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Bakcground  : การ ปน เปอน ของ เชือ้ bacteria ใน
ผลติภณัฑ โลหติ เปน สาเหต ุที ่นาํ ไป สู อาการ ปวย และ การ
เสีย ชีวิต จาก การ ถาย โลหิต ใน ปจจุบัน transfusion
service  ได ถกู ผลกั ดนั ให ตอง ม ีวธิ ีใน การ ตรวจ หา bac-
teria  ใน platelet (PLT) components การ ใช การ ตรวจ
กรอง pH (pH screening) ใน whole blood PLTs
(WBPs) ได ถูก ประเมิน ดวย pH meter ใน เวลา ที่ จาย
ออก ใน ฐานะ เครือ่งมอื ใน การ ตรวจ ที ่เปน ตวั แทน ของ การ
ทดสอบ หา การ ปน เปอน ของ bacteria

Study design  and  methods  : ทาํ การ ทดสอบ หา
คา pH ใน WBPs ทัง้ หมด ที ่ถกู เลอืก ใช ใน การ transfu-
sion  ตัง้แต เดอืน พฤษภาคม   ถงึ เดอืน กนัยายน 2004 โดย
ทดสอบ แต ละยนูติ ใน ขณะ จาย ออก จาก นัน้ นาํยนูติ ที่
ให คา pH ต่ํา กวา 7.0 ไป เพาะ หา เชื้อ ใน ระบบ auto-
mated  culture เปน เวลา 5 วัน จํานวน เม็ด เลือด ขาว
(WBC) และ PLT ใน ตวั แทน WBP ทัง้ 56ยนูติ ที ่ให คา
pH ต่ํา กวา เกณฑ กําหนด ได ถูก นํา ไป เปรียบ เทียบ กับ
WBP ยนูติที ่คา pH อยู ใน เกณฑ ที ่กาํหนด

Result  : ใน จาํนวน WBP ทัง้ 37,060ยนูติ ที ่ผาน
การ ทาํ  pH screening มี 405ยนูติ ที ่ให คา pH ต่าํ กวา
7.0 (1.1%) และ ใน จาํนวน นัน้ มี 4ยนูติ ที ่ให ผล การ เพาะ
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เชือ้ เปน positive (1.0%) สาํหรบั เชือ้  Staphylococcus
aureus ,  Bacillus subtilis, diphtheroids และ co-
agulase-negative Staphylococcus พบ วา มี เพียง
cocomponent red blood cell (RBC) 1ยนูติ ที ่ให ผล
การ เพาะ เชือ้ เปน positive และ เปน เชือ้ ชนดิ เดยีว กบั ที ่พบ
ใน WBPยนูติ (S. aureus) อตัรา การ เกดิ คา pH ต่าํ กวา
เกณฑ กาํหนด จะ เพิม่ ขึน้ เมือ่ ระยะ เวลา ใน การ เกบ็ WBP
เพิม่ ขึน้ โดย อตัรา การ เกดิ จะ เพิม่ สงูสดุ ใน WBPs ที ่อายุ
5 วนัยนูติ ที ่คา pH ต่าํ กวา เกณฑ กาํหนด จะ ม ีปรมิาณ
WBCs  และ PLTs มาก กวายนูติ ที ่คา pH อยู ใน เกณฑ ที่
กาํหนด อยาง ม ีนยั สาํคญั

Conclusion  : การ ทาํ pH screening ใน WBP ใน
ขณะ ที่ จาย สามารถ ปองกัน การ transfusion ของ
WBPs  และ RBCs ที่ ปน เปอน เชื้อ bacteria ได แต
อยางไร ก็ ตาม วิธี นี้ ตอง สูญเสีย PLT เปน จํานวน มาก
จาํนวน WBC และ PLT ที ่สงู ขีน้ อาจ จะ อธบิาย ถงึ คา
pH ต่ํา กวา เกณฑ กําหนด โดย ที่ ไม เกี่ยวของ กับ การ ปน
เปอน ของ bacteria
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ปจจุบัน การ รักษา Hodgkin’s disease ใน เด็ก ใช
การ รักษา ดวย ยา เคมี บําบัด หลาย ชนิด รวม กับ การ ฉาย
แสง  ทาํให ผล การ รกัษา ดี มี long term disease free
survival รอยละ 85-100 ใน ผูปวย early stage dis-
ease  และ มาก กวา รอยละ 60 ใน advanced stage
disease การ ศกึษา นี ้ม ีวตัถปุระสงค เพือ่ ประเมนิ clinical
factor ที ่ม ีผล ตอ พยากรณ โรค ใน ผูปวย เดก็ stage I-IV
Hodgkin’s disease และ นาํ มา พฒันา เปน prognostic
index เพื่อ จัด กลุม ผูปวย ให ไดรับ การ รักษา ตาม risk-
adapted treatment

การ ศกึษา นี้ ศกึษา ใน ผูปวย เดก็ ที ่ไดรบั การ วนิจิฉยั
Hodgkin’s disease จาํนวน 328 ราย staging ตาม
Ann Arbor classification โดย treatment protocol
ที ่ใช ถา เปน stage I-II nonbulky disease ให chemo-
therapy  เปน vinblastine, doxorubicin, methotrex-
ate,  และ prednisolone(VAMP) ถา เปน bulky dis-
ease  หรอื stage III-IV ให vinblastine, etoposide,
prednisolone,  และ doxorubicin(VEPA) หรือ
VAMP  สลับ กับ cyclophosphamide, vincristine,
และ procabazine (COP) โดย ให ยา เคม ีบาํบดั รวม กบั
low dose involved -field radiation therapy และ ทาํ
การ ศึกษา prognostic factors ที่ นา มี ผล ตอ การ
พยากรณ โรค ไดแก อายุ เพศ ระยะ ของ โรค การ มี B
symptoms,  extranodal disease, presence and
location of bulky disease, number of Ann Arbor
site involved (<3, >3), WBC (<13,500/mm3,
>13,500/mm3), Hemoglobin (<11 g/dL,>11 g/dL),

ESR (<50mm/hr, >50 mm/hr), ตาํแหนง ของ โรค และ
ยา เคมี บําบัด ที่ ใช

ผล การ ศึกษา แบบ univariate analysis พบ วา
ปจจยั ที ่ม ีผล ทาํให 5-year disease free survival และ
overall survival ต่ํา ไดแก โรค ใน stage IV, พยาธิ
สภาพ เปน แบบ nodular sclerosis  การ มี B symp-
toms,  extranodal disease, bulky mediastinal
disease, การ พบ รวมกนั ระหวาง bulky mediastinal
กบั peripheral disease, involvement of 3 or more
nodal sites, hemoglobin นอย กวา 11.0 g/dL, ESR
มาก กวา 50 mm/hr, โรค ที่ axilla, chest wall, or
pericardium และ VEPA chemotherapy สวน การ
ศกึษา แบบ multivariate analysis พบ วา ม ีปจจยั กอน
การ รกัษา 5 ประการ ที ่ม ีผล ตอ พยากรณ โรค ทาํให dis-
ease  free survival ต่าํ ลง อยาง ม ีนยั สาํคญั ไดแก 1)
เพศ ชาย  2) stage IIB, IIIB, และ IV disease  3)
Bulky mediastinal disease  4) WBC มาก กวา
13,500 /mm3 5) Hemoglobin นอย กวา 11.0 g/dL
และ นํา pretreatment factors ทั้ง 5 ประการ มาส ราง
เปน prognostic index  โดย ให แต ละ  factors มี score
เทากับ 1 และ แบง ผูปวย เปน 4 กลุม  ( prognostic
score 0-1, 2, 3, 4-5) ผล การ ศกึษา พบ วา prognostic
index ชวย คาดการณ disease free survival, overall
survival  และ การ ตอบ สนอง ตอ initial chemotherapy
ผูปวย ที ่มี prognostic score 0-1 มี 5 -year disease
free survival และ overall survival รอยละ 94-99,
prognostic score 2 มี 5-year disease free survival
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รอยละ 85 ต่าํ กวา score 0-1 อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ
(p  =  0.04) แต overall survival ไม ตางกัน   (รอยละ
96) (p = 0.15) ผูปวย ที ่มี prognostic score 3 มี 5-
year disease free survival รอยละ 71 ต่าํ กวา score
2 อยาง ม ีนยั สาํคญั (p < 0.05) สวน overall survival
รอยละ 92 ต่ํา กวา score 0-1  อยาง มี นัย สําคัญ  (p <
0.05)  แต ไม ตาง จาก score 2 (p = 0.20) ผูปวย ที่ มี
prognostic score 4-5 มี 5-year disease free sur-
vival  และ overall survival รอยละ 49และ รอยละ 72
ตาม ลําดับ ซึ่ง ต่ํา กวา score 3 อยาง มี นัย สําคัญ (p <
0.05) นอก จาก นั้น การ ศึกษา นี้ ยัง สรุป ได วา การ ตอบ
สนอง ของ ผูปวย หลัง ไดรับ initial chemotherapy 2
cycles ม ีความ สมัพนัธ กบั ผล การ รกัษา โดย พบ วา ผูปวย
ที่ complete response หลัง ไดรับ initial chemo-
therapy  2 cycles มี 5-year disease free survival
รอยละ 100 และ พบ วา ผูปวย ที่ complete response
to initial chemotherapy รอยละ 83 มี prognostic
score 0-1, รอยละ 16 มี prognostic score 2 และ
รอยละ 1 มี prognostic score 3 และ ไม พบ วา ผูปวย ที่
มี prognostic score 4-5 มี complete response to

initial chemotherapy การ ศกึษา เกีย่ว กบั เรือ่ง relapse
พบ วา ผูปวย ที ่มี prognostic score 3 มี relapse rate
ที่ 5 ป รอยละ 29 และ ใน ผูปวย prognostic score 4-5
รอยละ 51

จาก การ ศกึษา นี้ สรปุ ได วา prognostic index ตาม
ปจจยั กอน การ รกัษา 5 ประการ ไดแก เพศ ชาย, stage
IIB, IIIB, และ IV disease, Bulky mediastinal
disease, WBC มาก กวา 13,500 /mm3 และ hemoglo-
bin  นอย กวา 11.0 g/dL ม ีความ สมัพนัธ กบั ผล การ รกัษา
และ ชวย พยากรณ disease free survival และ overall
survival ซึ่ง มี ประโยชน ใช จัด กลุม ผูปวย Hodgkin’s
disease ใน เดก็ ให ไดรบั การ รกัษา ตาม risk-adapted
therapy เพือ่ ให ผูปวย ไดรบั การ รกัษา ที ่เหมาะสม และ มี
ผล ขาง เคยีง จาก การ รกัษา นอย ที ่สดุ
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