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First do no harm: iron loss in whole blood donors
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ปัญหาทีพ่ บบ่อยในผูบ้ ริจาคโลหิตประจ�ำคือภาวะขาดธาตุเหล็ก
ส่งผลให้เกิดปัญหาจากการถูกงดบริจาคและเป็ นปัญหาด้านสุขภาพ
ของตัวผูบ้ ริจาค โดยเฉพาะภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก ซึง่ พบ
มากถึง 11% ในเพศชาย และ 19% ในเพศหญิง โดยเฉพาะผูท้ ่ี
มีอายุนอ้ ยและบริจาคในความถีส่ ูง ดังนัน้ งานรับบริจาคโลหิตจึง
ต้องค�ำนึงถึงปริมาณธาตุเหล็กของผูบ้ ริจาคและผลกระทบจากภาวะ
ขาดธาตุเหล็ก รวมถึงมาตรการดูแลไม่ให้ผูบ้ ริจาคโลหิตเกิดภาวะ
ขาดธาตุเหล็ก เพือ่ ให้การบริจาคโลหิตไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู ้
บริจาคโลหิต
เนื่องจากการตรวจระดับความเข้มโลหิต (hemoglobin level)
ไม่สามารถบ่งบอกถึงระดับธาตุเหล็กสะสมในร่างกายได้ จึงใช้การ
ตรวจระดับ ferritin แทน โดยทัว่ ไป จะถือว่าระดับ serum ferritin
ทีน่ อ้ ยกว่า 12 µg/L หมายถึงการมีภาวะขาดธาตุเหล็ก แม้วา่ หลาย
การศึกษาคิดว่าเป็ นเกณฑ์ทต่ี ำ� ่ เกินไปก็ตาม
แนวทางการดูแลระดับธาตุเหล็กของผูบ้ ริจาคโลหิตในปัจจุบนั
ยังไม่มขี อ้ ก�ำหนดทีเ่ ป็ นมาตรฐานชัดเจน แต่สามารถรวบรวมได้เป็ น
3 กลุม่ ใหญ่ๆ ได้แก่
1. การเว้นระยะการบริจาคตามระดับความเข้มโลหิต (Haemoglobin-guided intervals) เป็ นแนวทางทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลาย
ทีส่ ุด คือการให้บริจาคโลหิตเมือ่ ระดับความเข้มโลหิตถึงเกณฑ์เท่านัน้
(12.5 g/dL ในเพศหญิง และ 13.5 g/dL ในเพศชาย) แต่แนวทาง
นี้ไม่สามารถบอกถึงระดับธาตุเหล็กในร่างกายได้
2. การเว้นระยะการบริจาคตามระดับ ferritin (Ferritinguided intervals) โดยการตรวจระดับ serum ferritin เพือ่ ใช้ใน
การตัดสินว่าจะต้องเว้นระยะเป็ นเวลาเท่าใด ก่อนทีจ่ ะมาบริจาคครัง้
ต่อไปได้ ซึง่ อาจนานถึง 6 เดือนในผูบ้ ริจาคทีม่ ี serum ferritin ต�ำ่

3. การเสริมธาตุเหล็ก (Iron supplementation) เป็ นการ
ให้ยาธาตุเหล็กกับผูบ้ ริจาคโลหิต เป็ นวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพ แต่ยงั
ไม่มคี ำ� แนะน�ำส�ำหรับขนาดยา ความถี่ และระยะเวลาในการใช้ ที่
ชัดเจน ส่วนมากจะให้ธาตุเหล็ก 65 mg ต่อวัน ซึง่ สามารถเกิดผล
ข้างเคียง ได้แก่ อาการคลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องผูก ท้อง
เสีย ได้ ซึง่ ส่งผลให้ผูบ้ ริจาคไม่รบั ประทานยาเสริมธาตุเหล็กอย่างที่
ควร ทัง้ นี้งานวิจยั พบว่า การให้ธาตุเหล็กเพียง 19-38 mg ต่อวัน
เพียงพอแล ้วส�ำหรับการรักษาระดับธาตุเหล็กและลดผลข้างเคียง
จากยา นอกจากนี้การเสริมธาตุเหล็กยังช่วยในเรื่องของการพัฒนา
สมาธิและการเรียนรูเ้ ช่นกัน
จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเดนมาร์ค
พบว่า แนวทางเหล่านี้ทำ� ให้จำ� นวนของผูบ้ ริจาคโลหิตทีถ่ กู ปฎิเสธ
จากการที่มรี ะดับความเข้มโลหิตต�ำ่ ลดลงในทัง้ ชายและหญิง แต่
ท�ำให้เกิดปัญหาจากความยุ่งยากในการดูแลผูบ้ ริจาคและอาจท�ำให้
จ�ำนวนการบริจาคโลหิตลดลง การศึกษาเพิม่ เติมในเรื่องแนวทาง
การป้ องกันภาวะขาดเหล็ก จะสามารถช่วยพัฒนาให้แนวทางการ
ให้ยาเสริมธาตุเหล็กมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดียง่ิ ขึ้น
คามิน วงษ์กจิ พัฒนา
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 30 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563
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การรักษาโรคมะเร็งในเด็กมีการพัฒนาอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง
50 ปี ทผ่ี ่านมา ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่สามารถหายขาดจากโรคและเติบโต
เป็ นผูใ้ หญ่และใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยส่วนหนึ่งไม่
ตอบสนองต่อการรักษาหรือมีภาวะโรคกลับเป็ นซ�ำ้ ผูป้ ่ วยกลุม่ นี้มี
ความยากล�ำบากอย่างมากในการเลือกแผนการรักษา ตอบสนอง
ต่อการรักษาไม่ดแี ละเสียชีวติ จากโรคมะเร็งในทีส่ ุด การแพทย์แบบ
แม่นย�ำ (precision medicine) มีบทบาทมากขึ้นในการรักษาโรค
มะเร็ง ช่วยเลือกการรักษาแบบพุง่ เป้ า (targeted therapy) หรือ
ภูมคิ ุม้ กันบ�ำบัด (immunotherapy) อุปสรรคส�ำคัญของการแพทย์
แบบแม่นย�ำในโรคมะเร็งเด็ก คือมะเร็งในเด็กมี driver genes
เหมือนกับโรคมะเร็งผูใ้ หญ่เพียงร้อยละ 40 ท�ำให้ไม่สามารถใช้ยา
หรือการรักษาทีใ่ ช้ในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ได้จำ� เป็ นต้องมีการพัฒนาการรักษา
ใหม่ และมีขอ้ จ�ำกัดความคุม้ ทุนในการพัฒนาการรักษาเนื่องจาก
ผูป้ ่ วยมีจำ� นวนน้อยเมือ่ เทียบกับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่
โครงการ The Zero Childhood Cancer Program เป็ น
โครงการการแพทย์แบบแม่นย�ำระดับชาติโครงการแรกของประเทศ
ออสเตรเลีย ใช้การตรวจ Whole Genome Sequencing (WGS)
และ RNA sequencing (RNAseq) ทัง้ ใน germline และใน
tumor ในผูป้ ่ วยโรคอายุนอ้ ยกว่า 21 ปี ทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรค
มะเร็งทีม่ คี วามเสีย่ งสูง 252 ราย เป็ นผูป้ ่ วยมะเร็งระบบประสาท 92
ราย มะเร็งเนื้อเยือ่ 62 ราย มะเร็งต่อมหมวกไต 20 ราย มะเร็ง
โลหิต 43 ราย และมะเร็งก้อนอืน่ ๆ 35 ราย เป็ นผูป้ ่ วยทีไ่ ด้วนิ ิจฉัย
ใหม่รอ้ ยละ 48 โรคกลับเป็ นซ�ำ้ ร้อยละ 42 และไม่ตอบสนองต่อ
การรักษาร้อยละ 10 ผูป้ ่ วยร้อยละ 2 เป็ นผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นมะเร็งชนิด
ทีส่ องตามหลังการรักษามะเร็งชนิดแรก (secondary cancer)
ผลการศึกษาพบ molecular aberration ทัง้ หมด 968 aberrations โดยร้อยละ 39.9 พบจากการตรวจด้วยการใช้ WGS ร่วมกับ
RNAseq ร้อยละ 35.1 พบด้วยการตรวจด้วย WGS เพียงอย่าง
เดียว และร้อยละ 25.0 พบด้วยการตรวจด้วยด้วย RNAseq เพียง
อย่างเดียว ผูป้ ่ วยร้อยละ 92 ตรวจพบ molecular aberrations
อย่างน้อย 1 ชนิดใน tumor (somatic mutation) ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการเกิดเนื้องอก (oncogenic) หรือป้ องกันไม่ให้เกิดเนื้องอก
(tumor suppressor) ทีพ่ บมากทีส่ ุด 5 อันดับแรกได้แก่ TP53,
CDKN2A/B, SMARCB1, NF1, H3F3A และ PDFGRA การ

ศึกษา molecular aberrations ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการ
วินิจฉัยโรคมะเร็งทีว่ นิ ิจฉัยก่อนหน้าจากการตรวจทางพยาธิวทิ ยาใน
ผูป้ ่ วย 11 รายเนื่องจากตรวจพบ molecular alteration ทีจ่ ำ� เพาะ
เจาะจง เช่น EWSR1 fusion, histone H3 K27M mutations
หรือ biallelic SMARCB1 deletion
การศึกษา germline WGS ในการศึกษานี้พบ germline
mutation ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งในผูป้ ่ วย 40 รายคิดเป็ น
ร้อยละ 16.2 ซึง่ มากกว่าการศึกษาทีม่ กี ่อนหน้า โดยผูป้ ่ วยเพียง
14 จาก 40 รายทีม่ ปี ระวัตโิ รคมะเร็งในครอบครัวทีส่ งสัยว่ามี
germline mutations
ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้าการศึกษา 134 ราย (ร้อยละ 67) ได้รบั ค�ำแนะน�ำ
การรักษาแบบพุง่ เป้ าจาก molecular alteration ทีต่ รวจพบ โดย
เป็ นค�ำแนะน�ำจาก National Multidisciplinary Tumor Board
(MTB) แบ่งระดับของค�ำแนะน�ำเป็ น 5 ระดับ (Tier) ขึ้นอยู่กบั
ระดับของหลักฐานทีอ่ า้ งอิงและผลจากการศึกษาก่อนหน้าร่วมกับ
การมี clinical trail ทีม่ อี ยู่ขณะทีท่ ำ� การศึกษา โดยอาจค�ำแนะน�ำ
การใช้ยาเพียงชนิดเดียว (single-agent therapies) หรือหลาย
ชนิดร่วมกัน โดยการรักษาทีม่ กี ารแนะน�ำมากทีส่ ุดได้แก่การใช้
ยากลุม่ mTOR inhibitor ร่วมกับเคมีบำ� บัด ตามด้วย PARP
inhibitor ร่วมกับเคมีบำ� บัด และ mTOR inhibitor ร่วมกับ
CDK4/6 inhibitor
ผูป้ ่ วย 43 จาก 134 รายทีไ่ ด้รบั ค�ำแนะน�ำ (ร้อยละ 32) ได้รบั
การรักษาจริงตามค�ำแนะน�ำ ผูป้ ่ วย 4 รายมี complete response
(CR), 7 รายมี partial response (PR), 14 ราย stable disease
(SD) ในขณะทีผ่ ูป้ ่ วย 10 ราย progressive disease (PD)
กล่าวโดยสรุปได้วา่ การตรวจ comprehensive molecular
profiling ในผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเด็กทีร่ กั ษายากและมีความเสีย่ งสูง
ต่อการรักษาไม่สำ� เร็จ มีประโยชน์ในการช่วยเลือกแผนการรักษา
ในผูป้ ่ วยจ�ำนวนหนึ่งให้มผี ลการรักษาทีด่ ขี ้นึ
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