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บทน�ำ
การใหเ้ลอืดเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งในการรกัษาโรค และเป็น

สาเหตใุนการกระตุน้ใหผู้ป่้วยสรา้ง alloantibodies ซึง่สามารถ
ท�าใหเ้กดิ hemolytic disease of the fetus and newborn 
(HDFN) ในหญงิตัง้ครรภ ์ และเกดิ hemolytic transfusion 
reactions (HTRs) ในผูป่้วยทีต่อ้งไดร้บัเลอืดเป็นประจ�า เช่น ผู ้
ป่วยธาลสัซเีมยี โดยเฉพาะประเทศไทยทีม่คีวามชกุของผูป่้วยธาลสั
ซเีมยีสูง  แนวทางการใหเ้ลอืดแก่ผูป่้วยธาลสัซเีมยีทีเ่หมาะสมใน
ประเทศไทยคอื ในการใหเ้ลอืดครัง้แรก ผูป่้วยตอ้งไดร้บัการตรวจ
หาแอนตเิจนของระบบ Rh (C, E, c, e) และ MNS hybrids 
(Mia) เพือ่ป้องกนัการสรา้ง alloantibodies นอกจากนี้การตรวจ
แอนตเิจนระบบอืน่ๆ ไดแ้ก่ Kidd, Duffy, Kell, MNS, Lewis 
และ P1PK มปีระโยชนเ์พือ่ท �านายชนิดของแอนตบิอดใีนผูป่้วยที่
มกีารสรา้งแอนตบิอดหีลายตวั   แต่ดว้ยขอ้จ�ากดัทางซโีรโลย ีใน
เรื่องของราคาน�า้ยา antisera ทีสู่ง จงึไดน้�าเทคโนโลยทีางดเีอน็เอ
มาประยุกตใ์ชใ้นการตรวจ genotype เพือ่หาเลอืดทีม่แีอนตเิจน
ลบใหก้บัผูป่้วยไทยทีต่อ้งรบัเลอืดเป็นประจ�า

วธิกีำรศึกษำ
ศึกษา DNA จ�านวน 600 ตวัอย่างของผูบ้รจิาคโลหติทางภาค

กลางและภาคเหนือ ภาคละ 300 ตวัอย่าง โดย 300 ตวัอย่างกลุม่
แรกเป็นผูบ้รจิาคทางภาคกลางของประเทศไทย ไดต้รวจหาแอนตเิจน 
Fya, Fyb, Jka, Jkb, E, e, Dia และ Mia ดว้ยวธิทีางซโีรโลยแีละตรวจ 
Genotype เพิม่เตมิดว้ยเทคนิค PCR-SSP  ส่วน 300 ตวัอย่าง
กลุม่ที ่2 เป็นผูบ้รจิาคโลหติทางภาคเหนือของประเทศไทยทีย่งัไม่
เคยตรวจหาแอนตเิจนดว้ยวธิใีดๆ รวมท ัง้หมด 600 ตวัอย่างน�าไป
ตรวจหาอลัลลีดว้ยเทคนิค multiplex PCR  ทีพ่ฒันาขึ้นมาใหม ่
ไดแ้ก่อลัลลี FY*A, FY*B, JK*A, JK*B, RHCE*e, RHCE*E, 
DI*A และ GYP*Hut, GYP*Mur, GYP*Hop, GYP*Bun และ 
GYP*HF ทีอ่อกแบบต่อ alloantibodies ทีพ่บในผูป่้วยชาวไทย 
ครอบคลมุการตรวจหาอลัลลี 8 ชนิดของแอนตเิจน Fya, Fyb, 
Jka, Jkb, E, e, Dia และ Mia เพือ่หาความถีข่องแอนตเิจนบวก
และลบในท ัง้สองกลุม่ตวัอย่าง นอกจากนี้ยงัไดสุ่้ม 30 ตวัอย่างน�า
มาท�าการตรวจหาล �าดบันิวคลโีอไทด ์(DNA sequencing) เพือ่
ยนืยนัผลการตรวจ genotype แบบ multiplex PCR 

ผลกำรศึกษำ

ผลการศึกษาพบวา่ การใช ้multiplex PCR แยก 7 อลัลลี และ 

1 MNS hybrid GPs ใหผ้ลสอดคลอ้งกบัผลการตรวจทางซโีรโลย ี

และการตรวจ genotype ดว้ยเทคนิค PCR-SSP วธิ ีmultiplex 

PCR มคีวามไว แมน่ย�า ใหผ้ลบวกและลบถกูตอ้ง 100% ซึง่ผล

การสุ่มท�า DNA sequencing ซ�า้ใน 30 ตวัอย่าง ใหผ้ลตรงกนั

แมต้วัอย่างจะมคีวามเขม้ขน้เพยีง 10-300 นาโนกรมัต่อไมโครลติร 

นอกจากนี้ multiplex PCR ยงัสามารถน�าความถีท่ีไ่ดจ้ากผลการ

ตรวจท ัง้หมดไปค�านวณความเป็นไปไดใ้นการจดัหาเลอืดทีเ่ขา้กนั

ไดส้ �าหรบัผูป่้วยไทยทีม่ ี alloantibodies ทีพ่บไดบ้อ่ย และใช ้

จดัหาเลอืดไดถ้กูกลุม่ประชากรตามภมูภิาค เช่น พบผูบ้รจิาคทีม่ ี

antigen e-Jk(a-) ในกลุม่ประชากรไทยภาคกลาง (พบ 1ใน 109 

คน) มากกวา่ประชาการไทยภาคเหนือ (พบ 1 ใน 198 คน) เป็นตน้

สรุป

เทคโนโลยทีางชวีภาพระดบัโมเลกลุมหีลายวธิใีนการประยุกตน์�า

มาใชง้าน ขณะเดยีวกนัชดุน�า้ยาตรวจกม็คีวามหลากหลายใหเ้ลอืก

ใช ้ เช่น BioArray Human Erythrocyte Antigen (HEA) 

BeadChip, BLOODchip Reference และ ID CORE XT 

เป็นตน้ แมจ้ะมขีอ้ดใีนเรื่องของความไวและความจ�าเพาะ แต่กม็ขีอ้

จ�ากดัในเรื่องของค่าใชจ่้ายทีค่่อนขา้งสูง ผูใ้ชง้านตอ้งมปีระสบการณ์

และมคีวามช�านาญทีเ่ฉพาะดา้น การตรวจ genotype ดว้ยการ

ประยุกต ์multiplex PCR นัน้ ช่วยลดตน้ทนุและใชน้�า้ยานอ้ยลง 

เหมาะสมกบัการน�าไปใชใ้นประเทศทีม่ทีรพัยากรทีจ่ �ากดั นอกจาก

นี้ยงัเป็นประโยชนส์ �าหรบัผูป่้วยก่อนการใหเ้ลอืด ลดความเสีย่งใน

การสรา้ง alloantibody เนื่องจากสามารถระบแุอนตเิจนลบของ

เซลลเ์มด็เลอืดแดงทีม่คีวามส�าคญัทางคลนิิกได ้ยิง่ไปกวา่นัน้ยงั

น�ามาใชต้รวจแอนตเิจนในผูป่้วยทีม่ ีDAT ทีเ่ป็นบวก ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผูป่้วยทีร่บัเลอืดเป็นประจ�าและมกีารสรา้งแอนตบิอดหีลายตวั
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ผูป่้วย มะเรง็ จะมคีว ามเสีย่งในการเกดิภาว ะลิม่เลอืดอดุตนั

ในหลอดเลอืดด�าสูงกว่าประชากรท ัว่ไป 4 ถงึ 7 เท่า แต่เดมิการ

รกัษาทีเ่ป็นมาตรฐานคอืการใชย้าละลายลิม่เลอืดชนิดฉีด คอื low 

molecular weight heparin เนื่องจากพบวา่สามารถลดอตัรา

กลบัเป็นซ�า้ไดด้กีวา่ warfarin ในขณะทีภ่าวะเลอืดออกรุนแรงไม่

แตกต่างกนั อย่างไรกต็ามการใชย้าฉีดในระยะยาวมกัก่อใหเ้กดิ

ความไมส่ะดวก ในปจัจบุนัจงึมกีารน�ายาในกลุม่ Non-vitamin K 

antagonist oral  anticoagulants (NOACs) หรือ Direct- 

acting oral anticoagulants (DOACs) มาใชใ้นผูป่้วยกลุม่นี้

มากขึ้น เนื่องจากพบว่าประสทิธภิาพของยาไมแ่ตกต่างจาก low 

molecular weight heparin แต่ผูป่้วยส่วนใหญ่ไมใ่ช่ประชากร

ในทวปีเ อเชยี จึ งอาจท�า ใหผ้ ลการรกัษาและอตัรา การเกดิภาวะ

แทรกซอ้นแตกต่างออกไป

รูปแบบการศึกษาและกลุม่ประชากร (Study design and pop-

ulation)

เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากฐานขอ้มลูในประเทศไตห้วนั ซึง่

รวบรวมผูป่้วยจากโรงพยาบาลระดบัตตยิภมูแิละโรงเรยีนแพทย ์

จ�านวนผูป่้วยประมาณรอ้ยละ 10 ของประเทศ โดยประชากรที่

ศึกษา ไดแ้ก่ ผูป่้วยมะเรง็ทีม่อีายุต ัง้แต่ 18 ปี ทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยั

วา่มภีาวะลิม่เลอืดอดุตนัในเสน้เลอืดด�าทีข่า (deep vein throm-

bosis) หรอืลิม่เลอืดอดุตนัในหลอดเลอืดแดงปอด (pulmonary 

embolism) เป็นคร ัง้แรก โดยทีไ่ดร้บัการยนืยนัดว้ยภาพถา่ยรงัส ี

ผูป่้วยทกุรายจะไดร้บัการรกัษาดว้ยยาในกลุม่ NOACs (apixaban, 

rivaroxaban, edoxaban หรอื dabigatran) หรอื enoxaparin 

ท�าการเกบ็ขอ้มลูในดา้นประสทิธภิาพ (การกลบัเป็นซ�า้) และความ

ปลอดภยั (การเกดิเลอืดออกรุนแรง) โดยผลลพัธป์ฐมภมู ิ(primary 

outcome) จะเป็นผลรวมระหวา่งประสทิธภิาพและความปลอดภยั 

(composite outcome) ระยะเวลาในการตดิตามนบัต ัง้แต่วนัแรก

ทีผู่ป่้วยไดร้บัยาจนถงึ เวลาทีก่ลบัเป็นซ�า้ มเีลอืดออกรุนแรง  เสยี

ชวีติ  หรอืสิ้นสุดการศึกษา โดยตดิตามเป็นเวลาอย่างนอ้ย 1 ปี

ผลการวจิยั (Results)

ประชากรทีท่ �าการศึกษารวมท ัง้สิ้น 1,109 คน อายุเฉลีย่ 66 

ปี เป็นเพ ศหญงิและชายใกลเ้คยีงกนั ผูป่้วยส่วนใหญ่มค่ีาการ

ท�างานของไตปกต ิ ระดบัเกลด็เลอืดมากกวา่ 100 x 109 /L และ

ระดบัของฮีโมโกลบนิมากกวา่ 8 g/dL โรคมะเรง็ทีพ่บเรยีงตาม

ล �าดบัไดแ้ก่ มะเรง็ปอดรอ้ยละ 18.9 มะเรง็ล �าไสใ้หญ่รอ้ยละ 13.6 

มะเรง็ของระบบทางเดนิปสัสาวะรอ้ยละ 6.8  มะเรง็ของอวยัวะสตรี

รอ้ยละ 6.5  มะเรง็ตบัอ่อนรอ้ยละ 4.1 และมะเรง็กระเพาะอาหาร

รอ้ยละ 4.1 โดยผูป่้วยรอ้ยละ 48.3 เป็นมะเรง็ระยะแพร่กระจาย 

ส�าหรบัภาวะลิม่เลอืดอดุตนันัน้ พบการอดุตนัของหลอดเลอืดด�า

ทีข่ารอ้ยละ 55 และหลอดเลอืดแดงปอดรอ้ยละ 41.6 ยาในกลุม่ 

NOACs ทีใ่ชม้ากทีสุ่ดคอื rivaroxaban รอ้ยละ 70.7 รองลงมา

คอื apixaban รอ้ยละ 9.6

จากการศึกษาเ ปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและความปลอดภยั 

ของยาในกลุม่ NOACs และ enoxaparin พบวา่ยาในกลุม่ NOACs  

มแีนวโนม้ที่ จะลดการกลบัเป็นซ�า้ของลิม่เลอืดและอบุตักิารณ ์

ของการเกดิเลอืดออกรุนแรงไดด้กีวา่ enoxaparin แต่ไมม่นียัส �าคญั

ทางสถติ ิและพบวา่ยาในกลุม่ NOACs มเีลอืดออกรุนแรงจาก

ทางเดนิอาหาร และมอีตัราการเสยีชวีติทีต่ �า่กวา่ยา enoxaparin 

แสดงดงัตาราง

จากการวเิคราะหก์ลุม่ประชากรย่อย (subgroup analysis) 

พบวา่ใหผ้ลไปในแนวทางเดยีวกบัผลการวเิคราะหโ์ดยรวม ยกเวน้

ในผูป่้วยที่มรีะดบัเกลด็เลอืดทีน่อ้ยกวา่ 50 x 109 /L หรอืมฮีโีม

โกลบนินอ้ยกวา่ 8 g/dL   การใชย้า NOACs จะมคีวามเสีย่งใน

การกลบัเป็นซ�า้และมภีาวะเลอืดออกสูงกวา่ enoxaparin

จากผลการศึกษาจงึสรุปไดว้า่ยาในกลุม่ NOACs มปีระสทิธภิาพ

ในการป้องกนัการเกดิลิม่เลอืดอดุตนัในผูป่้วยมะเรง็ชาวเอเชยีได ้

เท่ากบัการใชย้า enoxaparin และมภีาวะเลอืดออกรุนแรงไมต่่าง

กนั แต่มภีาวะเลอืดออกรุนแรงในระบบทางเดนิอาหารทีน่อ้ยกวา่ 

ย่อวารสาร

Comparison between non-vitamin K antagonist oral anticoagulants 
and low-molecular-weight heparin in asian individuals with
cancer-associated venous thromboembolism
JAMA Netw Open. 2021;4(2):e2036304. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.36304



ย่อวารสาร114

J Hematol Transfus Med  Vol. 31  No. 1  January-March 2021

วจิารณ์

ยาในกลุม่ NOACs เป็นยาทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการใชร้กัษา

ภาวะลิม่เลอืดอดุตนัในผูป่้วยมะเรง็ เนื่องจากการบรหิารยาโดยการ

รบัประทานและไมจ่�าเป็นตอ้งตดิตามระดบัยาในเลอืดในผูป่้วยทกุ

ราย จงึท�าใหม้คีวามสะดวก อนัจะส่งผลท�าใหคุ้ณภาพชวีติของผู ้

ป่วยดขีึ้น การศึกษานี้ท �าในผูป่้วยในทวปีเอเชยี ซึง่มคีวามใกลเ้คยีง

กบัผูป่้วยในประเทศไทย โดยใชจ้ �านวนตวัอย่างจ�านวน 1,109 ราย 

ซึง่มลีกัษณะทีเ่หมอืนกบัผูป่้วยมะเรง็ในเวชปฏบิตัจิรงิ เช่น มภีาวะ

ซดี เกลด็เลอืดต�า่ (ในขณะทีก่ารศึกษาก่อนหนา้นี้ไมน่บัรวมผูป่้วย

ทีม่รีะดบัฮโีมโกลบนินอ้ยกวา่ 8 หรอื 10 g/dL) และมกีารใชส้ถติทิี่

เหมาะสมในการตดัปจัจยัรบกวน อกีท ัง้ยงัมรีะยะเวลาในการตดิตาม

ผูป่้วยทีย่าวนานเพยีงพอในการประเมนิการกลบัเป็นซ�า้ของภาวะลิม่

เลอืดอดุตนั นอกจากนี้ยาในกลุม่ควบคุมไดแ้ก่ยา enoxaparin 

เป็น low molecular weight heparin ชนิดเดยีวกบัทีม่ใีชใ้น

ประเทศไทย จงึท�าใหส้ามารถน�าผลการศึกษามาประยุกตใ์ชก้บัผู ้

ป่วยในประเทศไทยได ้

การศึกษานี้มรูีปแบบการวจิยัเชงิพรรณนา จงึอาจท�าใหค้วาม

น่าเชื่อถอืของผลทีไ่ดล้ดลง เนื่องจากคุณลกัษณะและการรกัษา 

ประคบัประคองอืน่ๆ ทีผู่ป่้วยไดร้บัอาจไมเ่หมอืนกนั ส�าหรบัผล

การศึกษาทีพ่บวา่ยาในกลุม่ NOACs มภีาวะเลอืดออกจากทาง

เดนิอาหารทีต่ �า่กวา่ อาจเป็นผลจากการทีผู่ป่้วยในกลุม่นี้มสีดัส่วน

ของโรคมะเรง็ในระบบทางเดนิอาหารทีต่ �า่กวา่ ส่วนอตัราการเสยี

ชวีติทีต่ �า่กวา่ อาจเกดิจากการพบผูป่้วยโรคมะเรง็ในทีผู่ป่้วยระยะ

แพร่กระจายทีน่อ้ยกวา่ดว้ย เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการศึกษาก่อนหนา้

นี้พบวา่ใหผ้ลการศึกษาทีน่ี้ขดัแยง้กบัการศึกษาชนิดควบคุมแบบ

สุ่ม (randomized controlled trial) ซึง่พบวา่การใชย้าในกลุม่ 

NOACs มอีบุตักิารณข์องการเกดิเลอืดออกจากทางเดนิอาหารทีสู่ง

กวา่ยา dalteparin ความแตกต่างดงักลา่วอาจมาจากกลุม่ประชากร

ทีแ่ตกต่างกนัในเรื่องเชื้อชาตแิละลกัษณะอืน่ๆ ของประชากร การ

ศึกษาในอนาคตในรูปแบบการควบคุมแบบสุ่มจะท�าใหม้ผีลการศึกษา

ทีน่่าเชื่อถอืมากกวา่ ส�าหรบัการประยุกตใ์ชใ้นผูป่้วยนัน้ หากตอ้งการ

ใชย้า NOACs ควรจะตอ้งเลอืกใชใ้นผูป่้วยทีม่ค่ีาการท�างานของ

ไตทีเ่ป็นปกต ิ มรีะดบัฮโีมโกลบนิเกนิ 8 g/dL มรีะดบัเกลด็เลอืด

ทีสู่งกวา่ 50 x 109 /L และควรหลกีเลีย่งในผูป่้วยมะเรง็ของระบบ

ทางเดนิอาหารเนื่องจากผลการศึกษายงัไมส่ามารถสรุปไดช้ดัเจน

นพ. รฐัพนัธ ์ ละมูล

Outcome

No. (%) Weighted Competing risk

NOAC
(n = 529)

LMWH
(n = 580)

HR
(95%CI)

p-value SHR
(95%CI)

p-value

Recurrent VTE or major bleeding 75 (14.1) 101 (17.4) 0.77 (0.56-1.07) .11 0.79 (0.59-1.07) .12

Recurrent VTE 38 (7.2) 60 (10.3) 0.68 (0.45-1.01) .05 0.68 (0.45-1.01) .05

Recurrent DVT 22 (4.2) 27 (4.7) 0.88 (0.50-1.55) .40 0.88 (0.50-1.55) .66

Recurrent PE 16 (3.0) 33 (5.7) 0.52 (0.29-0.95) .05 0.52 (0.29-0.95) .03

Major bleeding (overall) 39 (7.4) 55 (9.5) 0.69 (0.46-1.04) .32 0.77 (0.51-1.16) .21

Major GI bleeding 10 (1.9) 41 (7.1) 0.23 (0.12-0.47) <.001 0.26 (0.13-0.52) < .001

Non-GI bleeding 29 (5.5) 18 (3.1) 1.61 (0.90-2.90) .05 1.79 (1.00-3.23) .05

All-cause mortality 82 (15.5) 186 (32.1) 0.43 (0.33-0.55) <.001 NA NA

หมายเหต:ุ SHR, subdistribution hazard ratio


