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ไวรัสตับอักเสบบี (HBV) เปน DNA virus ซึ่งเปนสาเหตุสำาคัญ

ของการเกิดตับอักเสบเรื้อรัง  มีผูติดเชื้อ HBVทั่วโลกประมาณ 400 

ลานคน รอยละ 10 – 30 ของผูติดเชื้อมีการดำาเนินโรคเปน ตับแข็ง

หรือมะเร็งตับ  HBV ติดตอไดโดยตรงจากการรับเลือด เพศสัมพันธ 

และจากมารดาสูทารก การตรวจการติดเชื้อ HBV สามารถตรวจ

ไดทั้ง แอนติเจน(HBsAg)   แอนติบอดี (Anti-HBs Anti-HBc)  

และตรวจหา HBV DNA (nucleic acid testing: NAT) วิธี NAT 

มีความไวสูงและลด window period ไดดีที่สุด สามารถตรวจ

พบ DNA ไดหลังติดเชื้อ 35-76 วัน แตตองใชเทคนิคพิเศษและมี

ราคาแพง  สวนการตรวจ HBsAg โดยวิธี Chemiluminescent 

immunoassay (CLIA) ซึ่งใชในปจจุบัน เปนเทคนิคที่ทำาไดงาย 

แตสามารถตรวจพบ HBsAg ไดหลังติดเชื้อ 50-97 วัน   ดังนั้น

ผูวิจัยจึงพัฒนาการตรวจ HBsAg ดวยวิธี Chemiluminescent 

enzyme immunoassay (CLEIA)  เพื่อเพิ่มความไวในการตรวจ

หา HBsAg  และ ลด window period โดยใช  monoclonal 

antibodies 3 clones ที่จำาเพาะตอ HBsAg ในสวน “a” determinant 

ตำาแหนง amino acids ที่ 111-130 และ 31-50 เปน captured 

antibodies และใช monoclonal antibodies 2 clones ที่จำาเพาะ

กับ  amino acids ตำาแหนงที่ 51-69 เปน conjugate antibody  

ติดฉลากดวย alkaline phosphatase เชื่อมกับ polymerized 

albumin ประเมินวิธี CLEIA  เปรียบเทียบกับวิธี CLIA (HBsAg) 

และวิธี NAT (HBV DNA)  โดยใชตัวอยาง seroconversion 

จำานวน 18 panels รวมกับซีรั่มจากลิงชิมแปนซีที่ติดเชื้อ HBV  

6 ตัว  ผลการวิจัยพบวาวิธี CLEIA มีคา cutoff 0.22 mIU/

mL ตรวจพบ HBsAg ไดหลังติดเชื้อเฉลี่ย  24.5 วัน ในขณะที่

วิธี NAT ตรวจพบ DNA เฉลี่ย 21.8 วัน และวิธี CLIA ตรวจ

พบ HBsAg หลังติดเชื้อเฉลี่ย 41.9 วัน  โดยสรุปวิธี CLEIA มี

ความไวสูงกวาวิธี CLIA 230 เทาและตรวจพบไดเร็วกวาวิธี CLIA 

17.4 วัน แตชากวาการตรวจ DNA 2.7 วัน และสามารถตรวจพบ 

HBsAg ในลิงชิมแปนซีไดเร็วกวาวิธี CLIA 18.5 วันแตชากวาวิธี 

PCR 9.7 วัน ดังนั้น การตรวจหา HBsAg โดยวิธี CLEIA จึง

เปนวิธีที่มีความไวสูงและลด window period ไดใกลเคียงกับ

การตรวจ HBV DNA  มีประโยชนในการตรวจเลือดบริจาคใน

การปองกันการแพรเชื้อจากผูบริจาคติดเชื้อ HBV ระยะแรก และ

การตรวจติดตาม ผลการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

วิราศิณี  ชัยมณี

ภาคบริการโลหิตที่ 6 จังหวัดขอนแกน

ยอวารสาร

การตรวจหาHepatitisBVirusSurfaceAntigenวิธีใหมที่มีความไวใกลเคียง

กับการตรวจหาสารพันธุกรรมในการตรวจการติดเชื้อระยะแรก

ANovelHepatitisBVirusSurfaceAntigenImmunoassayasSensitive

asHepatitisBVirusNucleicAcidTestinginDetectingEarlyInfection
Matsubara N, Kusano O, Sugamata O, Itoh T, Mizuii M, Tanaka J, et al.  Transfusion 2009;49:585-94.
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คำาแนะนำาจากแนวทางปฎิบัติทางคลินิกแนะนำาใหตรวจเลือดติด

ตามผูปวยที่ไดรับยาวอรฟารินทุก 4 สัปดาห การศึกษานี้เปนการ

ศึกษาแบบโดยการสุมและปกปดทั้ง 2 ฝาย (double blind) โดย

มีจุดประสงคเพื่อแสดงวา การตรวจติดตามดูแลผูปวยที่มีคา INR 

คงที่ ทุก 12 สัปดาห ไมไดดอยไปกวา (non-inferiority) การตรวจ

ติดตามทุก 4 สัปดาห โดยทำาการศึกษาที่โรงพยาบาล Hamilton 

Health Sciences-General Hospital ที่เมือง Ontario ประเทศ

แคนาดา 

ผูปวยที่เขารวมการศึกษา จะตองอายุมากกวา 18 ป ไดรับยา 

วอรฟารินและมี INR ที่ตองการอยูระหวาง 2.0-3.0 หรือ 2.5-3.5 

และ ไมตองปรับขนาดยาเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน ผูปวยจะถูก

คัดออกจากการศึกษาถาคาดวาจะมีชีวิตอยูไดไมนานถึง 1 ป

ผูปวยที่เขารวมการศึกษาทุกรายถูกเจาะเลือดเพื่อตรวจคา INR 

ทุกๆ 4 สัปดาห และจะถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ไดรับ

การตรวจติดตาม ทุกๆ 4 สัปดาห (จะรายงานคา INR จริงใหกับ

แพทยผูดูแลทุกๆ 4 สัปดาห) และกลุมที่ไดรับการตรวจติดตาม 

ทุกๆ 12 สัปดาห (จะรายงานคา INR จริงใหกับแพทยผูดูแลทุกๆ 

12 สัปดาห ที่เหลือจะรายงานคาปลอมที่ไดจากการสุม ทุก 4 สัปดาห 

ยกเวน หากคา INR จริงอยูในชวง extreme INRs คือ นอยกวา

หรือเทากับ 1.5 หรือ มากกวาหรือเทากับ 4.5 จะทำาการรายงานคา 

INR จริง ใหกับแพทยผูดูแลแทน) การติดตอกับผูปวยจะอาศัย

การติดตอผานทางโทรศัพท เพื่อรายงานผล INR ปรับขนาดยา 

รวมไปถึงการสอบถามขอมูลทั่วไปอื่นๆ ผูปวยจะไดรับการติดตาม

นาน 1 ป โดย primary outcome คือ รอยละของชวงเวลาที่ 

INR อยูในระดับที่รักษา (คำานวณโดยวิธี linear interpolation) 

และ secondary outcome จะไดแก การเกิด extreme INRs 

การปรับขนาดยา การเกิดเลือดออกรุนแรง การเกิดลิ่มเลือดอุด

ตัน และการตาย

จากการศึกษาในผูปวยทั้งหมด 226 ราย พบวาความแตก

ตางของรอยละของชวงเวลาที่ INR อยูในระดับที่รักษา ระหวาง

ทั้ง 2 กลุม อยูในเกณฑที่รับได แสดงวาการติดตามผูปวยทุก 4 

สัปดาห  ไมไดดอยไปกวาการติดตามผูปวยทุก 12 สัปดาห ในสวน

ของ secondary outcome พบวาผูปวยที่ไดรับการติดตามทุก 4 

สัปดาห ไดรับการปรับขนาดยามากกวาอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

สวน secondary outcome อื่นๆ ไมพบความแตกตางทางสถิติ

การวิเคราะหกลุมยอย (subgroup analysis) พบวาในแตละ

กลุมของ INR เปาหมาย ผลตรวจทางหองปฎิบัติการ เพศ การ

ใชยาตานเกล็ดเลือด หัวใจวาย และ เบาหวาน ไมพบความแตก

ตางของ primary outcome ระหวางผูปวย 2 กลุม อยางมีนัย

สำาคัญทางสถิติ นอกจากนี้พบวา การตรวจคา INR จากหองปฎิบัติ

การของ HHS-General Hospital laboratory, เพศหญิง และ 

การไมมีภาวะหัวใจวาย จะมีคารอยละของชวงเวลาที่ INR อยูใน

ระดับที่รักษาสูงกวาการตรวจคา INR จาก LifeLabs เพศชาย 

และ การมีภาวะหัวใจวายอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ

การศึกษานี้ ไดขอสรุปวาการติดตามผลของยาวอรฟารินทุก 12 

สัปดาห ไมไดมีผลดอยไปกวาทุก 4 สัปดาห โดยวัดผลเปนชวง

เวลาที่ INR อยูในคาที่ตองการ และยังไดขอสังเกตเพิ่มเติมอีกวา 

ในกลุมที่มีการติดตามผลของยาทุก 4 สัปดาห พบวามีการเปลี่ยน

ขนาดของยาวอรฟารินบอยกวา โดยผูเขียนแสดงความเห็นวา การ

ปรับเปลี่ยนขนาดของยานี้อาจจะถี่เกินไป เนื่องจากคา INR อาจ

จะเปลี่ยนแปลงเล็กนอย จากอาหารหรือยาที่ผูปวยรับประทานและ

อาจกลับมาอยูในชวงที่ตองการในเวลาตอมา

วิจารณ

1. การศึกษานี้ไมใชการติดตามผลทุก 12 สัปดาหอยางแทจริง 

เนื่องจากผูปวยทั้งสองกลุม ยังคงไดรับการโทรศัพทติดตาม

รวมทั้งเจาะเลือดติดตามผลทุก 4 สัปดาห และถาผลเจาะเลือด 

มีคา INR ที่ผิดปกติมาก ผลดังกลาวจะถูกสงไปใหแพทย เพื่อ

ทำาการปรับเพิ่มลดขนาดยา จากการศึกษาพบวามีคา INR ที่ผิด

ปกติมากนี้ในผูปวย 2 ราย จาก 124 รายในกลุม 12 สัปดาห 

2. ขอจำากัดประการที่สอง คือ ยังเปน phase 2 trial และยัง

คงตองมีการศึกษาเพิ่มเติม ในกลุมตัวอยางที่มีจำานวนเพิ่มขึ้น 

กอนที่จะสามารถขยายผลตอเนื่องไปใชทางคลินิกอยางแทจริงได 

3. ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด ใชเวลา 1 ปอาจจะสั้นเกินไป 

ยอวารสาร

การศึกษาแบบสุมเปรียบเทียบการตรวจเลือดทุก4สัปดาหกับทุก12สัปดาห

ในผูปวยที่ไดรับยาวอรฟารินและมีระดับinternationalnormalizedratio(INR)

คงที่
Sam Schulman และคณะ จาก McMaster University ประเทศแคนาดา  Ann Intern Med. 2011;155:653-9
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สำาหรับ secondary outcome เชน การเกิดเลือดออก ลิ่ม

เลือดอุดตัน หรือการเสียชีวิต แตสำาหรับ primary outcome 

ชวงเวลา นาจะมีความเหมาะสม

4. ผูปวยที่ไมสามารถติดตามไปจนจบการทดลองได คิดเปน 

รอยละ 9.6 ซึ่งถือเปนตัวเลขที่คอนขางมาก สวนใหญมักยอมรับ

อัตรารอยละ 5

5. การศึกษานี้ มิไดบอกรายละเอียดวาใชเกณฑมาตรฐานใดใน

การปรับเพิ่มลดขนาดของยาวอรฟาริน ซึ่งแตละประเทศ แตละ

องคกร มีแนวทางปรับเพิ่มลดขนาดของยาที่แตกตางกันออก

ไปจึงอาจจะไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ในผูปวยแตละราย

6. การศึกษานี้ ใชการวิเคราะหแบบ “Intention to treat” เนื่อง

จากผูปวยทุกรายที่เขารวมการศึกษา จะถูกนำามาวิเคราะหผล

ทางสถิติในขั้นสุดทาย ชวย ลดอคติของการ ศึกษา 

7. ผูปวยทั้งสองกลุมยังคงไดรับการโทรศัพทติดตามทุก 4 สัปดาห 

ดังนั้น ผูปวยในกลุม 12 สัปดาห อาจจะมีการปฎิบัติตัว รวม

ทั้งการระมัดระวังในการรับประทานอาหารและยา ดีกวาผูปวย

ในเวชปฏิบัติทั่วไป

ศุภกัญญา  วงศรักษพานิช

วงศพิทักษ  เทพพรพิทักษ

นภัสนันท  เปรมอิสระชัยกิจ

เอกชัย  ฤทธิวัฒนเดช
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