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ไวรัส Human T-cell leukemia (HTLV-I) เปน
retrovirus  ที่ สามารถ ติด ตอ ทาง การ รับ โลหิต โดย เปา
หมาย  ของ เชือ้ ไวรสั นี ้คอื เมด็ โลหติ ขาว ชนดิ T-lympho-
cyte  ซึง่ ใน องักฤษ ยงั ไม ม ีการ ตรวจ คดั กรอง หา ไวรสั ตวั นี้
ใน ผู บรจิาค โลหติ และ เนือ่ง จาก ม ีการ ใช การ ลด เมด็ โลหติ
ขาว โดย ใช set กรอง เม็ด โลหิต ขาว ใน โลหิต ทุก ถุง ของ
ประเทศ อังกฤษ จึง มี การ ศึกษา ประสิทธิภาพ ของ การ ใช
set  กรอง เม็ด โลหิต ขาว ใน การ ลด การ ติดเชื้อ ไวรัส
HTLV-I  จาก การ รบั โลหติ การ ศกึษา นี ้ทาํ การ ตรวจ หา เชือ้
ไวรสั  HTLV-I ใน โลหติ ครบ สวน และ เกลด็ โลหติ ที ่ม ีเชือ้
ภาย หลัง ผาน การ กรอง โดย ใช  set กรอง เม็ด โลหิต ขาว
มาตรฐาน ที ่ใช ใน ปจจบุนั 2 บรษิทั และ ใน ผู ที ่ม ีการ ตดิเชือ้
นี ้แฝง อยู โดย ไม แสดง อาการ การ ตรวจ หา เชือ้ ใช วธิี real-
time quantitative polymerase chain reaction
(PCR)  และ nested PCR สาํหรบั HTLV-I Tax DNA
ความ สามารถ ใน การ กรอง เมด็ โลหติ ขาว ชนดิ T-lympho-

cyte  ดู จาก การ วัด คา endogenous subset-specific
CD3  mRNA ผล การ ศึกษา โลหิต ครบ สวน ที่ ผาน การ
กรอง จะ สามารถ ลด HTLV-I Tax DNA ได 3.5 log10-
4 log10  และ เกล็ด โลหิต ที่ ผาน การ กรอง จะ สามารถ ลด
HTLV-I Tax DNA ได 2 log10-3 log10 โลหิต ครบ สวน
จาํนวน 13 จาก 16 unit และ เกลด็ โลหติ ที ่ม ีการ ตรวจ ทัง้
8  units ยัง สามารถ ตรวจ พบ เชื้อHTLV-Iภายหลัง การ
กรอง พบ วา ใน ผู ติดเชื้อ แฝง ที่ มี เชื้อ ไวรัส ใน โลหิต มาก
กวา 108 DNA copies ตอ ลติร จะ ไม สามารถ ใช การ กรอง
เมด็ โลหติ ขาว โดย ใช set กรอง เมด็ โลหติ ขาว ปองกนั การ
แพร เชือ้ ทาง การ รบั โลหติ ได ดงันัน้ การ กรอง เมด็ โลหติ ขาว
โดย ใช set กรอง เมด็ โลหติ ขาว ไม ใช วธิ ีที ่เหมาะสม ใน การ
ปองกัน การ ติดเชื้อ ไวรัส HTLV-I จาก การ รบั โลหติ
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การ ลด ปรมิาณ พลาสมา ใน เกลด็ โลหติ เขมขน กอน ให
แก ผู รบั เปน วธิ ีที ่ไดผล ใน การ ปองกนั การ เกดิ ปฏกิริยิา จาก
cytokines  ใน ผู รับ การ กรอง เม็ด โลหิต ขาว จาก เกล็ด
โลหิต เขมขน โดย วิธี prestorage filter อาจ ให ผล การ
ปองกนั ที ่ด ีกวา เนือ่ง จาก เปน การ กาํจดั เมด็ โลหติ ขาว ที ่เปน
ตวั ผลติ cytokine  ตัง้แต แรก การ ศกึษา นี ้จะ เปรยีบ เทยีบ
ประสทิธภิาพ การ ปองกนั การ เกดิ ปฏกิริยิา จาก cytokines
ใน ผู รบั เกลด็ โลหติ เขมขน ระหวาง การ ลด ปรมิาณ พลาสมา
กบั prestorage filter 2 วธิี

วธิ ีทาํ การ ศกึษา เกลด็ โลหติ ที ่นาํ มา ให กบั ผูใหญ ที ่ปวย
เปน โรค มะเร็ง ของ เม็ด โลหิต ถูก สุม แบง เปน 3 ประเภท
คอื เกลด็ โลหติ ที ่ถกู แยก เอา พลาสมา  ออก ใส น้าํ ยา สาํหรบั
เกบ็ เกลด็ โลหติ แทน เกลด็ โลหติ ที ่ได จาก การ ปน แยก จาก
โลหิต ครบ สวน ที่ ผาน การ กรอง เม็ด โลหิต ขาว แบบ
prestorage filter และ เกล็ด โลหิต ที่ ได จาก การ ทํา
apheresis และ prestorage filter  แลว สังเกต อาการ
ผูปวย กอน ระหวาง และ หลงั ได เกลด็ โลหติ โดย ให คะแนน
ความ รนุ แรง ของ อาการ ตาม Likert  scale

ผล การ ศกึษา ผูปวย จาํนวน 129 ราย จาก  4 สถาบนั
ไดรบั เกลด็ โลหติ จาํนวน 1,190 ครัง้ ม ีผูปวย ที ่เกดิ อาการ
จาก การ รับ เกล็ด โลหิต โดย เฉลี่ย รอยละ 13.6 (162 ครั้ง
จาก 1,190 ครัง้) แบง เปน การ รบั เกลด็ โลหติ ที ่ถกู แยก เอา
พลาสมา ออก ใส น้าํ ยา สาํหรบั เกบ็ เกลด็ โลหติ แทน จาํนวน
 36 จาก 169 ครัง้ คดิ เปน รอยละ 21.3 การ รบั เกลด็ โลหติ

ที่ ได จาก การ ปน แยก จาก โลหิต ครบ สวน ที่ ผาน การ กรอง
เม็ด โลหิต ขาว แบบ prestorage filter จํานวน 59  จาก
517 ครัง้ คดิ เปน รอยละ 11.4 การ รบั เกลด็ โลหติ ที ่ได จาก
การ ทาํ apheresis และ prestorage filter จาํนวน 67
จาก 504 ครัง้ คดิ เปน รอยละ 13.3 ม ีผูปวย ที ่เกดิ อาการ
รนุ แรง จาก การ รบั เกลด็ โลหติ ที ่ถกู แยก เอา พลาสมา ออก ใส
น้าํ ยา สาํหรบั เกบ็ เกลด็ โลหติ แทน รอยละ 4.1 การ รบั เกลด็
โลหิต ที่ ได จาก การ ปน แยก จาก โลหิต ครบ สวน ที่ ผาน การ
กรอง เมด็ โลหติ ขาว แบบ prestorage filter รอยละ 1.7
การ รับ เกล็ด โลหิต ที่ ได จาก การ ทํา apheresis  และ
prestorage filter รอยละ 1.4 การ เกดิ อาการ รนุ แรง จาก
การ รับ เกล็ด โลหิต ที่ ถูก แยก เอา พลาสมา ออก ใส น้ํา ยา
สาํหรบั เกบ็ เกลด็ โลหติ มาก กวา การ รบั เกลด็ โลหติ ที ่ได จาก
การ ทํา  prestorage filter ถึง 2.5 เทา แต เนื่อง จาก มี
จํานวน ตัวอยาง ที่ ทํา การ ศึกษา ไม สมดุล เนื่อง จาก มี การ
บงัคบั ใช prestorage filter  ใน สถาน ที ่ทาํ การ ศกึษา ทาํให
ม ีตวัอยาง จาก กลุม ที่  1 นอย ทาํให ผล สรปุ ความ ถี ่ของ การ
เกิด ปฏิกิริยา ภาย หลัง การ รับ เกล็ด โลหิต ทั้ง 3 ชนิด ไม มี
ความ แตก ตางกัน อยาง มี นัย สําคัญ ทาง สถิติ และ พบ วา
ผูปวย ที ่รบั เกลด็ โลหติ ชนดิ prestorage filter ทัง้2 วธิ ีมี
โอกาส เกิด อาการ รุน แรง นอย โดย พบ เพียง รอยละ  1-2
ของการ รบั เกลด็ โลหติ ทัง้ หมด
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Acute Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
( Acute ITP ) เปน โรค เกร็ดเลือคต่ํา ที่ เปน ผล จาก การ ที่
เกรด็ เลอืด ถกู ทาํลาย โดย กล ไก ทางอมิมนู ที ่พบ ได บอย ใน
วัย เด็ก การ เลือก วิธีการ รักษา ขึ้น อยู กับ จํานวน เกร็ด
เลอืด และ ความ รนุ แรง ของ ภาวะ เลอืด ออก โดย ที่ ITP
Guideline   ของ American Society of Hematology
1996 แนะนาํ วา ให การ รกัษา ดวย IVIG หรอื สเตยีรอยด
ใน กรณ ีที ่จาํนวน เกรด็ เลอืด นอย กวา 20,000/µL และ มี
เลอืด ออก ที ่เยือ่ บ ุตางๆ หรอื ใน กรณ ีที ่จาํนวน เกรด็ เลอืด
นอย กวา 10,000/µL และ ม ีจดุ เลอืด ออก ที ่ผวิ หนงั

จดุ ประสงค ของ การ ศกึษา   ตองการ เปรยีบ เทยีบ การ
รักษา ดวย IVIG และสเตียรอยดขนาด สูง เพื่อ ดู อัตรา
การเพีม่ขึน้ ของ เกรด็ เลอืด ใน เวลา ตางๆ หลงั จาก ให ยา ใน
กลุม ผูปวย ที่ มี จํานวน เกร็ด เลือด นอย กวา 10,000/µL
และ ม ีเลอืด ออก รนุ แรง

การ คัด เลือก ผูปวย  ตั้ง แต ป  ค.ศ. 1994 ถึง 1999
เดก็ที ่ม ีอาย ุระหวาง 6 เดอืน ถงึ 15 ป ไดรบั การ วนิจิฉยั
เปน Acute ITP และ มี จํานวน เกร็ด เลือด นอย กวา
10,000/µL  และ ม ีเลอืด ออก รนุ แรง ทัง้ หมด 77 ราย ใน
จํานวน นี้ 42 ราย ไดรับ การ รักษา ดวย IVIG ( 1  กรัม /
กโิลกรมั/ ครัง้ )  เปน เวลา 2 วนั และ 35 ราย ไดรบั การ
รักษา ดวย Methylprednisolone ขนาด สูง ( 30มก. /
กโิลกรมั/ ครัง้)   เปน เวลา 3 วนั และ ม ีการ ตดิ ตาม การ รกัษา

โดย การ ดู ระดับ เกร็ด เลือด ที่ เวลา ตางๆ   ดังนี้ ขณะ เริ่ม
รักษา, 24 ชั่วโมง, 48 ชั่วโมง, 72 ชั่วโมง, 1 สัปดาห
และ 2 ถงึ 4 สปัดาห ตาม ลาํดบั

ผล การ ศึกษา  พบ วา ใน กลุม ที่ ไดรับ การ รักษา ดวย
IVIG คาเฉลี่ย ของ จํานวน เกร็ด เลือด กอน รักษา 4,200/
µL  และ หลงั จาก นัน้ คาเฉลีย่ ของ จาํนวน เกรด็ เลอืด เพิม่
ขึ้น เปน 32,000/µL ที่ 24 ชั่วโมง, 69,000/µL ที่ 48
ชั่วโมง และ 146,000/µL ที่ 72 ชั่วโมง และ อีก กลุม ที่
ไดรับ การ รักษา ดวย Methylprednisolone ขนาด สูง
คาเฉลีย่ ของ จาํนวน เกรด็ เลอืด กอน รกัษา 4,600/µL และ
หลัง จาก นั้น คาเฉลี่ย ของ จํานวน เกร็ด เลือด เพิ่ม ขึ้น เปน
14,000/µL ที่ 24 ชั่วโมง, 38,000/µL ที่ 48 ชั่วโมง
และ 65,000/µL ที่ 72 ชัว่โมง เมือ่ เปรยีบ เทยีบ ทาง สถติิ
พบ วา ทัง้ 2 กลุม ม ีความ แตก ตาง อยาง ม ีนยั สาํคญั ใน การ
เพิม่ จาํนวน เกรด็ เลอืด เฉพาะ ใน ชวง สปัดาห แรก ของ การ
รกัษา และ ทัง้ 2 กลุม นี ้ไม พบ ภาวะ เลอืด ออก ที ่รนุ แรง ใน
ระหวาง การ รักษา นอก จาก นี้ ได คํานวณ คา รักษา ดวย
IVIGเฉลี่ย $ 142.90/ กิโลกรัม/ คน และ คา รักษา ดวย
Methylprednisolone ขนาด สงู เฉลีย่ $ 2.75/ กโิลกรมั/
คน ซึง่ จะ เหน็ ได วา คาใชจาย ใน กลุม ที ่ไดรบั การ รกัษา ดวย
Methylprednisolone ขนาด สงู จะ ราคา ถกู กวา มาก

สรุป ผล การ ศึกษา พบ วา การ รักษา ดวย IVIG และ
Methylprednisolone ขนาด สูง สามารถ เพิ่ม จํานวน
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เกรด็ เลอืด ได อยาง รวด เรว็ ใน ชวง แรก โดย กลุม ที ่ไดรบั การ
รกัษา ดวย IVIG จะ ม ีอตัรา การ เพิม่ จาํนวน เกรด็ เลอืด รวด
เรว็ กวา Methylprednisolone ขนาด สงู แต เมือ่ เปรยีบ
เทยีบ ดาน ราคา การ รกัษา ดวย IVIG จะ แพง กวา Meth-
ylprednisolone  ขนาด สูง อยาง มาก ดังนั้น Methyl-
prednisolone  ขนาด สูง เปน อีก ทาง เลือก หนึ่ง ใน การ

รักษา Acute ITP แทน IVIG ใน กลุม ที่ มี จํานวน เกร็ด
เลือด นอย กวา 10,000/µL และ ม ีเลอืด ออก รนุ แรง
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