวรัสมากพอที่จะตรวจไดโดยเทคนิคNATก็ใชเวลา
ระยะหนึ่งเรียกวา“eclipsephase”ซึ่งระยะนี้เทคนิค
NATที่มีความไวมากๆก็ตรวจไมพบดังนั้นเทคนิค
NATเองก็ไมสามารถที่จะปดwindowphaseไดทั้ง
หมดการเริ่มใชNATในการตรวจกรองเลือดเนื่อง
จากFDAของสหรัฐอเมริกาพบวามีผูปวยไดรับเชื้อ
HCVจากการไดรบั ผลิตภัณฑจากเลือดทีเป
่ นimmunoglobulinซึง่ เตรียมจากเลือดAnti-HCVnegativeจาก
การตรวจพบวามีHCVRNAปนเปอ นอยูใน
 ผลิตภัณฑ
เลือดนัน้ FDAจึงออกกฎเกณฑในป1998ใหตรวจหา
HCVRNAในผลิตภัณฑเลือดที่เตรียมจากการpool
หลายยูนติ ซึง่ ตอมาในยุโรปก็ไดปฏิบตั ิเชนเดียวกัน
เทคนิคNATเหมาะทีจะ
่ นํามาใชในการตรวจกรอง
เลือด เนื่อง จาก มี ความ ไว (sensitivity) สูง มี ความ
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จําเพาะ  (specificity) และ ยัง ดัดแปลง ให ตรวจ เชื้อ
พรอมๆกันไดหลายชนิดใชเวลารวดเร็วในการตรวจซึง่
เปน สิ่ง จําเปน ใน การ ให บริการ ของ ศูนย บริการ โลหิต
ประกอบกับเทคนิคนี้สามารถประยุกตไปใชกับเครื่อง
อัตโนมัติ ทําใหเหมาะสําหรับทีจะ
่ นํามาใชในการคัดกรอง
เลือด
NATMethod
เทคนิคNATมีหลายแบบซึง่ สวนใหญจะเปนขยาย
หรือเพิม่ จํานวนDNAหรือRNAของเชือ้ โรคใหมากพอ
ที่จะตรวจสอบไดโดยทั่วไปแบงเปน3ขั้นตอนคือ
1. การเตรียมตัวอยางเชนการconcentratevirus
หรือการสกัดเอาnucleicacidของเชื้อไวรัสออกจาก
ตัวอยางเชนเลือดหรือพลาสมา
2. การเพิม่ จํานวนDNAหรือRNAโดยใชเทคนิค
ตางๆเชนPolymeraseChainReaction(PCR),
Transcriptionmediatedamplification(TMA)
เปนตน
3. การตรวจสอบหรือวิเคราะหผลทีได
่ จากการขยาย
หรือเพิ่มจํานวนDNAหรือRNAเชนการใชprobe
หรือใชวิธีการของEIAเปนตน
PCRbaseamplificationmethod
PCRเปนวิธเพิ
ี ม่ จํานวนDNAวิธแรก
ี คิดขึน้ ในป
1985 และ ถูก นํา มา ใช มาก ที่ สุด ใน NAT ซึ่ง PCR
สามารถขยายDNAsequenceของไวรัสไดโดยตรง
ถาเปนRNAvirusก็เพิม่ ขัน้ ตอนReverseTranscription  อีก ขั้นตอน หนึ่ง เปลี่ยน RNA virus ให เปน
complementaryDNA(cDNA)จากนัน้ ก็เพิม่ จํานวน
DNAโดยใชprimer1คู ทีมี่ sequencecomplementaryกับDNAบริเวณที่ตองการขยายโดยใชเอนไซม
DNAPolymeraseโดยวิธี PCRจะแบงเปน3ขัน้ ตอน
คือdenatureโดยใชอุณหภูมิสูง(94 ํC)เพื่อทําให
targetDNAแยกเปนเสนเดี่ยวเพื่อจะไดเปนแมแบบ
ของการสรางDNAจากนัน้ ลดอุณหภูมลง
ิ เพือ่ ใหprimer
เขาไปจับกับDNAที่เปนคูสม(annealing)ซึ่งการจับ
กันของprimerกับtargetDNAจะมีความจําเพาะมาก

ถา ใช อุณหภูมิ ที่ เหมาะสม ( 55-60 ํ C ) จาก นั้ น เพิ่ ม
อุณหภูมิไปที่72 ํCซึ่งเปนอุณหภูมิที่เอนไซมDNA
Polymerase(TaqDNAPolymerase)สามารถตอ
ปลายprimerโดยใชDNAtargetเปนแมแบบ(Extension)ทําการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมดัิ งกลาวเปนรอบๆ
ประมาณ30-35รอบก็จะไดDNAเพิม่ ขึน้ อยางนอย
109 เท า  DNA ที่ ขยาย เพิ่ ม ขึ้ น สามารถ ที่ จะ ตรวจ
วิเคราะหไดหลายวิธีเชนยอมดวยสีEthidiumbromideหลังจากทําGelElectrophoresisหรือใชLabelledprobeก็ได
บริษทั RocheMolecularSystemไดพัฒนาวิธกี าร
PCRมาตรวจหาหรือวัดปริมาณไวรัสหลายชนิดซึ่งแต
ละวิธีสามารถตรวจไดตั้งแต1-100copyของไวรัส
และพัฒนาเปนการตรวจแบบอัตโนมัติ (Cobas)ตัง้ แต
ขัน้ ตอนการแยกNucleicacidการamplifyและการ
ตรวจสอบผลซึ่งวิธีการCobasAmpliscreenHCV
2.0HIV-1v.1.5ใชตรวจกรองหาเชือ้ ไวรัสHCVและ
HIVจากเลือดผูบริ
 จาคในตางประเทศหลายแหงเปนวิธี
ที่มีการปองกันการปนเปอนและมีinternalcontrol
ความไวของAmpliscreenassayอยูที ่ 25IU/mlบาง
หองปฏิบัติการมีการปรับปรุงเพิ่มความไวไดอีกโดย
วิธีการปนตกตะกอนไวรัสกอนเพื่อเปนการconcentratevirusแตเนือ่ งจากวิธกี ารPCRเปนวิธทีี ใช
่ ในงาน
วิจัยตามหองปฏิบัติการตางๆ อยูแลวจึงมีบางแหงใช
วิธี PCRในการคัดกรองเลือดเรียกวาInhousePCR
ซึง่ จะมีความเหมาะสมกับศูนยบริการโลหิตเหลานัน้ รวม
ทัง้ มีราคาถูกกวาเนือ่ งจากไมตองใชน้าํ ยาสําเร็จรูปทีรวม
่
คาRoyaltyอยูด วย
Real-TimePCR
Real-timePCRเปนเทคนิคใหมที่มีพัฒนามาจาก
วิธกี ารPCRกลาวคือมีการตรวจสอบผลในขณะทีมี่ การ
เพิ่มจํานวนDNAวิธีการก็ใชหลักของfluorescence
และprobeหรือการใชสีSYBRIซึง่ ไปแทรกตัวอยูใน

DNAเสนคูและเรืองแสงไดเปนการลดขั้นตอนของ
PCR ลง เหลือ แค 2 ขั้นตอน คือ extraction และ
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amplification,detectionวิธีการตรวจวิเคราะหวามี
DNAเพิ่มขึ้นอาจใชไดหลายวิธีเชนTaqManPCR
โดยใชหลักการของfluorogenicprobesถูกทําลายได
ดวย
5'exonucleaseactivityของDNAPolymerase
โดยการLabelledปลายขางหนึ่งของprobeดวยสี
fluoresceinและปลายอีกขางดวยquencherถามีการ
amplifyเกิดขึน้ probeจะถูกยอย(Hydrolyze)ทําให
เกิดการเรืองแสงซึง่ การเรืองแสงเปนสัดสวนโดยตรงกับ
ปริมาณPCRProductซึ่งสามารถตรวจวัดไดทันทีใน
ขณะที่มีการamplifyวิธีการReal-timePCRมีขอดี
กวาPCRธรรมดาก็คือสามารถบอกปริมาณได(Quantitative)และปองกันการปนเปอนในตัวเพราะไมตอง
เอา PCR product ออก มา ตรวจ สอบ ซึ่ง เปน สาเหตุ
สําคัญ ที่ ทําให เกิด ผลบวก ปลอม ได นอก จาก นี้ ยัง มี
วิธกี ารตรวจสอบผลแบบrealtimeอีกหลายวิธี เชน
z MolecularBeaconซึ่งเปนวิธีการตรวจสอบ
PCRProductดวยวิธีการReal-timePCRโดยออก
แบบprobeใหมีลักษณะเปนhairpinทีปลาย
่ ขางหนึง่
ติดสารเรืองแสงปลายอีกขางติดQuencherและใสลง
ไปในปฏิกริ ยิ าPCRตัง้ แตเริม่ ตนเมือ่ มีPCRProduct
เกิดขึน้ probeก็จะกางออกในลักษณะเปนเสนตรงหรือ
พันไปตามรูปรางhelixของDNAทําใหเกิดการเรือง
แสงขึน้ เพราะสารเรืองแสงจะอยูห างจากQuencherการ
เรืองแสงก็จะเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนPCRProductที่
เพิ่มขึ้น
z FRETProbeเปนการใชprobe2เสนพรอม
กันโดยการออกแบบ ใหprobeจับกับเสนDNAใน
ลักษณะที่ตอเรียงกันหางกัน1-2nucleotidesโดยที่
ปลายดาน3'ของprobeดานหนาจะlabelดวยสาร
เรืองแสงและปลายดาน5'ของprobeดานหลังจะติด
กับสารเรืองแสงอีกชนิดหนึง่ ซึง่ เมือ่ มีPCRProductเกิด
ขึ้นprobeทั้ง2เสนจะเขาไปเกาะกับPCRProduct
เมือ่ สารเรืองแสง2ชนิดมาอยูติ ดกันเนือ่ งจากตําแหนง
ของprobeก็จะสงพลังงานใหกันทําใหเกิดการเรืองแสง
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ขึ้นดวยวิธีการนี้เรียกวาFluorescenceResonance
EnergyTransfer(FRET)
RocheMolecularSystemกําลังพัฒนาวิธีการ
TaqManเพือ่ นํามาใชในการตรวจกรองเลือดและเริม่
มีใชในตางประเทศแลวRTPCRโดยบริษทั National
GeneticInstitutesไดรบั การรับรองจากFDAในการ
นําเทคนิคRT-PCRมาตรวจหาHIVและHCVจาก
pooledplasma(500unit)ซึง่ ทําใหลดคาใชจา ยไดมาก
และ ใน ปจจุบัน บาง บริษัท มี เครื่อง fully automate
สําหรับการตรวจหาเชือ้ ไวรัสในเลือดโดยรวม3ขัน้ ตอน
ขางตนไวในเครื่องเดียวกันเชนAmpliscreenของ
RocheหรือTrigisของGenProbe
Transcription-basedamplificationmethods
Transcription-mediatedamplification(TMA)
และNucleicacidsequencebasedamplification
(NASBA)เปนวิธีการเดียวกันคือเลียนแบบTranscriptionprocessของDNAโดยการเพิม่ จํานวนของ
RNAทีอุ่ ณหภูมเดี
ิ ยวโดยใชเอนไซมReverseTranscriptaseและRNAPolymeraseเพื่อเพิ่มจํานวน
RNAtargetโดยการใสPromoterของRNAPolymeraseลงไปในDNAsequenceทีต่ องการจากนัน้ ก็
ใช enzyme RNA Polymerase ให ทํา หนาที่ transcribeDNAออกเปนRNARNAทีเกิ
่ ดขึน้ สามารถวน
กลับเขาไปในขบวนการtranscriptionใหมไดอีกโดย
ผานทางReverseTranscriptaseทําใหมีจํานวนRNA
เพิม่ ขึน้ ในปริมาณมากพอทีจะ
่ วัดไดดวยวิธี HybridizationProtectionAssay(HPA)ทําใหแยกinternal
controlกับtargetRNAออกจากกันไดโดยใชProbe
ตางกัน
TMA HIV/HCV assay พัฒนา ขึ้น โดย Gen
ProbeInc.และมีชื่อทางการคาวาProcleixHIV-1/
HCVใชหลักการของTMAในการตรวจกรองหาเชื้อ
HIVและHCVพรอมๆ กันในเลือดผูบริจาค
GenProbeและ ChironไดพัฒนาSemiautomatedสําหรับทําTMAในการตรวจคัดกรองเลือดผู
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บริจาคและในอนาคตก็จะมีเครื่องอัตโนมัติที่สามารถ
ตรวจเชื้อได3ชนิดพรอมกันคือHIV,HCVและ
HBV
นอกจากเทคนิคPCRและTMAทีกล
่ าวมาแลวยัง
มีNATวิธกี ารอืน่ ๆเชน
z NucleicAcidSequenceBased
Amplification(NASBA)
z LigaseChainReaction(LCR)
z BranchedDNAsignalamplification
assay(bDNA)
ซึง่ เทคนิคNATเหลานีได
้ มีการนํามาใชตรวจวินจิ ฉัย
การติดเชื้อไวรัสตางๆ ไดและมีศักยภาพพอที่จะนํามา
ตรวจกรองเลือดไดเชนเดียวกันกับวิธี PCRหรือTMA
แตยังไมมีการพัฒนาออกมาใช
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