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ความต้องการใช้โลหิตของผูป้ ่ วยที่ได้รบั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิ ดเม็ดโลหิต
ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ
บทน�ำ ผูป้ ่ วยทีป่ ลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต (hematopoietic stem cell transplantation; HSCT) ทัง้ autologous HSCT
(auto-HSCT) และ allogeneic HSCT (allo-HSCT) ต้องใช้ leukocyte depleted packed red cells (LDPRC) และ leukocyte
depleted single donor platelet (LDSDP) อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้งานบริการโลหิตต้องส�ำรองโลหิตให้เพียงพอ วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษา
ความต้องการใช้ LDPRC และ LDSDP ของผูป้ ่ วย HSCT และศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต (CD34+ cell
dose) กับการใช้ LDPRC และ LDSDP วัสดุและวิธกี าร ศึกษาข้อมูลการใช้ LDPRC และ LDSDP ของผูป้ ่ วย HSCT ในโรงพยาบาล
สงขลานคริ นทร์ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563 และศึกษาความสัมพันธ์ของ CD34+ cell dose
กับการใช้ LDPRC และ LDSDP ผลการศึกษา ในผูป้ ่ วย 83 ราย พบปริมาณการใช้ LDPRC และ LDSDP ของกลุม่ auto-HSCT
เป็ น 3.2±3.2 ยูนิต และ 5.5±5.1 ยูนิต ตามล�ำดับ กลุม่ allo-HSCT เป็ น 4.4±3.4 ยูนิต และ 10.8±7.6 ยูนิต ตามล�ำดับ ซึง่ การใช้
LDPRC ไม่แตกต่างกัน (p = 0.12) แต่การใช้ LDSDP แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ปริมาณ CD34+ cell dose
ทีใ่ ช้ในกลุม่ auto-HSCT สูงกว่าและวันนอนโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุม่ allo-HSCT อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไม่พบความ
สัมพันธ์ระหว่าง CD34+ cell dose กับการใช้ LDPRC และ LDSDP สรุ ป ข้อมูลจากการศึกษานี้ช่วยท�ำนายและวางแผนการส�ำรอง
LDPRC และ LDSDP ให้เพียงพอกับผูป้ ่ วยในช่วงเวลาทีร่ บั การรักษาด้วย HSCT ให้เหมาะสม
คำ�สำ�คัญ : l การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดโลหิต l ส่วนประกอบของโลหิต l ปริมาณของเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดโลหิต
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 2564;31:25-33.
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Blood transfusion requirements for hematopoietic stem cell transplant
patients in Songklanagarind Hospital
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Abstract:
Introduction: Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a potentially curative treatment for hematologic
diseases. Most patients undergoing autologous HSCT (auto-HSCT) and allogeneic HSCT (allo-HSCT) require
leukocyte depleted packed red cells (LDPRC) and leukocyte depleted single donor platelet (LDSDP) support. The
rising number of HSCT performed has impacted transfusion services on inventory management. Objective: To
study the LDPRC and LDSDP transfusion requirements of patients undergoing HSCT, and the correlation between
CD34+ cell dose and blood utilization. Materials and Methods: A retrospective study analyzing LDPRC and LDSDP
transfusion data on HSCT patients in Songklanagarind Hospital from February 2012 to June 2020 was reviewed.
Correlation between CD34+ cell dose infusions and the number of units was also studied. Results: LDPRC and
LDSDP requirement for 52 auto-HSCT patients were: 3.2±3.2 units and 5.5±5.1 units, respectively, and for 31
allo-HSCT patients were: 4.4±3.4 units and 10.8±7.6 units, respectively. We found no significant difference between
each patient category for LDPRC utilization (p = 0.12); however, the LDSDP requirement was significant difference (p
< 0.05). CD34+ cell dose infusion for the auto-HSCT group was significantly higher than each other, and the average
day of hospitalization for auto-HSCT was significantly lower than allo-HSCT (p < 0.05). No significant correlation
between CD34+ cell dose infusion and LDPRC and LDSDP transfusion was observed for both of HSCT. Conclusion:
Our data may support transfusion medicine staff in the prediction of transfusion requirements in HSCT. The average
number of LDPRC and LDSDP required for each group and time interval can also be used to plan for blood
inventory management.
Keywords : l Hematopoietic stem cell transplantation l Blood component l CD34+ cell dose
J Hematol Transfus Med. 2021;31:25-33.
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ความต้องการใช้โลหิตของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต
บทน� ำ
การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต (hematopoietic stem
cell transplantation; HSCT) เป็ นกระบวนการทีน่ ำ� มาใช้ในการ
รักษาผูป้ ่ วยโรคทางโลหิตวิทยา โรคทางพันธุกรรมบางชนิดและโรค
ภูมคิ ุม้ กันบกพร่องแต่กำ� เนิดให้หายขาดได้1-3 เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ด
โลหิต (hematopoietic stem cell; CD34+ cell) ทีจ่ ะน�ำมาปลูก
ถ่ายอาจได้มาจากผูบ้ ริจาคทีม่ ี human leukocyte antigen (HLA)
เหมือนกันกับผูป้ ่ วย (identical donor) หรือได้จากผูบ้ ริจาคทีม่ ี
HLA ตรงกันเพียงครึ่งหนึ่ง (haploidentical donor) เรียกว่า
allogeneic HSCT (allo-HSCT) หรือได้มาจากตัวผูป้ ่ วยเองเรียก
ว่า autologous HSCT (auto-HSCT) ในกรณีของ allo-HSCT
อาจได้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตมาจากไขกระดูก (bone marrow;
BM) หรือได้มาจากการฉีดยากระตุน้ ให้ไขกระดูกปล่อยเซลล์ตน้
ก�ำเนิดเม็ดโลหิตออกมาในกระแสเลือดแล้วเก็บโดยวิธี apheresis
(peripheral blood stem cell; PBSC) หรืออาจได้มาจากสาย
สะดือ (umbilical cord blood) ส่วนใหญ่กรณีทป่ี ลูกถ่ายแบบ
auto-HSCT ได้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตจาก PBSC4,5
ในช่วงแรกหลังการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต graft
ในไขกระดูกยังไม่ฟ้ ื นตัวในการสร้างเม็ดโลหิต ถือเป็ นช่วงวิกฤต
ทีผ่ ูป้ ่ วยต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษและต้องได้รบั ส่วนประกอบ
ของโลหิตทีถ่ ูกต้องเหมาะสมและเพียงพอเพือ่ ป้ องกันและรักษา
ภาวะซีด ภาวะติดเชื้อ หรือภาวะเกล็ดเลือดต�ำ่ ปัจจุบนั มีผูป้ ่ วย
ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยวิธี HSCT เพิม่ ขึ้น ส่งผลโดยตรงต่องาน
บริการโลหิตในการบริหารจัดการส�ำรองส่วนประกอบของโลหิต1,5-10
ข้อมูลการส�ำรองส่วนประกอบของโลหิตส�ำหรับผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ใน
ประเทศไทยยังมีขอ้ จ�ำกัดและอาจส�ำรองไว้มากเกินกว่าที่จะใช้
จริงท�ำให้หมดอายุและต้องทิ้งไปจึงเกิดความสูญเสีย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ส่วนประกอบของโลหิตชนิดเกล็ดเลือดทีม่ อี ายุเพียง 5 วัน
ดังนัน้ ในการศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และเปรียบเทียบปริมาณการใช้เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดของผู ้
ป่ วยทีท่ ำ� allo-HSCT และ auto-HSCT ในโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ นอกจากนี้ยงั ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเซลล์ตน้
ก�ำเนิดเม็ดโลหิต (CD34+ cell dose) กับปริมาณการใช้เม็ดเลือด
แดงและเกล็ดเลือดหลังการปลูกถ่ายในผูป้ ่ วยแต่ละกลุม่ ข้อมูล
ทีไ่ ด้จะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนจัดเตรียมส่วนประกอบของ
โลหิตชนิดเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด ส�ำรองไว้ให้มเี พียงพอ
ในช่วงเวลาต่างๆ หลังจากผูป้ ่ วยได้รบั เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต
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เป็ นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังของการใช้ส่วนประกอบของโลหิต
ชนิดเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด ของผูป้ ่ วยทีป่ ลูกถ่ายเซลล์ตน้
ก�ำเนิดเม็ดโลหิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 83 ราย ส่วน
ประกอบของโลหิตทุกยูนิตทีใ่ ช้เป็ นชนิดทีม่ เี ม็ดเลือดขาวต�ำ่ (leukocyte depleted blood component) โดยการกรองแบบ post
storage filtration และฉายรังสีดว้ ยรังสีแกมมา 25 Gy ผูป้ ่ วยจะ
ได้รบั leukocyte depleted packed red cell (LDPRC) เมือ่ มี
ปริมาณฮีโมโกลบินต�ำ่ กว่า 8 g/dL หรือเมือ่ มีอาการของภาวะซีด
และได้รบั เกล็ดเลือดชนิด leukocyte depleted single donor
platelet (LDSDP) เมือ่ ปริมาณเกล็ดเลือดของผูป้ ่ วยต�ำ่ กว่า 20 x
109 /L หรือเมือ่ มีภาวะเลือดออก (bleeding) การใช้ส่วนประกอบ
ของโลหิตในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั allo-HSCT และหมูโ่ ลหิต ABO ของผู ้
ป่ วยกับผูบ้ ริจาคไม่ตรงกัน กรณี minor mismatch เช่น ผูบ้ ริจาค
เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตมีหมูโ่ ลหิต O ผูป้ ่ วยมีหมูโ่ ลหิตอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
O จะให้ LDPRC หมูโ่ ลหิตเดียวกันกับผูบ้ ริจาคและให้ LDSDP
หมูโ่ ลหิตเดียวกับผูป้ ่ วย ในกรณีทเ่ี ป็ น major mismatch เช่น
ผูบ้ ริจาคมีหมูโ่ ลหิตอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ O แต่ผูป้ ่ วยมีหมูโ่ ลหิต O จะให้
LDPRC หมูโ่ ลหิตเดียวกันกับผูป้ ่ วย และให้ LDSDP หมูโ่ ลหิต
เดียวกับผูบ้ ริจาค ส�ำหรับกรณี bidirectional mismatch เช่น ผู ้
บริจาคมีหมูโ่ ลหิต A แต่ผูป้ ่ วยมีหมูโ่ ลหิต B ให้ LDPRC หมูโ่ ลหิต
O และให้ LDSDP หมูโ่ ลหิต AB บันทึกข้อมูลการใช้ LDPRC
และ LDSDP ในช่วงเวลาต่างๆ ในผูป้ ่ วยแต่ละกลุม่ หลังได้รบั เซลล์
ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต ได้แก่ วันที่ 0-20 วันที่ 21-40 และวันที่ 41
จนถึงวันทีแ่ พทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้แสดงถึงการ
engraftment และผูป้ ่ วยหายเป็ นปกติ
ข้อมูลทีไ่ ด้จะน�ำมาวิเคราะห์โดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา อธิบาย
ลักษณะพื้นฐานทัว่ ไปของผูป้ ่ วย และแสดงปริมาณยูนิตของ LDPRC
และ LDSDP ทีใ่ ช้ไปหลังท�ำ HSCT ในแต่ละกลุม่ ผูป้ ่ วย และใช้สถิติ
dependent t-test วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Analysis Toolpak,
Microsoft Excel เพือ่ เปรียบเทียบปริมาณการใช้ LDPRC และ
LDSDP โดยพิจารณาจากค่า p จะแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
เมือ่ p < 0.05 นอกจากนี้ยงั แสดงความสัมพันธ์ (correlation)
ของปริมาณ CD34+ cell dose กับปริมาณการใช้ LDPRC และ
LDSDP ในแต่ละกลุม่ ผูป้ ่ วยเป็ นค่า R2
การศึกษานี้ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสโครงการ REC.63-253-5-7
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ผลการศึกษา
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การท�ำ HSCT ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
จ�ำนวน 83 ราย แบ่งเป็ นสองกลุม่ คือกลุม่ แรกเป็ น auto-HSCT
จ�ำนวน 52 ราย (62.7%) เป็ นเพศชาย 30 ราย (57.7%) เพศ
หญิง 22 ราย (42.3%) มีค่ามัธยฐานของอายุเป็ น 51 ปี (พิสยั
2-72 ปี ) วินิจฉัยโรคเป็ น multiple myeloma จ�ำนวน 29 ราย
(55.7%) non Hodgkin’s lymphoma จ�ำนวน 17 ราย (32.7%)
Hodgkin’s lymphoma จ�ำนวน 3 ราย (5.8%) ปลูกถ่ายโดยใช้
เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตแบบ PBSC ทุกราย และผูป้ ่ วยกลุม่ ที่
สองเป็ น allo-HSCT จ�ำนวน 31 ราย (37.3%) เป็ นเพศชาย 19
ราย (61.3%) เพศหญิง 12 ราย (38.7%) มีค่ามัธยฐานของอายุ
เป็ น 8 ปี (พิสยั 1-46) เป็ นธาลัสซีเมีย จ�ำนวน 13 ราย (41.9%)
Table 1 Demographic and baseline data in 83 patients

มะเร็งเม็ดเลือดขาวจ�ำนวน 8 ราย (25.8%) aplastic anemia
จ�ำนวน 5 ราย (16.1%) โดยใช้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตทีไ่ ด้มา
จากไขกระดูกในการปลูกถ่ายจ�ำนวน 24 ราย (77.4%) และจาก
PBSC 7 ราย (22.6%) หมูโ่ ลหิต ABO ระหว่างผูป้ ่ วยกับผูบ้ ริจาค
เป็ นแบบตรงกัน (identical) จ�ำนวน 21 ราย (67.8%), minor
mismatch จ�ำนวน 5 ราย (16.1%), major mismatch จ�ำนวน
4 ราย (12.9%) และ bidirectional mismatch จ�ำนวน 1 ราย
(3.2%) ดังแสดงใน Table 1
ผลการศึกษาปริมาณการใช้ส่วนประกอบของโลหิตชนิดเม็ด
เลือดแดงและเกล็ดเลือดพบว่า กลุม่ auto-HSCT มีค่าเฉลีย่ ±
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของการใช้ LDPRC และ LDSDP เป็ น 3.2 ±
3.2 ยูนิต และ 5.5 ± 5.1 ยูนิต ตามล�ำดับ และมีค่า crossmatch

Baseline data
Number of patients; n (% of enrolled)
Gender; n (%)
Male
Female
Age (years); median (range)
Diagnosis; n (%)
Thalassemia
Leukemia
Aplastic anemia
Wiskott-Aldrich syndrome
Gaucher disease
PNH
MDS
Multiple myeloma
Non-Hodgkin’s lymphoma
Hodgkin’s lymphoma
Neuroblastoma
Type of graft ; n (%)
Bone marrow
PBSC
ABO match; n (%)
Identical
Minor mismatch
Major mismatch
Bidirectional mismatch

Auto-HSCT
52 (62.7%)

Allo-HSCT
31 (37.3%)

30 (57.7%)
22 (42.3%)
51 (2-72)

19 (61.3%)
12 (38.7%)
8 (1-46)

29 (55.7%)
17 (32.7%)
3 (5.8%)
3 (5.8%)
52 (100%)

13 (41.9%)
8 (25.8%)
5 (16.1%)
2 (6.5%)
1 (3.2%)
1 (3.2%)
1 (3.2%)

24 (77.4%)
7 (22.6%)
21 (67.8%)
5 (16.1%)
4 (12.9%)
1 (3.2%)

HSCT = hematopoietic stem cell transplantation; PBSC = peripheral blood stem cell; PNH = paroxysmal nocturnal
hemoglobinuria; MDS = myelodysplastic syndrome
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Table 2 Transfusion requirement in HSCT patients during day 0 to discharge
Auto-HSCT (n = 52) Allo-HSCT (n = 31) p-value
LDPRC (total units; mean ± SD)
167; 3.2 ± 3.2
136; 4.4 ± 3.4
0.12
CT ratio
1.1
1.4
LDSDP (total units; mean ± SD)
287; 5.5 ± 5.1
336; 10.8 ± 7.6*
< 0.05
+
6
CD34 cell dose ( x10 /Kg); mean ± SD
15.9 ± 22.9
6.6 ± 5.4*
< 0.05
Length of hospitalization start from day 0 (days); mean ± SD
21.2 ± 9.6
35.0 ± 10.6*
< 0.05
HSCT = hematopoietic stem cell transplantation; Auto-HSCT = autologous hematopoietic stem cell transplantation;
Allo-HSCT = allogeneic hematopoietic stem cell transplantation; LDPRC = leukocyte depleted packed red cells;
LDSDP = leukocyte depleted single donor platelet; CT ratio = crossmatch to transfusion ratio; SD = standard deviation;
*statistically significant

to transfusion ratio (CT ratio) ของ LDPRC เป็ น 1.1 ส�ำหรับ
กลุม่ allo-HSCT มีค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของการใช้
LDPRC และ LDSDP เป็ น 4.4 ± 3.4 ยูนิต และ 10.8 ± 7.6
ยูนิต ตามล�ำดับ และมีค่า CT ratio เป็ น 1.4 เมือ่ เปรียบความ
ต้องการใช้โลหิตของผูป้ ่ วยทัง้ สองกลุม่ พบว่า การใช้ LDPRC ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p = 0.12) แต่ปริมาณการใช้
LDSDP ของกลุม่ allo-HSCT มากกว่ากลุม่ auto-HSCT อย่าง
มีนยั ส�ำคัญ (p < 0.05) ดังแสดงใน Table 2
ในการศึกษาปริมาณเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตทีผ่ ูป้ ่ วยได้รบั
(CD34+ dose) และจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาลตัง้ แต่วนั แรกที่
ผูป้ ่ วยได้รบั เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต (วันที่ 0) จนถึงวันทีผ่ ูป้ ่ วย
ได้รบั อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล พบว่า กลุม่ auto-HSCT
ได้รบั CD34+ dose เฉลีย่ 15.9 ± 22.9 x 106 ต่อน�ำ้ หนักตัวผู ้
ป่ วย 1 กิโลกรัม และมีจำ� นวนวันนอนโรงพยาบาล 21.2 ± 9.6
วัน ส่วนกลุม่ allo-HSCT ได้รบั CD34+ dose เฉลีย่ 6.6 ± 5.4
x 106 ต่อน�ำ้ หนักตัวผูป้ ่ วย 1 กิโลกรัม และมีจำ� นวนวันนอนโรง
พยาบาล 35.0 ± 10.6 วัน เมือ่ เปรียบเทียบกันระหว่างผูป้ ่ วยทัง้
สองกลุม่ พบว่า กลุม่ auto-HSCT ได้รบั CD34+ dose สูงกว่า
กลุม่ allo-HSCT อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p < 0.05) และมีจำ� นวนวัน
นอนโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุม่ allo-HSCT อย่างมีนยั ส�ำคัญเช่น
กัน (p < 0.05) ดังแสดงใน Table 2
ปริมาณการใช้เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดในช่วงเวลาต่างๆ
หลังผูป้ ่ วยได้รบั เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต พบว่า ผูป้ ่ วยกลุม่ autoHSCT มีความต้องการใช้ LDPRC และ LDSDP ในช่วงวันที่ 0-20
จ�ำนวน 2.5 ± 1.7 ยูนิต และ 6.3 ± 4.5 ยูนิต ช่วงวันที่ 21-40
จ�ำนวน 3.2 ± 1.4 ยูนิต และ 1.0 ± 1.6 ยูนิต และวันที่ 41 จน
ออกจากโรงพยาบาลจ�ำนวน 2.2 ± 1.4 ยูนิต และ 1.0 ± 2.0 ยูนิต
ตามล�ำดับ ส่วนกลุม่ allo-HSCT มีความต้องการใช้ LDPRC และ
LDSDP ในช่วงวันที่ 0-20 จ�ำนวน 0.7 ± 2.0 ยูนิต และ 7.7 ±

4.0 ยูนิต ช่วงวันที่ 21-40 จ�ำนวน 1.0 ± 1.6 ยูนิต และ 2.6 ±
4.0 ยูนิต และวันที่ 41 จนออกจากโรงพยาบาล จ�ำนวน 1.8 ± 0.9
ยูนิต และ 3.8 ± 3.6 ยูนิต ตามล�ำดับ เมือ่ ใช้สถิตเิ ปรียบเทียบ
ความแตกต่างของการใช้ส่วนประกอบของโลหิตแต่ละชนิดในช่วง
เวลาต่างๆ ระหว่างผูป้ ่ วยทัง้ สองกลุม่ พบว่า การใช้ LDPRC ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ ในทุกช่วงเวลาทีศ่ ึกษา ส่วนการใช้
LDSDP มีความแตกต่างกันเฉพาะช่วงวันที่ 21-40 เท่านัน้ (p
< 0.05) ส่วนช่วงวันทีอ่ น่ื ๆ ไม่มคี วามแตกต่างกัน ดังแสดงใน
Table 3 เมือ่ เปรียบเทียบปริมาณการใช้ LDPRC และ LDSDP
ของแต่ละกลุม่ ผูป้ ่ วย ในช่วงวันที่ 0-20 กับช่วงวันที่ 21-40 พบว่า
มีความต้องการใช้ LDPRC ใกล้เคียงกันทัง้ สองช่วงเวลาทัง้ สองกลุม่
ผูป้ ่ วย แต่มคี วามต้องการใช้ LDSDP ในช่วงวันที่ 0-20 มากกว่า
ช่วงวันที่ 21-40 อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p < 0.05) ทัง้ สองกลุม่ ผูป้ ่ วย
ดังแสดงใน Figure 1
กลุม่ ผูป้ ่ วย allo-HSCT ทีใ่ ช้ไขกระดูกและ PBSC ในการปลูก
ถ่าย ทัง้ ทีม่ หี มูโ่ ลหิต ABO ตรงกันและไม่ตรงกันระหว่างผูป้ ่ วย
และผูบ้ ริจาค มีความต้องการใช้ส่วนประกอบของโลหิตดังนี้ กลุม่
ผูป้ ่ วยทีม่ หี มูโ่ ลหิต ABO ตรงกันรวมกับกลุม่ ผูป้ ่ วยทีม่ ี minor
mismatch กับผูบ้ ริจาคต้องการใช้ LDPRC และ LDSDP เฉลีย่
4.4 ± 3.4 ยูนิต และ 10.5 ± 7.9 ยูนิต ตามล�ำดับ กลุม่ ผูป้ ่ วยทีม่ ี
หมูโ่ ลหิต ABO ไม่ตรงกันกับผูบ้ ริจาคแบบ major mismatch รวม
กับ bidirectional mismatch ต้องการใช้ LDPRC และ LDSDP
เฉลีย่ 4.4 ± 3.4 ยูนิต และ 12.4 ± 5.4 ยูนิต ตามล�ำดับ ซึง่ เมือ่
เปรียบเทียบทางสถิตขิ องทัง้ สองกลุม่ พบว่า มีปริมาณการใช้ไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p = 0.55 และ 0.99 ตามล�ำดับ) ดังแสดง
ใน Table 4 เมือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง CD34+ dose กับ
ปริมาณการใช้ LDPRC และ LDSDP ของกลุม่ auto-HSCT มี
ค่า R2 เป็ น 0.0382 และ 0.0395 ตามล�ำดับ ส่วนกลุม่ allo-HSCT
เป็ น 0.1038 และ 0.112 ตามล�ำดับ ดังแสดงใน Figure 2
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Table 3 Quantity of red blood cells and platelet transfusion in each intervals post-HSCT
Observation
periods (days)

LDPRC (total units; mean ±SD)
LDSDP (total units; mean ±SD)
Auto-HSCT
Allo-HSCT
p-value
Auto-HSCT
Allo-HSCT
p-value
0 - 20
129; 2.5 ± 1.7 98; 0.7 ± 2.0
0.12
330; 6.3 ± 4.5 239; 7.7 ± 4.0
0.17
21- 40
34; 3.2 ± 1.4 31; 1.0 ± 1.6
0.32
53; 1.0 ± 2.4 82; 2.6 ± 4.0*
< 0.05
41 - discharge
4; 2.2 ± 1.4
7; 1.8 ± 0.9
0.80
9; 1.0 ± 2.0 15; 3.8 ± 3.6
0.23
Total
167
136
287
336
Auto-HSCT = autologous hematopoietic stem cell transplantation; Allo-HSCT = allogeneic hematopoietic stem cell
transplantation; LDPRC = leukocyte depleted packed red cells; LDSDP = leukocyte depleted single donor platelet;
SD = standard deviation; *statistically significant

Table 4 LDPRC and LDSDP requirement among the allo-HSCT on the basis of ABO-compatible
ABO identical + minor mismatch Major mismatch + Bidirectional
(n = 26)
mismatch (n = 5)
LDPRC (total units; mean ± SD)
114; 4.4 ± 3.4
4.4; 4.4 ± 3.4
LDSDP (total units; mean ± SD)
272; 10.5 ± 7.9
12.4; 12.4 ± 5.4
LDPRC = leukocyte depleted packed red cells; LDSDP = leukocyte depleted single donor platelet;
SD = standard deviation
Blood products

p-value
0.55
0.99

LDPRC = leukocyte depleted packed red cells; LDSDP = leukocyte depleted single donor platelet; Auto-HSCT = autologous
hematopoietic stem cell transplantation; Allo-HSCT = allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Figure 1 Requirement of LDPRC and LDSDP (units) during day 0-20 and day 21-40 for auto- and allo-HSCT
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Figure 2 Correlations of CD34+ cell dose between LDPRC and LDSDP utilization in auto- and allo-HSCT
วิจารณ์
จากการศึกษาย้อนหลังข้อมูลความต้องการใช้ส่วนประกอบของ
โลหิต ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย HSCT เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 0
จนถึงวันทีผ่ ูป้ ่ วยออกจากโรงพยาบาล ซึง่ ผูป้ ่ วยบางรายอาจจะมี
engraftment ตามเกณฑ์แล ้ว แต่ยงั คงมีอาการแทรกซ้อนอืน่ ๆ
จึงท�ำให้ออกจากโรงพยาบาลได้หลังจากวันทีม่ ี engraftment การ
ปลูกถ่ายแบบ auto-HSCT ส่วนใหญ่ทำ� ในผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น multiple
myeloma และ lymphoma และทุกรายใช้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ด
โลหิตแบบ PBSC ในขณะทีก่ ลุม่ allo-HSCT ท�ำในผูป้ ่ วยธาลัส
ซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว และ aplastic anemia ส่วนใหญ่ใช้
เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตทีเ่ ก็บจากไขกระดูก ในกรณีทผ่ี ูป้ ่ วยและ
ผูบ้ ริจาคมีหมูโ่ ลหิต ABO ไม่ตรงกันแบบ minor mismatch จะ
ปัน่ เอาพลาสมาออกก่อนน�ำไปใช้ ส่วน major mismatch และ
bidirectional mismatch จะท�ำ red blood cell reduction เพือ่
ป้ องกันหรือลดความรุนแรงของ hemolytic transfusion reaction
ทีอ่ าจจะเกิดขึ้นกับผูป้ ่ วย11 จากผลการศึกษานี้ยนื ยันว่าผูป้ ่ วยทีท่ ำ�
HSCT มีความจ�ำเป็ นต้องใช้ส่วนประกอบของโลหิตในปริมาณมาก
พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิง่ เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด จึงมี
ความจ�ำเป็ นทีง่ านบริการโลหิตจะต้องเตรียมและส�ำรองโลหิตให้

เพียงพอ เพราะมีเพียงร้อยละ 9.6 ของผูป้ ่ วย auto-HSCT และ
ร้อยละ 6.5 ของผูป้ ่ วย allo-HSCT เท่านัน้ ทีไ่ ม่ใช้เม็ดเลือดแดง
เลยตลอดการรักษา และไม่มผี ูป้ ่ วยรายใดทีไ่ ม่ใช้ LDSDP เมือ่
เปรียบเทียบปริมาณการใช้ LDPRC และ LDSDP ของทัง้ สอง
กลุม่ ผูป้ ่ วยพบว่า กลุม่ allo-HSCT มีความต้องการใช้ LDSDP
มากกว่ากลุม่ auto-HSCT อย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่ปริมาณการใช้
LDPRC ของผูป้ ่ วยทัง้ สองกลุม่ ใกล ้เคียงกัน นอกจากนี้ยงั พบว่า
CT ratio ของการใช้ LDPRC มีค่าใกล ้เคียง 1.0 แสดงว่ามีการ
สัง่ จองทีม่ คี วามเหมาะสมกับความต้องการใช้จริง โดยค่าทีย่ อมรับ
ได้คอื ไม่เกิน 2.012 และเมือ่ ศึกษาความต้องการใช้ LDPRC และ
LDSDP ในช่วงเวลาต่างๆ ของกลุม่ auto-HSCT เปรียบเทียบกับ
allo-HSCT พบว่าทัง้ สองกลุม่ ใช้ส่วนประกอบของโลหิตมากทีส่ ุด
ในช่วงวันที่ 0-40 หลังจากได้รบั เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต โดยที่
ในช่วงวันที่ 0-20 และหลังจากวันที่ 40 มีปริมาณการใช้ใกล ้เคียง
กันทัง้ สองกลุม่ แต่ในช่วงวันที่ 21-40 พบว่ากลุม่ allo-HSCT
มีปริมาณการใช้ LDSDP สูงกว่ากลุม่ auto-HSCT (Table 2)
เฉพาะข้อมูลการใช้ LDPRC ทีไ่ ด้จากการศึกษานี้ไม่สอดคล ้องกับ
การศึกษาของ Datta SS และคณะ ซึง่ พบว่ากลุม่ allo-HSCT
มีความต้องการใช้ LDPRC มากกว่ากลุม่ auto-HSCT อย่างมี
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นัยส�ำคัญ ทัง้ นี้อาจขึ้นอยู่กบั ระดับของฮีโมโกลบินก่อน stem
cell infusion ปริมาณ CD34+ dose หรือความเข้ากันได้ของหมู่
โลหิต ABO ระหว่างผูป้ ่ วยกับผูบ้ ริจาคซึง่ อาจเป็ นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
ปริมาณการใช้ LDPRC อย่างไรก็ตามเมือ่ ศึกษาเฉพาะกรณีของ
การใช้ LDSDP พบว่าข้อมูลสอดคล ้องกัน13
จากการศึกษาจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาลของกลุม่ ผูป้ ่ วย alloHSCT ของ Erker CG และคณะ พบว่า มีจำ� นวนวันนอนโรง
พยาบาลเฉลีย่ 35 วัน โดยผูป้ ่ วยทีม่ หี มูโ่ ลหิต ABO mismatch
หรือมี graft versus host disease (GVHD) จะมีวนั นอนโรง
พยาบาลมากขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญ และใช้เม็ดเลือดแดงและเกล็ด
เลือดเพิม่ ขึ้นด้วย14 ส�ำหรับการศึกษานี้พบว่ามีจำ� นวนวันนอนโรง
พยาบาลของกลุม่ allo-HSCT เฉลีย่ 35 วัน เช่นเดียวกัน ซึง่
นานกว่ากลุม่ auto-HSCT อาจเป็ นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น
การใช้ยา conditioning การฉายรังสีทงั้ ตัวในขัน้ ตอนการเตรียม
ผูป้ ่ วย หรือผูป้ ่ วยเกิดภาวะแทรกซ้อนของ GVHD ซึง่ เป็ นปัจจัย
ทีอ่ าจเกี่ยวข้องท�ำให้ engraftment ช้ากว่าและมีภาวะแทรกซ้อน
อืน่ ๆ มากกว่า เพราะกลุม่ allo-HSCT บางรายอาจได้รบั graft
จากผูบ้ ริจาคทีห่ มูโ่ ลหิต ABO ไม่ตรงกันหรือได้รบั ปริมาณ CD34+
cell dose น้อยกว่า2,7 ซึง่ Siena S และคณะ เสนอว่า ส�ำหรับ
auto-HSCT ควรมี CD34+ cell dose ≥ 8.0 x 106 ต่อน�ำ้ หนักตัวผู ้
ป่ วย 1 กิโลกรัม (recommended dose)15 ในขณะที่ Heimfeld
S และ Basquiera AL และคณะ น�ำเสนอ CD34+ cell dose ที่
เหมาะสมส�ำหรับ allo-HSCT กรณีทใ่ี ช้ graft แบบ PBSC ควร
มากกว่า 4.0 x 106 ต่อน�ำ้ หนักตัวผูป้ ่ วย 1 กิโลกรัม16,17 ในการ
ศึกษานี้ผูป้ ่ วย auto-HSCT ทุกรายใช้ graft แบบ PBSC และ
มีผูป้ ่ วย 21 ราย (40.3%) มีปริมาณ CD34+ cell dose มากกว่า
recommended dose ซึง่ การเก็บ PBSC โดยวิธี apheresis
สามารถก�ำหนดปริมาณเซลล์ทจ่ี ะเก็บได้และสามารถเก็บได้หลาย
ครัง้ ในขณะทีผ่ ูป้ ่ วยกลุม่ allo-HSCT ส่วนใหญ่ใช้ graft จาก
ไขกระดูก และร้อยละ 77.4 มีปริมาณ CD34+ cell dose น้อย
กว่า 4.0 x 106 ต่อน�ำ้ หนักตัวผูป้ ่ วย 1 กิโลกรัม เนื่องจากเป็ นไป
ได้ยากทีจ่ ะก�ำหนดปริมาณ CD34+ cell dose ได้เพราะในการ
เก็บไขกระดูกจากผูบ้ ริจาคจะต้องได้รบั ยาสลบและเจาะเก็บได้
ในช่วงเวลาทีจ่ ำ� กัด อีกทัง้ ยังต้องค�ำนึงถึงปริมาณไขกระดูกหรือ
ปริมาณฮีโมโกลบินของผูบ้ ริจาคทีส่ ูญเสียไปด้วย เพือ่ ไม่ให้ผูบ้ ริจาค
ได้รบั อันตราย ดังนัน้ ปริมาณ CD34+ cell dose ทีน่ ำ� มาใช้ใน
การปลูกถ่ายแบบ auto-HSCT จึงมีปริมาณสูงกว่า allo-HSCT
อย่างมีนยั ส�ำคัญ จากเหตุผลดังกล่าวจึงอาจเป็ นสาเหตุทท่ี ำ� ให้การ

engraftment ของกลุม่ allo-HSCT ช้ากว่ากลุม่ auto-HSCT
และต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่า อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาความ
สัมพันธ์ของปริมาณ CD34+ cell dose กับปริมาณการใช้ส่วน
ประกอบของโลหิตไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กนั (Figure 2)
เมือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณส่วนประกอบของ
โลหิตทีใ่ ช้ของผูป้ ่ วยในแต่ละกลุม่ ในสองช่วงเวลาคือ วันที่ 0-20
และวันที่ 21-40 รายงานนี้พจิ ารณาเฉพาะช่วง 0-40 วันหลังจาก
ผูป้ ่ วยได้รบั เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต เนื่องจากพบว่าเป็ นช่วงเวลา
ทีม่ กี ารใช้ส่วนประกอบของโลหิตปริมาณมาก และมีผูป้ ่ วยเพียง
ร้อยละ 4.8 ทีย่ งั คงต้องการเม็ดเลือดแดง และ/หรือเกล็ดเลือดหลัง
40 วัน เป็ นไปในทิศทางเดียวกับรายงานของ Xenocostas A
และคณะทีร่ ายงานว่า ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่จะใช้ส่วนประกอบของโลหิต
ชนิด LDPRC และ LDSDP ภายใน 60 วัน2 ในการศึกษานี้พบ
ว่าผูป้ ่ วยทัง้ สองกลุม่ มีความต้องการใช้ LDSDP ในช่วงวันที่ 0-20
มากกว่าช่วงวันที่ 21-40 อย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่มคี วามต้องการใช้
LDPRC ใกล ้เคียงกัน (Figure 1) นอกจากนี้ยงั พบว่ามีผูป้ ่ วย 8
ราย (9.6%) ทีไ่ ม่ได้ใช้ LDPRC จนกระทัง่ ออกจากโรงพยาบาลโดย
แบ่งเป็ น allo-HSCT แบบ ABO identical, minor mismatch
และ major mismatch อย่างละ 1 ราย และเป็ น auto-HSCT 5
ราย วินิจฉัยโรคเป็ น multiple myeloma ข้อมูลนี้สนับสนุนการ
รายงานของ Balen KK และคณะ พบว่าผูป้ ่ วย auto-HSCT บาง
รายไม่จำ� เป็ นต้องใช้ส่วนประกอบของโลหิต18 ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
เปรียบเทียบปริมาณการใช้ LDPRC และ LDSDP ในช่วงเวลาดัง
กล่าวจะเป็ นประโยชน์ในการการวางแผนส�ำรองส่วนประกอบของ
โลหิตของงานบริการโลหิต
นอกจากนี้ ยังพบว่าในกลุม่ ผูป้ ่ วย allo-HSCT ทีม่ หี มูโ่ ลหิต ABO
ไม่ตรงกันแบบ major mismatch และ bidirectional mismatch
เมือ่ เปรียบเทียบปริมาณการใช้ LDPRC และ LDSDP กับกลุม่
ABO identical และ minor mismatch พบว่ามีปริมาณการใช้
ส่วนประกอบของโลหิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ (Table 4)
สอดคล ้องกับรายงานของ Ozkurt ZN และคณะ ซึง่ รายงานว่า
ความต้องการใช้เม็ดเลือดแดงของกลุม่ ABO identical กับ ABO
mismatch ไม่แตกต่างกัน19 อย่างไรก็ตามมีรายงานอืน่ ทีพ่ บว่ามี
การใช้ส่วนประกอบของโลหิตของกลุม่ ผูป้ ่ วย ABO mismatch
มากกว่ากลุม่ ทีเ่ ป็ น ABO identical2,13,14 ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะใน
การศึกษานี้มจี ำ� นวนผูป้ ่ วยทีม่ หี มูโ่ ลหิต ABO mismatch จ�ำนวน
น้อยเกินไป จึงไม่อาจสรุปการเปรียบเทียบปริมาณการใช้ LDPRC
และ LDSDP ของผูป้ ่ วยกลุม่ นี้ได้อย่างชัดเจน
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ความต้องการใช้โลหิตของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต
สรุป
การศึกษาครัง้ นี้พบว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิด
เม็ดโลหิตแบบ auto-HSCT กับ allo-HSCT มีการใช้ LDPRC ใน
ปริมาณทีไ่ ม่แตกต่างกันในช่วงเวลาต่างๆ ในขณะทีก่ ารใช้ LDSDP
ของกลุม่ allo-HSCT ในช่วงวันที่ 21-40 มีปริมาณมากกว่ากลุม่
auto-HSCT นอกจากนี้ปริมาณ CD34+ cell dose และความไม่
เข้ากันของหมูโ่ ลหิต ABO ไม่เป็ นสาเหตุทำ� ให้มกี ารใช้ส่วนประกอบ
ของโลหิตชนิด LDPRC และ LDSDP แตกต่างกันในทัง้ สองกลุม่
ข้อมูลจากการศึกษานี้สามารถช่วยท�ำนายและวางแผนการส�ำรองส่วน
ประกอบของโลหิตให้มปี ริมาณทีเ่ หมาะสมในแต่ละช่วงเวลาหลังผู ้
ป่ วยได้รบั เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต
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