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บทความพิเศษ

แนวทางการปฏิบัติในการตรวจการติดเชื้อซิฟลิสในโลหิตบริจาค

DonorBloodScreeningTestforSyphilis

พิมลเชี่ยวศิลป
ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

คณะผูเรียบเรียง	 ศาสตราจารย เกียรติคุณ แพทยหญิงพิมล  เชี่ยวศิลป

แพทยหญิงอังคณา  เจริญวัฒนาโชคชัย

นายเกรียงศักดิ์  ไชยวงค

ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงปาริชาติ  เพิ่มพิกุล

นางลัดดา  ฟองสถิตยกุล

ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงจารุพร  พรหมวงศ

ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงจินตนา  พัวไพโรจน

ผูชวยศาสตราจารยกัลยาณี  คูพูลทรัพย

จัดทำ�โดย   คณะอนุกรรมการวิชาการ ในคณะกรรมการจัดหาและสงเสริมผูใหโลหิตแหงสภากาชาดไทย

     ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

การตรวจกรองรองรอยการติดเชื้อซิฟลิสเปนการตรวจกรองการติดเชื้อชนิดแรกในโลหิตบริจาค แตปจจุบันพบวามีปญหาเกิดขึ้น 

เนื่องจากมีการนำาการตรวจวิธี Treponemal test มาใชตรวจกรองโลหิตบริจาคแทนการตรวจวิธี Non-Treponemal test ทำาใหมีความ

ขัดแยงในการรายงานผล โดยพบวาผูบริจาคจำานวนหนึ่งที่เคยบริจาคโลหิตมานานแลว และผลการตรวจโลหิตดวยวิธี Non-Treponemal 

เปนnon-reactive มาตลอดแตเมื่อเปลี่ยนมาตรวจดวยวิธี Treponemal test กลับใหผลเปน reactive ทำาใหผูบริจาคเหลานั้นเสีย

ความรูสึกและตองงดบริจาคโลหิตตลอดไป ทั้งนี้ผูบริจาคที่เคยติดเชื้อนี้ในอดีต แมไดรับการรักษาจนครบ course แลว โลหิตไมมี

เชื้อแลว แตจะยังคงมี antibody ตอเชื้อนี้อยูซึ่งจะมีอยูตลอดไป ในทางปฏิบัติปจจุบันนี้พบวามีความหลากหลายแตกตางกันไป  บาง

สถาบันจะปฏิเสธไมรับบริจาคตลอดไป  บางแหงจะมีระบบ re-entry ใหผูบริจาคโลหิตกลับมาบริจาคโลหิตไดอีกหลังจากไดรับการ

รักษาเรียบรอยแลว แตมีเงื่อนไขตางๆ กัน  ดังนั้น คณะอนุกรรมการวิชาการฯ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติจึงจัดใหมีการเสวนาวิชาการ

ขึ้น เพื่อนำาประเด็นปญหานี้มาวิเคราะห วิจารณ และหาขอสรุปรวมกัน เพื่อกำาหนดเปนแนวทางปฏิบัติขึ้น สำาหรับใชยึดถือปฏิบัติใหเปน

แนวทางเดียวกันตอไป

ขั้นตอนการดำาเนินการ

1. จัดใหมีการเสวนาวิชาการในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2552 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย โดยเชิญผูเขารวม

ประชุมจากสถาบันตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดจำานวน 28 คน มีวิทยากร 14 ทาน ตามรายชื่อผูเขารวมประชุมและตาราง

การจัดการเสวนาฯ เปน closed meeting โดยมุงหวังใหมีการเสนอปญหา ขอมูลความรูที่เกี่ยวของทั้งทางหองปฏิบัติการ  การบริหาร

จัดการและทางคลินิก รวมทั้งใหมีการวิเคราะห วิจารณกันอยางทั่วถึง เพื่อหาขอสรุปรวมกัน

2. ทำาการรวบรวมเรียบเรียงขอสรุปจากการประชุมเสวนาวิชาการฯ ขั้นตอนที่ 1 แลวเวียนใหผูเขารวมประชุมทุกทาน เพื่อ

เปดโอกาสใหผูเขาประชุมใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมขยายความ และอธิบายใหขอสรุปมีความถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น มีผูใหความรวมมือและ

มีสวนรวม 8 ทาน จึงมีชื่อเปนผูรวมเรียบเรียง
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3. จัดใหมีการประชุมใหญในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ Plaza Athenee Hotel เพื่อใหบุคลากรทางธนาคารเลือด

ไดรับทราบรางแนวทางการปฏิบัติงาน ตามที่มีขอสรุปจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อรับทราบความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานในวงกวาง

ขึ้น ซึ่งมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 51 คน มีวิทยากรบรรยายนำา 3 ทาน ทำาใหไดขอมูลและความคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางมากจาก

ผูเขารวมประชุม และไดทำาการปรับปรุงแกไขแนวปฏิบัติใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

4. การตีพิมพเผยแพรครั้งที่ 1 ในวารสารโลหิตวิทยาฯ ฉบับนี้โดยมุงหวังใหมีการเผยแพรแนวปฏิบัตินี้ออกไปในวงกวางทั่ว

ประเทศ เพื่อธนาคารเลือดและสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของจะไดใชยึดถือปฏิบัติ และสามารถใชเปนเอกสารอางอิงได คณะอนุกรรมการ

วิชาการฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานดานธนาคารเลือด และชวยแกปญหาตามที่ไดกลาวมาแลว และยินดีรับ

ฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อนำาไปสูการปรับปรุงแนวปฏิบัติใหมีความสมบูรณยิ่งๆ ขึ้นไป ในโอกาสตอไป

รายชื่อวิทยากรและผูเขารวมประชุมเสวนาวิชาการเรื่องDonorScreeningTestforSyphilis

ในวันศุกรที่23มกราคมพ.ศ.2552ณศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

11. พญ.สรอยสอางค  พิกุลสด  ผูอำานวยการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

12. นาวาโทหญิง พญ.อุบลวัณณ  จรูญเรืองฤทธิ์ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

13. ศ. เกียรติคุณ พญ.พิมล  เชี่ยวศิลป ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการฯ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

14. คุณเกรียงศักดิ์  ไชยวงค ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

15. คุณรัชณี  เขื่อนแกว ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

16. พญ.อังคณา  เจริญวัฒนาโชคชัย หัวหนากลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรงพยาบาลบางรัก*

17. ผศ.พญ.พิมพรรณ  กิจพอคา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

18. ผศ.กัลยาณี  คูพูลทรัพย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

19. ผศ.พญ.ปาริชาติ  เพิ่มพิกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

10. นพ.ฉัตรชัย  สวัสดิไชย โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี

11. นาวา อากาศ เอก หญิง พญ.นภาพร  จิระพงษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

12. คุณลัดดา  ฟองสถิตยกุล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

13. ผศ.พญ.จารุพร  พรหมวงศ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลสงขลานครินทร

14. ผศ.พญ.จินตนา  พัวไพโรจน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศรีนครินทร ขอนแกน

15. พันเอก นพ.ดำารง  เชี่ยวศิลป ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

16. คุณทัศนีย สกุลดำารงคพานิช ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

17. คุณสินีนาฏ  อุทา ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

18. คุณมานิดา  เศรษฐการ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

19. คุณไพบูลย  ธนันไชย โรงพยาบาลนาน

20 คุณวิริยะ  บุญยวรรธนะ โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี

21. คุณสุธาทิพย  อนันต โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา

22. รศ.ดร.อมรรัตน  รมพฤกษ โรงพยาบาลศรีนครินทร ขอนแกน

23. คุณสมพิศ  ปนะเก โรงพยาบาลมหาสารคาม

24. คุณณรงค  ภูนาขาว  โรงพยาบาลมหาสารคาม

25. นาวา เอก พูนผล  ทรงสถาพร โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา

26. พันเอกหญิง พญ.เปรมฤดี  ชัยสุวิรัตน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

27. คุณภัทรวันท  ภัทรวิเนตรไพบูลย โรงพยาบาลบางรัก*

28. คุณปริศนา  บัวสกุล โรงพยาบาลบางรัก*
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กำาหนดการประชุมเสวนาวิชาการเรื่องDonorScreeningTestforSyphilis

ในวันศุกรที่23มกราคมพ.ศ.2552ณศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

เวลา กำาหนดการ ผูบรรยาย

8:00-8:30 ลงทะเบียน

8:30-8:45 กลาวนำาการเสวนา

วัตถุประสงคการจัดเสวนาวิชาการฯ

พญ.สรอยสอ�งค		พิกุลสด

ผูอำานวยการฯ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ศ.พญ.	พิมล		เชี่ยวศิลป

ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

8:45-9:45 Syphilis:

1.Naturalhistoryofinfection

2.Immuneresponseandlaboratorytesting

1.			พญ.อังคณ�		เจริญวัฒน�โชคชัย

       หัวหนากลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โรงพยาบาลบางรัก*

2.		  ผศ.กัลย�ณี		คูพูลทรัพย

       คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

9:4510:00 Coffee/Tea

10:00-10:30 Internationalstandardsforsyphilistesting

ofdonatedblood

น�ว�โทหญิง	พญ.	อุบลวัณณ		จรูญเรืองฤทธิ์

รองผูอำานวยการฯ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

10:30-12:10 Institutes1,2,3,4,5,6,7,8,9

(20min.each)

Presentationon:

-Prevalenceofsyphilisinblooddonations.

-Algorithmoftesting

-Donorcounseling

-Re-entryofdonor

-Problems/Solutionsregardingsyphilis

Testingindonatedblood

-Recommendation

1.	 ผศ.พญ.ป�ริช�ติ		เพิ่มพิกุล

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

2.	 ผศ.พญ.พิมพรรณ		กิจพอค�

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

3.	 น�ยเกรียงศักดิ์		ไชยวงค

        ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

4.	 อ�จ�รยลัดด�		ฟองสถิตยกุล

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

5.	 ผศ.พญ.จ�รุพร		พรหมวงศ

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลสงขลานครินทร

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:40 Presentationcontinue 6.	 ผศ.จินตน�		พัวไพโรจน

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศรีนครินทร ขอนแกน

7.	 นพ.ฉัตรชัย		สวัสดิไชย	

       โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี

8.	 น.อ.พญ.นภ�พร		จิระพงษ�

       โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

9.	 น�งส�วรัชณี		เขื่อนแกว

        หัวหนาภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม

14:40-15:15 Coffee/Tea

15:15-16:15 Discussion Allparticipants

16:15-16:30 Conclusion ศ.พญ.	พิมล		เชี่ยวศิลป

ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
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กำาหนดการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง

DisseminationofConsensusonGuidelineforSyphilisTestinginDonatedBlood

ในวันอังคารที่28กรกฎาคมพ.ศ.2552ณPlazaAtheneeHotel

เวลา กำาหนดการ ผูบรรยาย

8:30-09:00 ลงทะเบียน

09:00-09:10  Opening  Speech ศ.พญ.พิมล  เชี่ยวศิลป

09:10-09:30 Syphilis: Natural History of Infection พญ.อังคณา  เจริญวัฒนาโชคชัย

09:30-10:20 แนวปฏิบัติในการตรวจกรอง syphilis ในโลหิตผูบริจาค

- การใชการทดสอบกลุมที่ 1, 2 และ 3

- Recommended Algorithm

คุณเกรียงศักดิ์  ไชยวงค

10:20-10:45 Coffee Break

10:45-11:10 การแจงผล การใหคำาปรึกษา และการติดตามผูบริจาคโลหิตมาตรวจซ้ำา 

Re-Entry: Blood Unit, Blood Donor หลังการรักษา

ศ.พญ.พิมล  เชี่ยวศิลป

11:10-11:30 แนวทางการรักษาโรคซิฟิลิส พญ.อังคณา  เจริญวัฒนาโชคชัย

11:30-12:00 Discussion ผูเขารวมประชุมทุกทาน

1. แนวปฏิบัติในการตรวจกรองSyphilisในโลหิตผูบริจาค

การตรวจกรองหารองรอยการติดเชื้อซิฟลิสในการรายงานผลที่เปน Reactive ตองใชการทดสอบอยางนอย 2 ชนิดที่มีหลัก

การการทดสอบที่ตางกัน และใหผลบวกตรงกัน   ถาผลการตรวจครั้งแรกเปนลบสามารถรายงานผลเปน Non Reactive ไดเลย โดย

ไมตองทดสอบซ้ำาดวยการทดสอบในกลุมที่ 2

การทดสอบที่ใชในการตรวจมีดังนี้:

  1.1) การทดสอบกลุมที่1. Screening Test เลือกใช test ใด test หนึ่ง ตอไปนี้

    RecommendedTests

•	 EIA (Enzyme Immuno Assay)

•	 CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay)

    AlternativeTests

•	 TPHA (Treponemal pallidum Heamagglutination )

•	 TPPA (Treponemal pallidum particle-agglutination)

•	 RPR (Rapid Plasma Reagin) หรือ VDRL (Venereal Disease Reference Laboratory)

คำาอธิบายประกอบ

ใหใช test ใด test หนึ่งใน Recommended test เปนลำาดับแรก หากไมมีจึงเลือกใช test ใด test หนึ่งใน Alternative 

tests ซึ่งมีขอจำากัดในการใชดังนี้ :

  -  Recommended	tests สามารถ detect คลอบคลุม stage ตางๆ ของโรคไดมากกวา alternative tests

   -  TPHA	และ	TPPA สามารถ detect ผูที่เปนโรคอยูใน secondary stage ขึ้นไปไดดีกวา stage อื่นๆ 

   -  RPR/VDRL สามารถ detect ใน primary และ secondary syphilis ไดดีกวา stage อื่นๆ ของโรค

-  EIA	และ	CMIA อานผลการทดสอบเปน OD (Optical Density) และสามารถสั่งพิมพผลจากเครื่อง ได ซึ่งเปน การ

อานผลแบบ objective reading  แตสำาหรับ TPHA, TPPA, RPR และ VDRL จะอานผลของปฏิกิริยา หรือ pattern 

การตกตะกอนของ red cell หรือ particles ดวยตา โดยรูปแบบของปฏิกิริยาจะแตกตางกันระหวางปฏิกิริยาที่เปน 

Reactive  และ Non-reactive ซึ่งการอานผลดวยตาจะเปนการอานผลแบบ subjective reading ที่มีความถูกตอง 

แมนยำา สูการอานผลแบบ objective reading ไมได
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1.2) การทดสอบกลุมที่2.  ใชสำาหรับตรวจยืนยัน (Confirm)  เมื่อการตรวจ screening test ใหผล reactive โดยใหเลือก

ใช test ใด test หนึ่ง ที่มีหลักการตางกับการตรวจที่เลือกใชครั้งแรก (screening test) ดังตอไปนี้

l FTA ABS (Fluorescent Treponemal antibody-absorption test)

l CMIA

l EIA

l TPHA

l TPPA

l Rapid test

(สำาหรับ Rapid test ใหเลือก test kit ที่ evaluate แลววามี sensitivity & specificity เทียบเทากับ 5 tests ขางบน)

1.3) การทดสอบกลุมที่ 3 ใชสำาหรับ staging และ monitoring syphilis ถาใหผล reactive ใหทำา titer สำาหรับ

ใหแพทยใชกำาหนด staging ของโรค และ เปน base line ในการ monitoring การรักษา โดยใชผลการทดสอบและติดตามดู titer 

ของ test ตอไปนี้

l VDRL หรือ RPR  หรือ EIA (VDRL)

 แลวใหผูที่ไดรับการตรวจนี้นำาผลทั้ง 2 กรณีไมวาจะเปนผลบวกพรอม titer หรือผลลบ ไปพบแพทยดวย
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•	 RecommendedAlgorithm

SYPHILIS  SCREENING TEST

-

+,+/+

+

Repeat
Tube / Bag

Report  Negative

+,-/-+,+/-

RPR / VDRL

+
(Titer)

Report non reactive
Re-entry due to
false reactive

-

Report Reactive
RPR Reactive,Titer

Report Reactive for syphilis
RPR Non-Reactive

Discard Blood Unit
Notify donor, to see doctor for

investigation/treatment

+,-/+

Inconclusive
result

Repeat tube

+,-,+/+ +,-,-/+

Reactive

Inconclusive
result

Causes:clerical
error&wrong

sample tube/unit

- เพื่อพิสูจนวาเปน True reactive และ ตัวอยางโลหิตใน
tube กับใน bag ตรงกัน

1!* * **

** **

เลือก test ใด test หนึ่ง ในกลุมที่1

- เลือก test ใด test หนึ่ง ในกลุมที่2

* ผลการทดสอบเรียงดังนี้: ผลการตรวจตัวอยางโลหิตจากหลอด, ผลการตรวจซ้ําจากหลอด, ผลการตรวจซ้ําจากสาย bag

** ผลการทดสอบเรียงดังนี้: ผลการตรวจตัวอยางโลหิตจากหลอด, ผลการตรวจซ้ําจากหลอด1, ผลการตรวจซ้ําจากหลอด2, ผลการตรวจซ้ําจากสาย bag     เนื่องจาก

ผลการตรวจซ้ําจากหลอด1ไมตรงกับครั้งแรกจึงตองตรวจซ้ําจากหลอดอีกครั้ง [ผลการตรวจซ้ําจากหลอด2] เพื่อนําผล 2 ใน 3  มาตัดสินวาเปน บวก หรือ ลบ

ซึงอาจพบไดในตัวอยางที่ใหผล weakly reactive

1!  อาจเกิดจากการเก็บตัวอยางโลหิตสลับกับยูนิตอื่น ตองทําการพิสูจนตอดวยการตัดสาย bag ทุกยูนิตของตัวอยางโลหิตทั้งชุดมาตรวจซ้ํา หรือ อาจเปน

very early seroconversion

เลือก test ใด test หนึ่ง

ในกลุมที่3

- เลือก test ใด test หนึ่ง

ในกลุมที่2

** ผลการทดสอบเรียงดังนี้ : ผลการตรวจตัวอยางโลหิตจากหลอด, ผลการตรวจซ้ำาจากหลอด, ผลการตรวจซ้ำาจากสาย bag

** ผลการทดสอบเรียงดังนี้ : ผลการตรวจตัวอยางโลหิตจากหลอด, ผลการตรวจซ้ำาจากหลอด1, ผลการตรวจซ้ำาจากหลอด2, ผลการตรวจซ้ำาจากสาย bag 

เนื่องจากผลการตรวจซ้ำาจากหลอด1ไมตรวกับครั้งแรกจึงตองตรวจซ้ำาจากหลอดอีกครั้ง [ผลการตรวจซ้ำาจากหลอด2] เพื่อนำาผล 2 ใน 3 มาตัดสินวาเปน 

บวก หรือ ลบ ซึ่งอาจพบไดในตัวอยางที่ใหผล weakly reactive

1! อาจเกิดจากการเกำบตัวอยางโลหิตสลับกับยูนิตอื่น ตองทำาการพิสูจนตอดวยการตัดสาย bag ทุกยูนิตของตัวอยางโลหิตทั้งชุดมาตรวจซ้ำา หรือ อาจเปน 

very early seroconversion
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2. การแจงผลใหไปรับคำาปรึกษาและการรักษา

•	 สงจดหมาย ตามผูบริจาคทุกรายที่มีผลการทดสอบในกลุมที่1  (screening test) เปน reactive

•	 ผูบริจาคกลับมาพบเจาหนาที่พรอมจดหมาย

•	 ซักถามประวัติ ความเสี่ยง กอนแจงผลการตรวจโลหิตที่บริจาค

•	 เจาะเก็บตัวอยางโลหิตเพื่อตรวจซ้ำาเพื่อยืนยันตัวบุคคลและผลที่ไดครั้งแรก ดวยน้ำายาที่ใชในการทดสอบกลุมที่ 2  รวมกับ 

กลุมที่ 3

•	 แจงผลการตรวจโลหิตซ้ำาทางจดหมาย ทั้ง 2 กรณีแกผูบริจาคโลหิต ดังนี้

•	 กรณีที่1 ผลการตรวจซ้ำาดวยน้ำายากลุมที่ 2 รวมกับ กลุมที่ 3  เปนลบทั้งหมด ใหแจงผลเปน non reactive และใหกลับ

มาบริจาคโลหิตตอ

•	 กรณีที่2 ผลการตรวจซ้ำาดวยน้ำายา กลุมที่2 ไดผลเปนบวก ขณะที่ผลการทดสอบดวยน้ำายากลุมที่3 อาจเปนบวก หรือ 

ลบ ก็ได (ทำา titer ควบคูดวยทุกครั้ง) 

•	 ในกรณีที่ 2  สงจดหมายถึงผูบริจาค 2 ฉบับ ประกอบดวย

1. จดหมายแจงผล และ แนะนำาใหไปรับคำาปรึกษาและการรักษา

2. จดหมายถึงสถานพยาบาลใหผูบริจาคไปรับการรักษา

ใหไปรับคำาปรึกษาและการรักษาที่ โรงพยาบาลบางรัก* หรือ โรงพยาบาลอื่นๆ ที่สามารถฉีด Benzathine penicillin 

รักษาโรคซิฟลิส

3. Re-entry

3.1 Blood unit ที่ตรวจยืนยันแลววาเปน false reactive กลาวคือ มีผล screening เปน reactive และผลตรวจ

ซ้ำาของตัวอยางโลหิตทั้ง tube และ bag ใหผลเปน Non-reactive ดวยน้ำายากลุมที่ 2 ใหนำากลับเขา stock เพื่อ

จายใหผูปวยตอไป (ดู Recommended Algorithm ประกอบ)

3.2 สถาบันที่มีระบบที่เอื้อตอการรับผูบริจาคกลับเขามาบริจาคอีก มีแนวทางปฏิบัติดังนี้  ผูบริจาคโลหิตที่มีผลตรวจเปน 

reactive ใหงดบริจาคอยางนอย1ป การกลับมาบริจาคใหม ตองมีหลักฐานการรักษาโรคซิฟลิสดวย Benzathine 

penicillin จากสถาบันที่เชื่อถือได ซึ่งไดแก โรงพยาบาลบางรัก*  กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลอื่นๆที่สามารถฉีด Benzathine penicillin รักษาโรค ซิฟลิสได

3.3 หลักฐานการรักษาโรคซิฟลิสตองประกอบทั้ง3ขอดังนี้คือ

3.3.1) ขอความที่แสดงวาผูบริจาคทานนั้น และผูสัมผัสโรค ไดรับการ counseling และไดรับการรักษา ดวยการ

ฉีดยา Benzathine penicillin หรือ penicillin sodium ครบ dose ตาม stage ของโรค ซิฟลิส

3.3.2) ขอความที่แสดงวาไดรับการ follow-up เพื่อ counseling และมีผลการประเมินวาปจจุบันนี้มีพฤติกรรมทาง

เพศที่ไมอยูในกลุมเสี่ยง  และเหมาะสมที่จะกลับมาเปนผูบริจาคโลหิตตอไปได

3.3.3) ผลการตรวจโลหิตดวยน้ำายาในกลุมที่ 3 หลังการรักษาครบ course แลว ปกติจะไดผลเปน non-reactive แตใน

บางกรณีก็อาจไดผลเปน reactive titer ต่ำาๆ ถึงแมจะไดรับการรักษาอยางถูกตองครบถวนจนหายจากโรคแลวก็

ตาม ซึ่งผูบริจาคในกรณีนี้สามารถใหกลับมาบริจาคโลหิตตอไปไดถา titer ไมเกิน 1:4 และ มีหลักฐานอยางอื่นครบ 

ตามเกณฑ

โลหิตจากการบริจาคทุกยูนิตรวมทั้งที่ไดจากการกลับมาบริจาคใหม (Re-entry) ตองมีการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ ใน 

ตัวอยางโลหิตตามมาตรฐาน

กรณีรับผูบริจาคนั้นกลับมาบริจาคโลหิตอีก (Re-entry) การตรวจ screening test ดวยวิธีตรวจหา antibody ตอเชื้อซิฟลิส

โดยตรง (Treponemal test) ผลการตรวจจะยังคงใหผลเปน reactive อยู ถึงแมวาจะไดรับการรักษาครบ course แลว ใหทำาการ

ตรวจ RPR หรือ VDRL ของยูนิตนั้นเพิ่มเติม กรณีที่ไดผลเปน reactive ใหดู titer ดวย ซึ่งตองไมเกิน 1:4 จึงจะสามารถใชโลหิต
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นั้นได  ทั้งนี้ การที่จะมีการ re-entry หรือไมขึ้นอยูกับนโยบายของแตละสถาบันซึ่งจะตองนำาปจจัยหลายประการมาพิจารณา ไดแก 

ระบบการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการ ระบบทะเบียน และการใหคำาปรึกษา เปนตน

สำาหรับผูที่ไดรับการรักษาดวยยาอื่นที่ไมใช penicillin ไมพิจารณาใหกลับมาบริจาคโลหิตอีก เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบ

ไดวาผูนั้นรับประทานยาจริงหรือไม

4. แนวทางการรักษาโรคซิฟลิส

4.1 ซิฟลิสระยะตน(Earlysyphilis) ไดแก

4.1.1 ซิฟลิสระยะที่  1  (primary syphilis)

4.1.2 ซิฟลิสระยะที่  2  (secondary syphilis)

4.1.3 ซิฟลิสระยะแฝงไมเกิน 2 ป (early latent syphilis)

การรักษา

Benzathine penicillin G 2.4 ลานยูนิต ฉีดเขากลามครั้งเดียว 

       (แบงฉีดเขาที่สะโพกขางละ 1.2 ลานยูนิต) combination

การรักษา ในกรณีที่ผูปวยซิฟลิสแพยา  penicillin ใหใชยาอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.  Doxycycline 100 มิลลิกรัม กินวันละ 2 ครั้ง นาน 15 วัน**

2.  Tetracycline 500 มิลลิกรัม กินวันละ 4 ครั้ง นาน 15 วัน**

3.  Erythromycin 500 มิลลิกรัม กินวันละ 4 ครั้ง นาน 15 วัน

4.2 ซิฟลิสระยะหลัง   (latesyphilis)

4.2.1 ซิฟลิสระยะแฝงเกิน 2 ป (late latent syphilis)

4.2.4 ซิฟลิสเรื้อรัง  (late benign gummatous syphilis)

4.2.3 ซิฟลิสระบบหัวใจ และหลอดเลือด (cardiovascular syphilis)

การรักษา

Benzathine penicillin G 2.4 ลานยูนิต ฉีดเขากลาม สัปดาหละ 1 ครั้ง นาน 3 สัปดาห

   (แบงฉีดเขาที่สะโพกขางละ 1.2 ลานยูนิต)

ในกรณีที่เปน Latent syphilis ถาไมแนใจวาเปน early หรือ late latent syphilisใหรักษาแบบ late latent 

syphilis

การรักษา ในกรณีที่ผูปวยซิฟลิสแพยา penicillin ใหใชยาดังตอไปนี้ 

1.  Doxycycline 100 มิลลิกรัม กินวันละ 2 ครั้ง นาน 30 วัน**

2.  Tetracycline 500 มิลลิกรัม กินวันละ 4 ครั้ง นาน 30 วัน**

3.  Erythromycin 500 มิลลิกรัม กินวันละ 4 ครั้ง นาน 30 วัน

**กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธสำานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

**หามใชในหญิงใหนมบุตร



แนวทางการปฏิบัติในการตรวจการติดเชื้อซิฟลิสในโลหิตบริจาค

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 19  ฉบับ ที่ 4  ตุลา คม-ธันวาคม  2552
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