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บทน�ำ

ปจัจบุนัเป็นทีน่่าสนใจส�าหรบัการเกบ็รกัษาเกลด็เลอืดในสภาวะที่

เยน็อณุหภมู ิ2-6°ซ. เนื่องจากสามารถลดการเตบิโตของเชื้อแบคทเีรยี

และสามารถรกัษาคุณสมบตัใินการหา้มเลอืดของเกลด็เลอืดเมือ่เปรยีบ

เทยีบกบัการเกบ็รกัษาเกลด็เลอืดทีอ่ณุหภมูทิีห่อ้ง (20-24°ซ.) เป็น

เหตใุหส้ามารถยดือายุการเกบ็รกัษาไดม้ากกวา่มาตรฐาน 5-7 วนั 

จากการศึกษาทีเ่กี่ยวขอ้งไดศึ้กษาประเมนิผลกระทบของการเกบ็

รกัษาในสภาวะทีเ่ยน็ต่อคุณภาพของเกลด็เลอืดเมือ่เกบ็ไวใ้นพลาสมา

หรอืพลาสมาร่วมกบัสารละลาย platelet additive solutions 

(PASs) ชนิดต่างๆ คอื ดา้นลกัษณะทางสณัฐานวทิยา (morphology) 

ของเกลด็เลอืด และรูปแบบการเปลีย่นแปลงของสารเมตาบอลกิ 

ต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการยดือายุการเก็บรกัษาที่เกิน

มาตรฐานคอื การเกบ็รกัษาเกลด็เลอืดทีอ่ณุหภมูหิอ้งได ้5-7 วนั 

เป็นอกีทางหนึ่งส �าหรบัใหก้ารรกัษาผูป่้วยทีม่ภีาวะเลอืดออกอย่าง

รุนแรงในต่างจงัหวดัหรอืในสมรภมู ิวตัถปุระสงคข์องการศึกษานี้ 

คอื เปรยีบเทยีบลกัษณะทางสณัฐานวทิยา สารเมตาบอลกิ และการ

ท�างานของเกลด็เลอืดชนิดทีเ่ตรยีมดว้ยวธิ ีapheresis ระหวา่งการ

เกบ็ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งหรอือณุหภมูทิีเ่ยน็ท ัง้ในพลาสมาหรอืพลาสมา

เสรมิดว้ยสารละลาย PAS-E

กำรออกแบบและวธิกีำรศึกษำ

เกลด็เลอืดจากผูบ้รจิาคคนเดยีวทีไ่ดจ้ากการเจาะเกบ็ดว้ยวธิ ี

double-dose apheresis ในพลาสมารอ้ยละ 100 หรอืในรอ้ยละ 

40 ของพลาสมาทีเ่สรมิดว้ยสารละลาย 60% PAS-E ซึง่เตรยีม

โดยใชแ้พลตฟอรม์ Trima apheresis เกลด็เลอืดทีเ่ตรยีมไดจ้าก

แต่ละกลุม่ถกูแบง่ออกสองส่วนโดยเกบ็ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้ง (20-24°ซ.) 

และอณุหภมูเิยน็ (2-6°ซ.) เป็นเวลา 21 วนั และท�าการตรวจสอบ 

swirling การเกาะกลุม่ของเกลด็เลอืด การตรวจนบัจ�านวนเกลด็

เลอืด ระดบั pH ปรมิาณโปรตนีรวม lactate และน�า้ตาล รวมท ัง้

การแสดงออกของไกลโคโปรตนีบนผวิของเกลด็เลอืด ระดบั plasma 

procoagulant phospholipid clotting time (PPLCT) การ

ท�างานของ coagulation factors ต่างๆ ระดบั protein S และ

ตรวจหาแอนตเิจน von Willebrand factor ในช่วงเวลา 21 วนั 

ผลกำรศึกษำ
ในช่วงระยะเวลาการเกบ็รกัษาเกลด็เลอืด 21 วนั หลงัจากท�าการ

ตรวจนบัจ�านวนเกลด็เลอืดในแต่ละกลุม่ตวัอย่างพบวา่ จ�านวนเกลด็
เลอืดลดลงรอ้ยละ 25 ถงึ 35 แต่ไมพ่บความแตกต่างทางสถติใินทกุ
กลุม่ทีท่ �าการศึกษา การเกบ็เกลด็เลอืดในสภาวะทีเ่ยน็สามารถลด
กระบวนการ glycolytic metabolism ได ้และค่า pH คงทีโ่ดยมี
ค่ามากกวา่ขอ้ก�าหนดข ัน้ต�า่ (pH > 6.4) เป็นเวลา 21 วนั เฉพาะใน
กลุม่ตวัอย่างเกลด็เลอืดทีเ่กบ็ในพลาสมาเสรมิดว้ยสารละลาย PAS 
เท่านัน้ นอกจากนี้การแสดงออกของไกลโคโปรตนีบนผวิของเกลด็
เลอืดและสารประกอบใน supernatant พบวา่ ใหผ้ลทีแ่ตกต่าง
กนัในกลุม่ของเกลด็เลอืดทีเ่ก็บรกัษาในอณุหภูมแิละสารละลาย
ทีแ่ตกต่างกนั ส�าหรบัการตอบสนองดา้นกระบวนการท�างานของ
เกลด็เลอืด โดยรวบรวมผลจากลกัษณะการเกาะกลุม่ การจบักบั 
receptor แลว้สามารถกระตุน้การตอบสนองขึ้น รวมท ัง้การตรวจ
หาระยะเวลาการแขง็ตวัเป็นลิม่เลอืดพบวา่ เมือ่เกบ็รกัษาเกลด็เลอืด
ในอณุหภมูทิีเ่ยน็ใหค่้าการตอบสนองดา้นกระบวนการท�างานของ
เกลด็เลอืดต่างๆ ไดด้กีวา่ แต่อย่างไรกต็ามปรมิาณของพลาสมา
ทีเ่หลอือยู่ในตวัอย่างทีท่ดสอบมผีลต่อการตรวจสอบ โดยพบวา่
สดัส่วนของพลาสมาทีสู่งขึ้นสมัพนัธก์บัเวลาในการแขง็ตวัเป็นลิม่
เลอืดเรว็ขึ้นอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
สรุป

การทดสอบคุณภาพของเกลด็เลอืดในหลอดทดลองพบวา่ ให ้
ผลลพัธท์ีแ่ตกต่างกนัตามระยะเวลาในการเกบ็รกัษา อณุหภมู ิและ
สารละลายทีผ่สมในเกลด็เลอืด ผลลพัธจ์ากงานวจิยันี้ยนืยนัวา่ การ
เกบ็รกัษาเกลด็เลอืดในอณุหภมูทิีเ่ยน็ (2-6°ซ.) โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในสารละลาย PAS สามารถรกัษาคุณภาพของตวัชี้วดัทีส่ �าคญั
ของกระบวนการเมทาบอลกิ การแสดงออกของแอนตเิจนบนผวิ
เซลล ์และการท�างานของเกลด็เลอืดในระหวา่งการเกบ็รกัษาเป็น
เวลา 21 วนั ซึง่นานกวา่เวลาในการเกบ็รกัษาเกลด็เลอืดทีอ่ณุหภมูิ
ทีห่อ้ง (20-24°ซ.) แบบมาตรฐานท ัว่ไป

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กมัพล อนิทรนุช
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คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ย่อวำรสำร

Refrigeration of apheresis platelets in platelet additive solution (PAS-E) 
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บทน�ำ

ภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะชนิด atrial fibrillation นัน้เป็นความ

ผดิปกตทิีพ่บบอ่ยซึง่คาดวา่มผูีป่้วยโรคนี้มากถงึ 33 ลา้นคนท ัว่โลก 

ผูป่้วยเหลา่นี้มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะอมัพาตจากลิม่เลอืดอดุตนั

หรอืลิม่เลอืดอดุตนัในอวยัวะต่างๆ อนัเป็นเหตใุหเ้สยีชวีติได ้ใน

ปจัจบุนัการป้องกนัภาวะลิม่เลอืดอดุตนัในผูป่้วยกลุม่นี้ในแนวทาง

การรกัษาปจัจบุนัของต่างประเทศแนะน�าใหใ้ชย้าชนิดแรกเป็นกลุม่

ยาตา้นการแขง็ตวัของเลอืดชนิดที่ไม่ไดอ้อกฤทธิ์โดยการยบัย ัง้

การท�างานของวติามนิเค (Direct-acting oral anticoagulant, 

DOACs) เนื่องจากมขีอ้มลูวา่ปลอดภยัมากกวา่และมปีระสทิธภิาพ

ไมต่่างกบัยาวารฟ์ารนิ (Warfarin)

ยา asundexian (BAY 243334) เป็นยารบัประทานทีอ่อก

ฤทธิ์โดยการยบัย ัง้ activated coagulation factor XI(FXIa) 

ท�าใหย้บัย ัง้การเกดิลิม่เลอืดได ้

วธิกีำรศึกษำ

 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาแบบสุ่มระยะที ่2 ในการเปรยีบ

เทยีบขนาดยา 2 ขนาดของยา asundexian กบัยา apixaban 

ขนาดมาตรฐาน โดยการศึกษานี้ด �าเนินงานวจิยัในประเทศกลุม่

ยุโรป แคนาดา และญีปุ่่ น 

ผูป่้วยทีส่ามารถเขา้ร่วมงานวจิยัคอืผูป่้วยอายุต ัง้แต่ 45 ปีทีม่ี

ภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะชนิด atrial fibrillation ทีม่คีวามเสีย่งต่อ

การเกดิภาวะลิม่เลอืดอดุตนัทีม่คีะแนน CHA
2
DS

2
-VASc ตัง้แต่ 

2 ในเพศชาย และตัง้แต่ 3 ในเพศหญงิ และผูป่้วยเหลา่นี้จะตอ้งไม่

ไดย้าตา้นการแขง็ตวัของเลอืดรบัประทานในปจัจบุนั หรอืก�าลงัรบั

ประทานยากลุม่ DOACs อยู่และมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิเลอืดออก

อย่างนอ้ย 1 ขอ้ ไดแ้ก่ มภีาวะเลอืดออกทีส่ �าคญัใน 1 ปี หรอืค่า

การท�างานของไตลดลงเหลอื 30-50 มล./นาท ี หรอืรบัประทาน

แอสไพรนิร่วมดว้ย หลงัจากนัน้จะท�าการสุ่มผูป่้วยออกเป็น 3 

กลุม่ดว้ยอตัราส่วน 1:1:1 กลา่วคอื กลุม่ที1่ ไดร้บั asundexian 

รบัประทาน 20 มก. วนัละหนึ่งคร ัง้ กลุม่ที2่ ไดร้บั asundexian 

รบัประทาน 50 มก. วนัละหนึ่งคร ัง้ และกลุม่ที ่3 ไดร้บั apixaban 

รบัประทาน 5 มก. วนัละสองคร ัง้ หรอื 2.5 มก. วนัละ 2 คร ัง้ถา้

หากอายุต ัง้แต่ 80 ปีขึ้นไป หรอืน�า้หนกัตวัต ัง้แต่ 60 กก. ขึ้นไป 

(เป็นการเขยีนตามงานวจิยัตน้ฉบบั แต่หากพจิารณาจากงานวจิยั

อืน่รวมถงึการใชจ้รงิในเวชปฏบิตัจิะปรบัลดขนาดยาเมือ่น�า้หนกัตวั

ต ัง้แต่ 60 กก.ลงไป) หรอืค่าของเสยี creatinine ในเลอืดมาก

ตัง้แต่ 1.5 มก./ดล. วตัถปุระสงคห์ลกัของการศึกษานี้คอืศึกษา

อตัราการเกดิเลอืดออกชนิด major bleeding หรอื clinically 

relevant non-major bleeding วตัถปุระสงคร์องคอืภาวะเลอืด

ออกรวมทกุชนิดรวมกนั แต่ในส่วนของอตัราการเกดิลิม่เลอืดอดุตนั

ในการศึกษานี้จะยงัไมส่ามารถบอกไดช้ดัเจนวา่มคีวามแตกต่างกนั

หรอืไมเ่นื่องจากจ�านวนตวัอย่างไมไ่ดค้�านวณมาเพือ่วตัถปุระสงคน์ี้

ผลกำรศึกษำ

การศึกษานี้มผูีป่้วยทีเ่ขา้ร่วมงานวจิยัถงึขึ้นตอนการสุ่ม 755 คน 

อายุเฉลีย่คอื 73.7 ปี เคยรบัประทานยา DOACs รอ้ยละ 28.6 

และมคีะแนน CHA
2
DS

2
-VASc เฉลีย่ 3.9 คะแนน (Table 1)

หลงัรบัประทานยา asundexian 4 สปัดาห ์พบวา่ขนาดยาที ่

50 มก. สามารถลดการท�างานของ FXIa ไดไ้มแ่ตกต่างกบัขนาด 

20 มก. มากนกั โดยเมือ่วเิคราะหค่์าการลดระดบัการท�างานของ 

FXIa ในช่วงทีย่าอยู่ในระดบัสูงสุดและต�า่สุดนัน้ ในกลุม่ทีไ่ดย้า

ขนาด 20 มก. มรีะดบั FXIa ลดลงรอ้ยละ 90 และ 81 ตามล �าดบั 

ขณะทีก่ลุม่ทีไ่ดย้าขนาด 50 มก. มรีะดบั FXIa ลดลงรอ้ยละ 94 

และ 92 ตามล �าดบั ในส่วนของการเกดิภาวะเลอืดออกชนิด major 

bleeding หรอื clinically relevant non-major bleeding นัน้พบ

ภาวะดงักลา่ว 3 คนในกลุม่ทีไ่ดย้าขนาด 20 มก. และ 1 คนในกลุม่

ทีไ่ดย้า 50 มก. ขณะทีใ่นกลุม่ทีร่บัประทาน apixaban พบ 6 คน 

เมือ่น�ามาวเิคราะหส์ดัส่วนการเกดิเลอืดออกชนิด major bleeding 

หรอื clinically relevant non-major bleeding พบวา่เมือ่เทยีบ 

asundexian ขนาด 20 มก.กบั apixaban เกดิภาวะดงักลา่วใน

สดัส่วน 0.5 (ค่าความเชื่อม ัน่ที ่90% คอื 0.14-1.68) และในกลุม่ 

ย่อวำรสำร

Safety of the oral factor XIa inhibitor asundexian compared with
apixaban in patients with atrial fibrillation (PACIFIC-AF):
a multicentre, randomised, double-blind, double-dummy, dose-finding 
phase 2 study
Jonathan P Piccini, Valeria Caso, Stuart J Connolly, et al.  Lancet 2022;399:1383-90 
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Figure 1  การเกดิภาวะเลอืดออกในแต่ละกลุม่เปรยีบเทยีบกบั apixaban

Table 1  รายละเอยีดพื้นฐานผูป่้วยในแต่ละกลุม่การรกัษา
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asundexian ขนาด 50 มก.กบั apixaban เกดิภาวะดงักลา่วใน

สดัส่วน 0.16 (ค่าความเชื่อม ัน่ที ่90% คอื 0.01-0.99) (Figure 1)

ในส่วนของอตัราการเกิดลิม่เลอืดอุดตนัที่ รุนแรงถงึข ัน้เสยี

ชวีตินัน้พบ 2 คนในกลุม่ asundexian 20 มก. 4 คนในกลุม่ 

asundexian 50 มก. และ 3 คน ในกลุม่ apixaban

อภปิรำย

จากการศึกษานี้พบวา่ในการใชย้า asundexian ซึง่เป็นยาทีย่บั

ยงัการท�างานของ FXIa ท ัง้สองขนาดนัน้มแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิภาวะ

เลอืดออกทีน่อ้ยกวา่การใชย้า apixaban ทีย่บัย ัง้การท�างานของ 

FXa ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในอดตีทีม่กีารศึกษายาชนิดอืน่

ทีอ่อกฤทธิ์ยบัย ัง้การท�างานของ FXIa กพ็บวา่มอีตัราการเกดิเลอืด

ออกทีต่ �า่เช่นเดยีวกนั เช่นการศึกษายา Osocimab, Abelacimab, 

Milvexian ในการป้องกนัการเกดิลิม่เลอืดอดุตนัในผูป่้วยผ่าตดั

เปลีย่นขอ้เขา่ และยงัสอดคลอ้งกบัขอ้มลูในผูป่้วยทีข่าด Factor 

XI แต่ก�าเนิดนัน้พบภาวะเลอืดออกค่อนขา้งนอ้ยและไมรุ่นแรง 

รวมถงึมอีตัราการเกดิลิม่เลอืดอดุตนัทีน่อ้ยกวา่คนปกต ิ คาดวา่

เนื่องจากการที ่ Factor XI ท�าหนา้ทีใ่นการขยายขนาดลิม่เลอืด

มากกวา่ตวัหลกัเริ่มตน้ในการสรา้งลิม่เลอืด อย่างไรกต็ามการศึกษา

นี้ เป็นเพยีงการศึกษาความปลอดภยัในดา้นอตัราการเกดิเลอืดออก 

แต่ยาจะสามารถใชเ้ป็นยาหลกัในการรกัษาผูป่้วยไดห้รอืไมน่ ัน้ขึ้น

กบัประสทิธภิาพในการป้องกนัการเกดิลิม่เลอืดอดุตนัซึง่ตอ้งรอดู

การศึกษาในอนาคต และหากยา asundexian มปีระสทิธภิาพทีไ่ม่

แตกต่างกบัการรกัษามาตรฐานแลว้จะน�ามาใชใ้นประเทศไทยอาจ

จะตอ้งพจิารณาถงึวา่หากเกดิภาวะเลอืดออกทีรุ่นแรงทีถ่งึแมจ้ะพบ

นอ้ยในงานวจิยัขึ้นมาจะใชย้าตา้นฤทธิ์ประเภทใด และโรงพยาบาล

ทีใ่กลถ้ิน่ทีอ่ยู่ของผูป่้วยมยีาตา้นฤทธิ์ดงักลา่วอยู่หรอืไมร่่วมดว้ย

นพ.พิสาข ์พิพิธพร

หน่วยโลหติวทิยา ภาควชิาอายุรศาสตร ์

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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