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การ ศกึษา เปรยีบ เทยีบ การ ตรวจ คดั กรอง โลหติ บรจิาค
หา HIV RNA และ HCV RNA จาก พลาสมา รวม
(MPs; minipools) และ พลาสมา จาก ผู บรจิาค คน เดยีว
(ID; individual) ดวย เทคนคิ Nucleic acid amplifi-
cation  tests (NAT) จาก 2 บรษิทั คอื Roche Molecu-
lar  Systems และ Gen-Probe/Chiron ซึง่ ผาน การ จด
ทะเบยีน การ คา จาก FDA ของ ประเทศ สหรฐั อเมรกิา เพือ่
ใช ตรวจ การ ตดิเชือ้ ระยะ แรก ของ เชือ้ ไวรสั เอชไอ ว ีและ เชือ้
ไวรสั ตบั อกัเสบ ซี

วธีกีาร ศกึษา ใช ตวัอยาง พลาสมา ของ ผู บรจิาค โลหติ ที่
ตดิเชือ้ HIV จาํนวน 12 panels (116 serial samples)
และ พลาสมา ที ่ตดิเชือ้ HCV จาํนวน 12 panels (180
serials) ซึง่ เปน ตวัอยาง ที ่ตดิเชือ้ ใน ระยะ แรก โดย ทาํ การ
ทดสอบ 1 ครั้ง หรือ ทดสอบ ตัวอยาง เดียว ซ้ํา 3 ครั้ง ใน
คราว เดยีว กนั โดย แบง บรรจ ุใส หลอด ขนาด เลก็ และ ใช รหสั
ชี้บง ทํา การ ทดสอบ จาก พลาสมา ที่ ไม เจือ จาง และ จาก
พลาสมา  ที ่ถกู เจอื จาง ตาม วธิกีาร ที ่ใช ใน การ ตรวจ คดั กรอง
แบบ minipools (1:16 สาํหรบั น้าํ ยา Gen-Probe ; 1: 24
ใช สาํหรบั น้าํ ยา Roche); ถา ผล การ ทดสอบ 2 น้าํ ยา ไม
ตรงกัน จะ ทํา การ ทดสอบ ซ้ํา เพิ่ม เติม ใช ตัวอยาง เดิม 20
ครั้ง การ คํานวณ หา คา Odds ratios (ORs) ใช เปรียบ
เทยีบ  การ ตรวจ พบ RNA ซึง่ ใช วธิ ีทดสอบ แตก ตางกนั โดย

ใช logistic regression models และ ศกึษา ความ แตก
ตาง ของ ระยะ เวลา ใน การ ลด window period และ
yields  ของ การ ทดสอบ ใน โลหิต บริจาค โดย การ ตรวจ
แบบ minipools หรือ individual

ผล การ ศึกษา พบ วา ความ แตก ตาง ของ อัตรา การ
ตรวจ พบ เชื้อ โดย วิธี NAT ระหวาง น้ํา ยา Roche และ
Gen-Probe ม ีนอย มาก ยกเวน การ ทดสอบ ใน ตวัอยาง ที่
มี จํานวน เชื้อ ใน ระดับ ต่ํา มาก คา Odds ratios (ORs)
ใน การ ตรวจ พบ RNA โดย น้าํ ยา Gen-Probe กบั น้าํ ยา
Roche มี นัย สําคัญ สําหรับ เชื้อ HIV เมื่อ ตรวจ แบบ
minipools (1.8; ที่ ความ เชื่อ มั่นรอย ละ  95% confi-
dence  interval CI, 1.3-2.5) แต ไม มี นัย สําคัญ เมื่อ
ตรวจ แบบ individual (1.0; 95% CI, 0.72-1.4) คา
Odds  ratios ของ การ ตรวจ พบ HCV RNA ม ีคา สงู ถา
ใช น้ํา ยา Gen-Probe ไม วา จะ ตรวจ แบบ individual
(2.3; 95% CI, 1.6-3.2) หรอื minipools (4.0; 95% CI,
2.8-5.8) ซึ่ง ความ แตก ตาง นี้ หมาย ความ วา ระยะ เวลา ใน
การ ลด window period นอย กวา 1 วนั และ ตรวจ พบ
การ ติดเชื้อ นอย กวา หรือ เทากับ 1 ราย ตอ โลหิต บริจาค
20 ลานยูนิต ใน ทาง ตรงกัน ขาม การ เปรียบ เทียบ การ
ตรวจ แบบ individual กบั minipools จะ ม ีคา สงู ใน การ
ตรวจ เชื้อ ทั้ง สอง ชนิด ( คา ORs สําหรับ การ ตรวจ
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individual กบั minipools ม ีคา อยู ระหวาง 45.3-93.4)
ซึ่ง yields ของ การ ทดสอบ ตรวจ การ ติดเชื้อ ได เพิ่ม ขึ้น
1-2 ราย ตอ โลหติ 10 ลานยนูติ

สรปุ ได วา ความ แตก ตาง ของ ความ ไว ของ การ ทดสอบ
การ ตดิเชือ้ HIV และ HCV โดย เทคนคิ NAT ของ น้าํ ยา
จาก 2 บรษิทั คอื Roche Molecular Systems และ

Gen-Probe/Chiron มี นอย มาก และ ไม มี นัย สําคัญ ทาง
คลี นิค โดย เฉพาะ เมื่อ เปรียบ เทียบ ระหวาง การ ทดสอบ
แบบ minipool กบั individual

 สิณีนาฏ อุ ทา
ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย
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Langerhans cell histiocytosis เปน โรค ที่ พบ ได
นอย ม ีอาการ แสดง ทาง คลนิกิ ที ่หลาก หลาย ม ีตัง้แต หาย
เอง ได จน กระทัง่ ม ีการ ดาํเนนิ โรค ที ่รนุ แรง การ ทาํงาน ของ
อวัยวะ ตางๆ เสีย ไป หรือ ถึง แก ชีวิต การ ศึกษา นี้ มี
วตัถปุระสงค เพือ่ ตองการ ทราบ ปจจยั ที ่ม ีผล ตอ การ กลบั
เปน ซ้ํา ของ โรค (Reactivation) และ การ พยากรณ ของ
โรค นี้ โดย เปน การ ศกึษา ที ่เกีย่วของ กบั กระดกู

การ ศึกษา นี้ ทํา การ ศึกษา ใน ผูปวย เด็ก ที่ ได รับ การ
วนิจิฉยั Langerhans cell histiocytosis โดย ม ีผล การ
ตรวจ ทาง พยาธิ ยืนยัน การ วินิจฉัย จํานวน 132 คน
ศึกษา  โดย วิธี Retrospective ทบทวน เวช ระเบียน ของ
โรงพยาบาล เดก็ ประจาํ รฐัลอสแองเจลลสิ ใน ชวง ระหวาง
1 มกราคม 2527 ถงึ 31 ธนัวาคม 2543 โดย ขอมลู ที ่นาํ
มา ศกึษา ประกอบ ดวย อาย ุขณะ ที ่ไดรบั การ วนิจิฉยั เพศ
ตาํแหนง ของ อวยัวะ ที ่ม ีรอย โรค ชนดิ ของ การ รกัษา การ
กลบั เปน ซ้าํ ของ โรค ( ตาํแหนง ที ่กลบั เปน ซ้าํ จาํนวน รอย
โรค ที ่กลบั เปน ซ้าํ เวลา ของ การ กลบั เปน ซ้าํ)

โดย ใน การ ศกึษา นี ้กาํหนด การ กลบั เปน ซ้าํ (Reactiva-
tion)  หมายถึง การ เกิด รอย โรค ใหม โดย เปน ที่ ตําแหนง
เดมิ หรอื ตาํแหนง ใหม ก ็ได ขณะ ที ่ไม ไดรบั การ รกัษา ใด ๆ 
การ ศกึษา นี ้ได แบง ผูปวย ออก เปน 4 กลุม ตาม ตาํแหนง
รอย โรค โดย ม ีผูปวย 3 คน ถกู ตดั ออก จาก การ ศกึษา

เนือ่ง จาก ขาด การ ตดิ ตาม การ รกัษา กลุม ที่ 1 single
bone lesion  48 คน  ( รอยละ36) อายุ เฉลี่ย 5 1/2 ป
ผูปวย กลุม นี ้ไดรบั การ รกัษา โดยSurgical curettage 39
คน ( รอยละ83) 3 คน รกัษา ดวย ยา เคม ีบาํบดั 6 คน รกัษา
ดวย การ ฉาย รงัสี กลุม ที่ 2 multiple bone lesion 40

คน  ( รอยละ30) อาย ุเฉลีย่ 4 1/2 ป 21 คน รกัษา ดวย ยา
เคม ีบาํบดั 7 คน รกัษา ดวย ยา เคม ีบาํบดั รวม กบั การ ฉาย
รังสี 2 คน รักษา โดย ฉาย รังสี ( ตําแหนง กะ โหลก ศรีษะ
และ กระดกู ตน คอ) 10 คน ทาํsurgical curettage กลุม
ที่ 3 multiple organ involvement 34   คน  ( รอยละ
30)  อาย ุเฉลีย่ 23 เดอืน ผูปวย ทกุ คน ไดรบั การ รกัษา ดวย
ยา เคมี บําบัด  (Prednisolone และ Vinblastine และ
อาจ ม ีการ ใช Etoposide และ หรอื 6-MP รวม ใน ผูปวย
บาง ราย) 7 คน ตอง ฉาย รงัส ีรวม กบั การ ให ยา เคม ีบาํบดั
กลุม ที่ 4 single organ involvement without bone 
lesion 7 คน  ( รอยละ  5) อาย ุเฉลีย่ 2 ป ม ีรอย โรค ที ่ผวิ
หนัง ( รักษา ดวย topical steroid cream) รอย โรค ที่
suprasellar mass ( รกัษา โดย การ ผา ตดั) รอย โรค ที ่ตอม
น้าํ เหลอืง ( รกัษา ดวย Prednisolone และ Vinblastine)
รอย โรค ใน หลอด ลม ( รักษา ดวย การ ผา ตัด) รอย โรค ที่
ปอด ( รกัษา ดวย Predenisolone 13 เดอืน)

ผล การ ศึกษา แบบ multivariate analysis  ศึกษา
ใน ผูปวย 3 กลุม  ( กลุม single bone lesion , multiple
bone lesion และmultiple organ involvement) สวน
กลุม ที่ 4 single organ involvement without bone
lesion  ไม รวม เขา ใน การ ศกึษา ทาง สถติิ เนือ่ง จาก เปน ที่
ทราบ กนั ถงึ การ พยากรณ โรค ที ่ด ีมาก อยู แลว พบ วา ปจจยั
ที่ มี ผล ตอ การ กลับ เปน ซ้ํา ของ โรค ไดแก ตําแหนง ของ
รอย โรค โดย ผูปวย ที่ มี multiple bone lesion และ
multiple organ involvement ม ีความ เสีย่ง ตอ การ กลบั
เปน ซ้ํา ของ โรค สูง กวา ผูปวย ที่ มี single bone lesion
(hazard  ratio = 7.1 และ 11.6 ตาม ลาํดบั) ผูปวย อายุ
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นอย กวา 1 ป ที ่ม ีรอย โรค เปน multiple organ involve-
ment  ม ีความ เสีย่ง สงู ขึน้ ใน อตัรา การ ตาย เมือ่ อายุ 2 ป
เมือ่ เปรยีบ เทยีบ กบั ผูปวย ที ่วนิจิฉยั เมือ่ อาย ุมาก กวา ถา มี
multiple organ involvement เหมือน กัน (hazard
ratio  = 6.2 , p = 0.022)  ความ ผิด ปกติ ทาง ตอม ไร ทอ
พบ ไดมา กก วา ใน ผู ที ่ม ีรอย โรค ที ่กะ โหลก ศรษีะเทยีบ กบั
ไม ม ีรอย โรค ที ่กะ โหลก ศรษีะ  ( รอยละ 20 ตอ รอยละ  7.5)

จาก การ ศกึษา นี ้สรปุ ได วา Predictor outcome ของ
Langerhans  cell histiocytosis ไดแก multiple or-
gan  involvement, multiple bone lesion, อาย ุขณะ

วินิจฉัย นอย กวา 1 ป และ รอย โรค ที่ กะ โหลก ศรีษะ แต
อยางไร ก ็ตาม ผล การ ศกึษา นี ้อาจ ม ีขอ จาํกดั ใน ความ แตก
ตาง ของ วธิกีาร รกัษา ใน ผูปวย กลุม เดยีว กนั และ ขอมลู การ
รกัษา ซึง่ อาจ ประเมนิ ยาก เนือ่ง จาก เวลา การ ศกึษา นาน ถงึ
17 ป
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