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ภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในผูป้ ่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียที่รบั เลือดประจ�ำ
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บทคัดย่อ
ความเป็ นมา ผูป้ ่ วยโรคธาลัสซีเมียทีร่ บั เลือดประจ�ำมีโอกาสเสีย่ งต่อภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แม้วา่ ผูป้ ่ วยเด็กไทยทุกคนได้รบั
วัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบ บี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้เริม่ ตรวจ individual nucleic
acid test (NAT) ของไวรัสตับอักเสบ บี ในผูบ้ ริจาคเลือดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 วัตถุประสงค์ ศึกษาความชุกของภาวะติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บีในผูป้ ่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียทีร่ บั เลือดประจ�ำ วิธกี าร ศึกษาย้อนหลังในผูป้ ่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงทีพ่ ง่ึ พาการ
รับเลือดประจ�ำตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2537 ถึง 2562 จ�ำนวน 252 ราย ส่วนใหญ่เป็ นโรคเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน อี อายุเฉลีย่ ทีเ่ ริม่ รับ
เลือด (mean+SD) เท่ากับ 1.8±1.6 ปี ระยะเวลาติดตามอย่างต่อเนือ่ งเฉลีย่ (mean+SD) เท่ากับ 8.0±5.3 ปี และได้มกี ารตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับไวรัสตับอักเสบ บี ได้แก่ HBsAg, anti-HBs และ anti-HBc ก่อนเริม่ รับเลือดและติดตามระหว่างการรักษา
ผลการศึกษา ผูป้ ่ วยทุกคนได้รบั วัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบ บี ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการตรวจ HBsAg เป็ นลบ
ในช่วงก่อนรับเลือดและระหว่างการรักษาเป็ นประจ�ำทุกปี ผูป้ ่ วย 156 ราย (61.9%) มีผลการตรวจ anti-HBs เป็ นบวกก่อนเริม่ รับ
เลือดและผูป้ ่ วย 96 ราย (38.1%) ไม่มภี มู ติ า้ นทานต่อไวรัสตับอักเสบ บี ปรากฏว่าผูป้ ่ วย 92 ราย (92/96 = 95.8%)ทีม่ ผี ลการตรวจ
anti-HBs เป็ นลบ มีการตอบสนองต่อวัคซีนกระตุน้ จ�ำนวน 1-3 เข็ม และมีผูป้ ่ วย 4 ราย (4/96 = 4.2%) ทีม่ ผี ลการตรวจ anti-HBs
เป็ นลบ แต่ไม่ได้รบั วัคซีนกระตุน้ ในระหว่างติดตามการรักษา ได้มกี ารตรวจ anti-HBc เพิม่ เติมในผูป้ ่ วย 183 ราย พบว่าผูป้ ่ วย 9
ราย (9/183 = 4.9%) มีผลตรวจ anti-HBc เป็ นบวก ให้การวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มาก่อน 5 รายและสงสัยมีภาวะ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (seroconversion) 4 ราย ซึง่ เป็ นผูป้ ่ วยทีม่ ผี ลการตรวจ anti-HBs เป็ นลบแต่ไม่ได้รบั วัคซีนกระตุน้ ผูป้ ่ วย
ทัง้ 4 ราย เริม่ รับเลือดก่อนปี พ.ศ. 2551 อัตราการพบ seroconversion ในกลุม่ ผูป้ ่ วยทีเ่ ริม่ รับเลือดก่อนปี พ.ศ. 2551 แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั การไม่พบ seroconversion ในกลุม่ ผูป้ ่ วยทีเ่ ริม่ รับเลือดหลังปี พ.ศ. 2551 (p = 0.005) ซึง่ มีการตรวจ
individual NAT ของไวรัสตับอักเสบ บี ในผูบ้ ริจาคเลือดและเมือ่ น�ำมาค�ำนวณค่า relative risk เท่ากับ 0.94 โดย 95%CI เท่ากับ
0.87-0.99 สรุ ป การตรวจ individual NAT ของไวรัสตับอักเสบ บี ในผูบ้ ริจาคเลือดร่วมกับการให้วคั ซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบ บี
อย่างเหมาะสม จะช่วยลดความชุกของภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในผูป้ ่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียทีร่ บั เลือดประจ�ำ
คำ�สำ�คัญ : l ไวรัสตับอักเสบ บี l โรคธาลัสซีเมียที่รับเลือดประจำ� l การสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบ บี
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 2564;31:155-61.

ได้รบั ต้นฉบับ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แก้ไขบทความ 8 มีนาคม 2564 รับลงตีพมิ พ์ 19 เมษายน 2564
ต้องการส�ำเนาต้นฉบับติดต่อ นายแพทย์พงศ์ภคั พงศ์พชิ ชา สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Email: yensabai004@gmail.com

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2564

156

พงศ์ภคั พงศ์พชิ ชา และคณะ

Original article
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Abstract:
Introduction: Patients with transfusion-dependent thalassemia are at risk of contracting transfusion-associated
hepatitis B virus infection although every Thai infant has received hepatitis B vaccine according to the Expanded
Program of Immunization since 1992 and the National Blood Centre, the Thai Red Cross Society has performed
individual nucleic acid test (NAT) for hepatitis B virus among blood donors since 2008. Objective: The study
aimed to determine the hepatitis B seroprevalence among children with transfusion-dependent thalassemia.
Methods: A retrospective analysis was conducted in 252 transfusion-dependent thalassemia cases from 1994 to
2019; the majority involved beta-thalassemia/hemoglobin E. The mean±SD age of initial blood transfusion was
1.8±1.6 years and the mean±SD duration of follow-up was 8.0±5.3 years. The laboratory investigation including
HBsAg, anti-HBs, and anti-HBc was performed before blood transfusion and during follow-up. Results: Every
patient had completed the routine hepatitis B vaccination and was negative for HBsAg before blood transfusion
and during annual follow-up. Before transfusion, a total of 156 of 252 patients (61.9%) had positive anti-HBs while
96 patients (38.1%) had negative anti-HBs. In all, 92 of 96 patients with negative anti-HBs (95.8%) exhibited a
protective anti-HBs after receiving 1-3 booster hepatitis B vaccines. The remaining 4 patients with anti-HBs
negative patients (4.2%) did not receive the booster vaccination. Additional anti-HBc determination during
follow-up period revealed positive among 9 patients (9/183 = 4.9%) who were classified as previous hepatitis B
infection in 5 patients (5/183 = 2.7%) and seroconversion in 4 patients (4/183 = 2.2%). These 4 seroconversion
patients were receiving transfusion before 2008 with initial negative anti-HBs and did not receive booster vaccination. The seroconversion rate among patients receiving transfusion before 2008 significantly differed from no
seroconversion among those receiving transfusion after 2008 (p = 0.005) when the individual NAT of hepatitis
B virus among blood donors was initiated. The relative risk was 0.94 with 95%CI of 0.87-0.99. Conclusion: The
combined individual NAT of hepatitis B virus among blood donors and appropriate hepatitis B vaccination was
helpful in decreasing the seroprevalence among children with transfusion-dependent thalassemia.
Keywords : l Hepatitis B l Transfusion-dependent thalassemia l HBV immunization
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ไวรัสตับอักเสบ บี ในผูป้ ่ วยธาลัสซีเมีย
บทน� ำ
ผูป้ ่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียทีม่ อี าการรุนแรงจ�ำเป็ นต้องรับเลือด
ประจ�ำ เพือ่ ให้มกี ารเจริญเติบโตใกล้เคียงเด็กปกติ และลดการสร้าง
เม็ดเลือดแดงผิดปกติทงั้ ในและนอกไขกระดูก ท�ำให้ตบั และม้ามไม่
โตมาก ผูป้ ่ วยกลุม่ นี้มคี วามเสีย่ งต่อภาวะติดเชื้อจากการรับเลือด เช่น
ไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ บี และไวรัสตับอักเสบ ซี เป็ นต้น1,2
ในประเทศไทยมีการพัฒนาระบบบริการธนาคารเลือดเพือ่ ให้
ได้เลือดทีป่ ลอดภัยและป้ องกันภาวะติดเชื้อจากการรับเลือด ได้แก่
ให้ผูบ้ ริจาคเลือดตอบแบบสอบถามคัดกรองเบื้องต้นก่อนบริจาค
เลือด และการตรวจหาโรคติดเชื้อในผูบ้ ริจาคเลือดอย่างครบถ้วน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้พฒั นาการตรวจหา
โรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ บี และไวรัสตับอักเสบ
ซี เป็ นล�ำดับ โดยใช้เทคนิคทางซีโรโลยี เริ่มตรวจหาไวรัสเอช
ไอวีในปี พ.ศ. 25303 การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ บีในปี พ.ศ.
25304 และการเริ่มตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซีในปี พ.ศ. 25355
และ และเริ่มใช้เทคนิค nucleic acid test (NAT) แบบรวมผู ้
บริจาคเลือด 6 ราย (minipool NAT) ในบางโรงพยาบาลปี พ.ศ.
2543-2544 และเริ่มตรวจทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. 2549 อย่างไร
ก็ตาม เพือ่ ความปลอดภัยสูงสุดต่อผูร้ บั เลือด ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทยได้ศึกษาเปรียบเทียบการตรวจแบบรวมผู ้
บริจาคเลือด 6 ราย (minipool NAT) กับการตรวจผูบ้ ริจาคเลือด
รายเดียว (individual NAT) ในปี พ.ศ. 2550-2551 และปรับ
ใช้เป็ นแบบการตรวจผูบ้ ริจาคเลือดรายเดียวทัว่ ประเทศในปี พ.ศ.
2558 ท�ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผูร้ บั เลือดมากขึ้น4-7
เนื่องจากไวรัสตับอักเสบ บี เป็ นโรคทีป่ ้ องกันได้ นอกเหนือ
จากการรับเลือดจากผูบ้ ริจาคเลือดทีผ่ ่านการคัดกรองอย่างครบ
ถ้วน การสร้างภูมติ า้ นทานต่อไวรัสตับอักเสบ บี แก่ผูป้ ่ วยโร
คธาลัสซีเมียทีร่ บั เลือดประจ�ำมีความส�ำคัญเช่นกัน8 โดยวัคซีน
ป้ องกันไวรัสตับอักเสบ บีได้ถกู คิดค้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2525 และ
ประเทศไทยเริ่มให้วคั ซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบ บี แก่เด็กทุกคน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 ตาม Expanded Program of Immunization
ซึง่ สามารถครอบคลุมประชากรได้ถงึ ร้อยละ 97.3 เกิดภูมติ า้ นทาน
ได้รอ้ ยละ 51 และสามารถลดอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต9-11
ิ
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ผูป้ ่ วยและวิธกี าร
ศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนและบันทึกของหน่วยโลหิตวิทยา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2562 ในผูป้ ่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียที่
รับเลือดประจ�ำทีภ่ าควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
เพศ อายุทว่ี นิ ิจฉัย ชนิดของโรคธาลัสซีเมีย การฉีดวัคซีนไวรัส
ตับอักเสบ บี และการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับไวรัสตับ
อักเสบ บี ได้แก่ hepatitis surface antigen (HBsAg), antihepatitis B surface antibody (anti-HBs) ตัง้ แต่ พ.ศ. 2537
และเพิม่ การตรวจ anti-hepatitis B core antibody (anti-HBc)
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2557
การศึกษานี้ได้ผ่านการรับรองทางจริยธรรมการวิจยั โดยคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ COA. MURA2020/1979
สถิติ
บรรยายลักษณะของประชากรโดยใช้ค่าเฉลีย่ และเปรียบเทียบ
ประชากรแต่ละกลุม่ โดยใช้ Chi-Square, ANOVA และ relative risk

ผลการศึกษา
รวบรวมข้อมูลผูป้ ่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียทีร่ บั เลือดประจ�ำตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2537 ถึง 2562 ทัง้ สิ้น 252 ราย แบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 3 กลุม่
ตามปี ทเ่ี ริ่มรับเลือดคือ กลุม่ ที่ 1 พ.ศ. 2537-2543 จ�ำนวน 40
ราย กลุม่ ที่ 2 พ.ศ. 2544-2553 จ�ำนวน 78 ราย และกลุม่ ที่ 3
พ.ศ.2554-2562 จ�ำนวน 134 ราย โดยมีอายุเฉลีย่ ทีเ่ ริ่มรับเลือด
(mean±SD) เท่ากับ 1.8±1.6 ปี ระยะเวลาติดตามอย่างต่อเนื่อง
เฉลีย่ (mean±SD) เท่ากับ 8.0±5.3 ปี อัตราส่วนผูป้ ่ วยเพศ
ชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1.1:1 โดยอายุทเ่ี ริ่มรับเลือด ระยะเวลา
ติดตามและอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงของผูป้ ่ วยทัง้ 3 กลุม่
ไม่แตกต่างกัน ผูป้ ่ วยร้อยละ 77.4 เป็ นโรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้า
ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน อี ร้อยละ 6 เป็ นเบต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์
และร้อยละ 16.7 เป็ นโรคธาลัสซีเมียชนิดอืน่ ๆ เช่น ฮีโมโกลบิน
เอช ฮีโมโกลบิน เอช คอนสแตนสปริงและเออีบาร์ท เป็ นต้น ผู ้
ป่ วยทุกรายมีประวัตไิ ด้รบั วัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบ บี ครบ
ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
เพือ่ ศึกษาความชุกของภาวะติดเชื้อและภูมติ า้ นทานของไวรัสตับ บีโดยวิธที างซีโรโลยี่ ก่อนรับเลือดและระหว่างการรักษา พบว่าผู ้
อักเสบ บี ในผูป้ ่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงทีร่ บั เลือดประจ�ำ ป่ วยทุกรายมีผลการตรวจ HBsAg เป็ นลบในช่วงก่อนรับเลือดและ
วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2564
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ระหว่างการรักษาเป็ นประจ�ำทุกปี ในช่วงก่อนรับเลือด มีผูป้ ่ วย 156
รายคิดเป็ นร้อยละ 61.9 ของผูป้ ่ วยทัง้ หมดมีภมู ติ า้ นทานต่อไวรัส
ตับอักเสบ บีชนิด anti-HBs ซึง่ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตใิ นผูป้ ่ วยทัง้ 3 กลุม่ ดังแสดงใน Table 1 รวมทัง้
ค่าเฉลีย่ ของ anti-HBs (mean±SD) เท่ากับ 99.4±148.9 mIU/
mL และไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตใิ นผูป้ ่ วย
ทัง้ 3 กลุม่ (p = 0.48)
ส�ำหรับผูป้ ่ วยที่ผลการตรวจภูมติ า้ นทานต่อไวรัสตับอักเสบ
บี ชนิด anti-HBs เป็ นลบจ�ำนวน 96 รายคิดเป็ นร้อยละ 38.1
ของผูป้ ่ วยทัง้ หมด ผูป้ ่ วย 92 ราย ได้รบั วัคซีนป้ องกันไวรัสตับ
อักเสบ บี กระตุน้ ตัง้ แต่จำ� นวน 1-3 ครัง้ และมีการติดตามตรวจ
anti-HBs หลังได้รบั วัคซีนหนึ่งเดือนให้มรี ะดับภูมติ า้ นทานต่อไวรัส
ตับอักเสบ บี อยู่ในระดับทีป่ ้ องกันได้ (> 10 mIU/mL) หากได้ผล
ลบหรือต�ำ่ กว่า 10 mIU/mL จะให้วคั ซีนเข็มทีส่ อง และติดตาม
ตรวจ anti-HBs ในเวลาหนึ่งเดือนต่อมา ถ้ายังเป็ นผลลบหรือ
ต�ำ่ กว่า 10 mIU/mL อีก จะนัดมาฉีดวัคซีนเข็มทีส่ ามในเวลาสี่
เดือนต่อมา และตรวจ anti-HBs ในเวลาหนึ่งเดือนต่อมา แต่หาก
ฉีดกระตุน้ ครบ 3 ครัง้ แล ้ว ผลการตรวจ anti-HBs ยังเป็ นลบ
หรือต�ำ่ กว่า 10 mIU/mL แสดงว่าเป็ นผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ตอบสนองต่อ
วัคซีน ปรากฎว่ามีผูป้ ่ วย 92 รายมีอายุเฉลีย่ (mean±SD) เท่ากับ
10.3±4.8 ปี ตอบสนองต่อวัคซีนกระตุน้ ภูมติ า้ นทาน โดยได้รบั
วัคซีนเพิม่ หนึ่งเข็มจ�ำนวน 71 ราย สองเข็มจ�ำนวน 15 รายและ
สามเข็มจ�ำนวน 6 ราย โดยทีค่ ่าเฉลีย่ ของจ�ำนวนวัคซีนกระตุน้
ภูมติ า้ นทาน (mean±SD) เท่ากับ 1.7±0.6 เข็มและค่าเฉลีย่ ของ
anti-HBs (mean±SD) เท่ากับ 142.7±147.3 mIU/mL ซึง่ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะหว่างผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั วัคซีน
เพิม่ หนึ่งเข็ม สองเข็มและสามเข็มตามล�ำดับ (p = 0.31) และมี
ระดับของ anti-HBs สูงกว่าระดับของ anti-HBs ในกลุม่ ผู่ป่วยที่

มีภมู ติ า้ นทานจากการรับวัคซีนป้ องกันตับอักเสบ บี ตามมาตรฐาน
ในขวบปี แรกสามครัง้ (p = 0.02) และยังมีผูป้ ่ วยอีก 4 ราย เป็ นผู ้
ป่ วยในกลุม่ ที่ 1 และ 2 กลุม่ ละ 2 รายมี anti-HBs เป็ นลบตัง้ แต่
ก่อนรับเลือดแต่ไม่ได้รบั วัคซีนกระตุน้
มีผูป้ ่ วยที่ได้รบั การตรวจภูมติ า้ นทานต่อไวรัสตับอักเสบ บี
ชนิด anti-HBc จ�ำนวน 183 ราย คิดเป็ นร้อยละ 72.6 ของผูป้ ่ วย
ทัง้ หมดในระหว่างติดตามการรักษา ซึง่ มีอายุเฉลีย่ (mean±SD)
เท่ากับ 8.5±5.4 ปี แบ่งเป็ นกลุม่ ที่ 1 จ�ำนวน 18 ราย กลุม่ ที่ 2
จ�ำนวน 59 ราย และกลุม่ ที่ 3 จ�ำนวน 106 ราย พบว่าตรวจพบภูมิ
ต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบ บี ชนิด anti-HBc เป็ นบวกจ�ำนวน
3 (3/18 = 16.7%), 5 (5/59 = 8.5%) และ 1 (1/109 = 0.9%)
ราย ในผูป้ ่ วยกลุม่ ที่ 1, 2 และ 3 ตามล�ำดับ ดังแสดงใน Table 2
ซึง่ ผูป้ ่ วยกลุม่ ที่ 3 มีจำ� นวนผูป้ ่ วยทีม่ ผี ลการตรวจภูมติ า้ นทานต่อ
ไวรัสตับอักเสบ บี ชนิด anti-HBc เป็ นบวกต�ำ่ กว่าผูป้ ่ วยกลุม่ ที่ 1
และ 2 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.006) เมือ่ น�ำมาวิเคราะห์
ตามสาเหตุ พบว่าเป็ นผูป้ ่ วยทีเ่ คยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (prior
infection) จากการตรวจพบ anti-HBs เป็ นบวกตัง้ แต่ก่อนรับ
เลือดและตรวจพบ anti-HBc เป็ นบวกเมือ่ มีการตรวจเพิม่ เติมใน
ภายหลังจ�ำนวน 1 ราย (1/18 = 5.5%), 3 ราย (3/59 = 5.1%)
และ 1 ราย (1/109 = 0.9%) ในผูป้ ่ วยกลุม่ ที่ 1, 2 และ 3 ตาม
ล�ำดับ และมีผูป้ ่ วยทีส่ งสัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากการรับ
เลือด (seroconversion) จากการตรวจ anti-HBs เป็ นลบตัง้ แต่
ก่อนรับเลือดและมี anti-HBs และ anti-HBc เป็ นบวกในระหว่าง
ติดตามการรักษา จ�ำนวน 2 ราย (2/18 = 11.1%) และ 2 ราย
(2/59 = 3.4%) ในผูป้ ่ วยกลุม่ ที่ 1 และ 2 ตามล�ำดับ ดังแสดงใน
Figure 1 และ Table 2 ซึง่ ผูป้ ่ วยทีส่ งสัยการติดเชื้อไวรัสตับอัก
เสบบีจากการรับเลือด (seroconversion) จ�ำนวน 4 ราย เป็ นผู ้
ป่ วยรายเดียวกับผูป้ ่ วยทีผ่ ลตรวจภูมติ า้ นทานต่อไวรัสตับอักเสบบี

Table 1 แสดงจ�ำนวน (ร้อยละ) ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การตรวจภูมคิ ุม้ กันต่อไวรัสตับอักเสบ บี ชนิด anti-HBs และ anti-HBc และผู ้
ป่ วยทีไ่ ด้รบั วัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบ บี เพิม่
Year of Transfusion

2537-2543
(40 cases)

2544-2553
(78 cases)

2554-2562
(134 cases)

Total
(252 cases )

Anti-HBs positive
- Before transfusion
27 (67.5%)
47 (60.3%)
82 (61.2%)
156 (61.9%)
- Follow-up
40 (100%)
78 (100%)
134* (100%)
252 (100%)
Hepatitis B vaccine booster
11 (27.5%)
29 (37.2%)
52 (38.8%)
92 (36.5%)
Anti-HBc determination
18 (45%)
59 (75.6%)
106 (79.1%)
183 (72.6%)
- Anti-HBc positive
3 (16.7%)
5 (8.5%)
1 (0.9%)
9 (4.9%)
*ได้รวมผูป้ ่ วยจ�ำนวน 4 ราย ทีม่ ผี ลตรวจ anti-HBs เป็ นลบก่อนรับเลือดและมี seroconversion ระหว่างติดตามการรักษา
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Prior infection
Seroconversion
Seroconversion
Prior infection
Seroconversion
Seroconversion
Prior infection
Prior infection
Prior infection
2538
2541
2543
2545
2549
2550
2552
2552
2556
B major
B/E
B/E
B major
B/E
B/E
B major
B/E
B/E
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B major, Beta-thalassemia major; B/E, Beta-thalassemia/HbE; NT, not test; NR, not required

NR
0
0
NR
0
0
NR
NR
NR

Booster vaccine

HBV serology before transfusions
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HBc
-ve
+ve
NT
-ve
-ve
NT
-ve
-ve
NT
-ve
+ve
NT
-ve
-ve
NT
-ve
-ve
NT
-ve
+ve
NT
-ve
+ve
NT
-ve
+ve
NT
Diagnosis Year of starting transfusion
Patient

Table 2 แสดงผูป้ ่ วยทีต่ รวจพบภูมคิ ุม้ กันต่อไวรัสตับอักเสบ บี ชนิด anti-HBc เป็ นบวกจ�ำนวน 9 ราย
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ชนิด anti-HBs ลบตัง้ แต่ก่อนรับเลือดแต่ไม่ได้รบั วัคซีนกระตุน้
นอกจากนี้ ยังไม่พบผูป้ ่ วยทีส่ งสัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีจาก
การรับเลือด (seroconversion) ในผูป้ ่ วยกลุม่ ที่ 3
เนื่องจากปี พ.ศ. 2551 เป็ นปี ทม่ี กี ารเริ่มตรวจไวรัสตับอักเสบ
บี ด้วยวิธี NAT จึงแยกวิเคราะห์ผูป้ ่ วยทีม่ ผี ลตรวจ HBsAg,
anti-HBs และ anti-HBc จ�ำนวน 183 ราย โดยแบ่งเป็ น 2
กลุม่ คือกลุม่ ทีเ่ ริ่มรับเลือดก่อนปี พ.ศ. 2551 จ�ำนวน 63 รายและ
กลุม่ ทีเ่ ริ่มรับเลือดหลังปี พ.ศ. 2551 จ�ำนวน 120 ราย ปรากฎว่า
พบผูป้ ่ วยทีส่ งสัยภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีจากการรับเลือด
(seroconversion) ในกลุม่ ผูป้ ่ วยทีเ่ ริ่มรับเลือดก่อนปี พ.ศ. 2551
จ�ำนวน 4 รายซึง่ เป็ นผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี มู ติ า้ นทานต่อไวรัสตับอักเสบ
บี จากการได้รบั วัคซีนป้ องกันไว้รสั ตับอักเสบ บี เบื้องต้น จ�ำนวน
3 เข็มและไม่ได้รบั วัคซีนกระตุน้ แต่ไม่พบผูป้ ่ วยทีส่ งสัยภาวะติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากการรับเลือด (seroconversion) ใน
กลุม่ ผูป้ ่ วยทีเ่ ริ่มรับเลือดหลังปี พ.ศ. 2551 และเป็ นผูป้ ่ วยทีม่ ภี มู ิ
ต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบ บี จากการได้รบั วัคซีน เมือ่ ค�ำนวณทาง
สถิตเิ ปรียบเทียบการเกิด seroconversion โดยใช้ Chi-Square
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.005)
และเมือ่ น�ำมาค�ำนวนค่า relative risk เท่ากับ 0.94 โดย 95%
confident interval เท่ากับ 0.87-0.99

HBV serology during follow-up
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HBc
-ve
+ve
+ve
-ve
+ve
+ve
-ve
+ve
+ve
-ve
+ve
+ve
-ve
+ve
+ve
-ve
+ve
+ve
-ve
+ve
+ve
-ve
+ve
+ve
-ve
+ve
+ve

Conclusion

ไวรัสตับอักเสบ บี ในผูป้ ่ วยธาลัสซีเมีย

วิจารณ์
ภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เป็ นปัญหาส�ำคัญทีพ่ บได้บอ่ ย
ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร้อยละ 75-809,10 ติดเชื้อ
จากการสัมผัสเลือด การมีเพศสัมพันธ์และจากมารดาสู่ทารก ใน
ประเทศไทยได้มกี ารนโยบายการฉีดวัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบ
บี แก่เด็กไทยทุกคนตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 ซึง่ ครอบคลุมมากว่าร้อย
ละ 95 ท�ำให้อตั ราการติดเชื้อและเป็ นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี ลด
ลงจากร้อยละ 5-6 ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 19-11 ประกอบกับมี
การพัฒนาการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีในผูบ้ ริจาคเลือด
อย่างต่อเนื่อง7 ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผูป้ ่ วยทีจ่ ำ� เป็ นต้องได้
รับเลือดมากขึ้น โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงทีพ่ ง่ึ พา
การรับเลือดประจ�ำจะมีโอกาสเสีย่ งการติดเชื้อมากกว่าบุคคลทัว่ ไป2
ซึง่ สัมพันธ์กบั ผลการศึกษานี้ทอ่ี ตั ราผูป้ ่ วยกลุม่ prior infection
และ seroconversion ลดลงในผูป้ ่ วยเแต่ละกลุม่ เรียงตามปี ท่ี
เริ่มรับเลือดช้าลงตามล�ำดับ และไม่พบผูป้ ่ วย seroconversion
ผูป้ ่ วยทีเ่ ริ่มรับเลือดหลังปี พ.ศ. 2551 ซึง่ เป็ นปี ทเ่ี ริ่มมีการตรวจหา
เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี โดยวิธี NAT ซึง่ มีความไวในการตรวจสูง
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กลุม่ ที่ 1 2537-2543 (18 ราย)
กลุม่ ที่ 2 2544-2553 (59 ราย)
กลุม่ ที่ 3 2554-2562 (106 ราย)

Anti-HBc +
3 (16.7%)
5 (8.5%)
1 (0.9%)

Prior infection
1 (5.6%)
3 (5.1%)
1 (0.9%)

Sero-conversion
2 (11.1%)
2 (3.4%)
0

Figure 1 แสดงจำ�นวน (ร้อยละ) ของผู้ป่วยที่มีผลการตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ บี ชนิด anti-HBc เป็นบวก
แม้วา่ ผูป้ ่ วยทุกรายจะได้รบั วัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบ บี
ตาม Expanded Program of Immunization แต่จากการ
ศึกษาก่อนหน้าในประเทศไทยพบว่าเพียงร้อยละ 51 มีภมู ติ า้ นทาน
ต่อไวรัสตับอักเสบบี9 ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็ นในการตรวจวัดระดับ
ภูมติ า้ นทาน anti-HBs ก่อนเริ่มการรักษาโดยการให้เลือด และ
พิจารณาให้วคั ซีนกระตุน้ ในผูป้ ่ วยโรคธาลัสซีเมียทีย่ งั ไม่มภี มู ติ า้ นทาน
เนื่องจากมีความเสีย่ งติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากการรับเลือด ซึง่
การศึกษานี้พบว่ามีผูป้ ่ วยร้อยละ 38.1 ของผูป้ ่ วยทัง้ หมดไม่มภี มู ิ
ต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี จ�ำเป็ นต้องได้รบั วัคซีนป้ องกันไวรัส
ตับอักเสบ บี กระตุน้ เพิม่ เติม และยังพบว่ามีผูป้ ่ วย 4 ราย ทีไ่ ม่
ได้รบั วัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบ บี กระตุน้ มีภาวะแทรกซ้อน
seroconversion ต่อไวรัสตับอักเสบ บี จากการรับเลือด
การศึกษานี้จงึ เสนอแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
ในการป้ องกันภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แก่ผูป้ ่ วยเด็กโรค
ธาลัสซีเมียทีร่ บั เลือดประจ�ำดังนี้ มีการตรวจ HBsAg, anti-HBs
และ anti-HBc ตัง้ แต่ก่อนเริ่มรักษาโดยการให้เลือด ถ้าผูป้ ่ วยยัง
ไม่มภี มู ติ า้ นทานต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จะได้รบั วัคซีน
กระตุน้ จ�ำนวน 1-3 ครัง้ จนกว่าผลติดตามระดับภูมติ า้ นทานชนิด
anti-HBs > 10 mIU/mL นอกจากนี้ยงั มีการติดตามตรวจ HBsAg,
anti-HBs และ anti-HBc ในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ตอบสนองต่อวัคซีนกระตุน้
อย่างน้อยทุก 6 เดือน และติดตามตรวจ anti-HBs อย่างน้อยปี
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ละครัง้ ในผูป้ ่ วยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานชนิด anti-HBs เพือ่ พิจารณาฉีด
วัคซีนกระตุน้ ให้ภมู ติ า้ นทานอยู่ในระดับป้ องกันได้อย่างต่อเนื่อง
สรุป
ผูป้ ่ วยเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ตอ้ งรับเลือดประจ�ำมีความเสี่ยง
ต่อภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี การตรวจ individual NAT
ของไวรัสตับอักเสบ บี ในผูบ้ ริจาคเลือดของศูนย์บริการโลหิตแห่ง
ชาติ สภากาชาดไทยร่วมกับการตรวจ HBsAg, anti-HBs และ
anti-HBc ในผูป้ ่ วยก่อนรับเลือดและติดตามระหว่างการรักษา การ
ให้วคั ซีนป้ องกันอย่างเหมาะสม จะมีประโยชน์ในการช่วยลดความ
ชุกของภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีและช่วยให้ผูป้ ่ วยปลอดภัย
จากการรับเลือดมากขึ้น
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