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บทน� ำ
การให้เลือดเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรค และเป็ น
สาเหตุในการกระตุน้ ให้ผูป้ ่ วยสร้าง alloantibodies ซึง่ สามารถ
ท�ำให้เกิด hemolytic disease of the fetus and newborn
(HDFN) ในหญิงตัง้ ครรภ์ และเกิด hemolytic transfusion
reactions (HTRs) ในผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งได้รบั เลือดเป็ นประจ�ำ เช่น ผู ้
ป่ วยธาลัสซีเมีย โดยเฉพาะประเทศไทยทีม่ คี วามชุกของผูป้ ่ วยธาลัส
ซีเมียสูง แนวทางการให้เลือดแก่ผูป้ ่ วยธาลัสซีเมียทีเ่ หมาะสมใน
ประเทศไทยคือ ในการให้เลือดครัง้ แรก ผูป้ ่ วยต้องได้รบั การตรวจ
หาแอนติเจนของระบบ Rh (C, E, c, e) และ MNS hybrids
(Mia) เพือ่ ป้ องกันการสร้าง alloantibodies นอกจากนี้การตรวจ
แอนติเจนระบบอืน่ ๆ ได้แก่ Kidd, Duffy, Kell, MNS, Lewis
และ P1PK มีประโยชน์เพือ่ ท�ำนายชนิดของแอนติบอดีในผูป้ ่ วยที่
มีการสร้างแอนติบอดีหลายตัว แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดทางซีโรโลยี ใน
เรื่องของราคาน�ำ้ ยา antisera ทีส่ ูง จึงได้นำ� เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
มาประยุกต์ใช้ในการตรวจ genotype เพือ่ หาเลือดทีม่ แี อนติเจน
ลบให้กบั ผูป้ ่ วยไทยทีต่ อ้ งรับเลือดเป็ นประจ�ำ
วิธกี ารศึกษา
ศึกษา DNA จ�ำนวน 600 ตัวอย่างของผูบ้ ริจาคโลหิตทางภาค
กลางและภาคเหนือ ภาคละ 300 ตัวอย่าง โดย 300 ตัวอย่างกลุม่
แรกเป็ นผูบ้ ริจาคทางภาคกลางของประเทศไทย ได้ตรวจหาแอนติเจน
Fya, Fyb, Jka, Jkb, E, e, Dia และ Mia ด้วยวิธที างซีโรโลยีและตรวจ
Genotype เพิม่ เติมด้วยเทคนิค PCR-SSP ส่วน 300 ตัวอย่าง
กลุม่ ที่ 2 เป็ นผูบ้ ริจาคโลหิตทางภาคเหนือของประเทศไทยทีย่ งั ไม่
เคยตรวจหาแอนติเจนด้วยวิธใี ดๆ รวมทัง้ หมด 600 ตัวอย่างน�ำไป
ตรวจหาอัลลีลด้วยเทคนิค multiplex PCR ทีพ่ ฒั นาขึ้นมาใหม่
ได้แก่อลั ลีล 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 ทีอ่ อกแบบต่อ alloantibodies ทีพ่ บในผูป้ ่ วยชาวไทย
ครอบคลุมการตรวจหาอัลลีล 8 ชนิดของแอนติเจน Fya, Fyb,
Jka, Jkb, E, e, Dia และ Mia เพือ่ หาความถีข่ องแอนติเจนบวก
และลบในทัง้ สองกลุม่ ตัวอย่าง นอกจากนี้ยงั ได้สุ่ม 30 ตัวอย่างน�ำ
มาท�ำการตรวจหาล�ำดับนิวคลีโอไทด์ (DNA sequencing) เพือ่
ยืนยันผลการตรวจ genotype แบบ multiplex PCR

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า การใช้ multiplex PCR แยก 7 อัลลีล และ
1 MNS hybrid GPs ให้ผลสอดคล้องกับผลการตรวจทางซีโรโลยี
และการตรวจ genotype ด้วยเทคนิค PCR-SSP วิธี multiplex
PCR มีความไว แม่นย�ำ ให้ผลบวกและลบถูกต้อง 100% ซึง่ ผล
การสุ่มท�ำ DNA sequencing ซ�ำ้ ใน 30 ตัวอย่าง ให้ผลตรงกัน
แม้ตวั อย่างจะมีความเข้มข้นเพียง 10-300 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร
นอกจากนี้ multiplex PCR ยังสามารถน�ำความถีท่ ไ่ี ด้จากผลการ
ตรวจทัง้ หมดไปค�ำนวณความเป็ นไปได้ในการจัดหาเลือดทีเ่ ข้ากัน
ได้สำ� หรับผูป้ ่ วยไทยทีม่ ี alloantibodies ทีพ่ บได้บอ่ ย และใช้
จัดหาเลือดได้ถกู กลุม่ ประชากรตามภูมภิ าค เช่น พบผูบ้ ริจาคทีม่ ี
antigen e-Jk(a-) ในกลุม่ ประชากรไทยภาคกลาง (พบ 1ใน 109
คน) มากกว่าประชาการไทยภาคเหนือ (พบ 1 ใน 198 คน) เป็ นต้น
สรุป
เทคโนโลยีทางชีวภาพระดับโมเลกุลมีหลายวิธใี นการประยุกต์นำ�
มาใช้งาน ขณะเดียวกันชุดน�ำ้ ยาตรวจก็มคี วามหลากหลายให้เลือก
ใช้ เช่น BioArray Human Erythrocyte Antigen (HEA)
BeadChip, BLOODchip Reference และ ID CORE XT
เป็ นต้น แม้จะมีขอ้ ดีในเรื่องของความไวและความจ�ำเพาะ แต่กม็ ขี อ้
จ�ำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายทีค่ ่อนข้างสูง ผูใ้ ช้งานต้องมีประสบการณ์
และมีความช�ำนาญทีเ่ ฉพาะด้าน การตรวจ genotype ด้วยการ
ประยุกต์ multiplex PCR นัน้ ช่วยลดต้นทุนและใช้นำ�้ ยาน้อยลง
เหมาะสมกับการน�ำไปใช้ในประเทศทีม่ ที รัพยากรทีจ่ ำ� กัด นอกจาก
นี้ยงั เป็ นประโยชน์สำ� หรับผูป้ ่ วยก่อนการให้เลือด ลดความเสีย่ งใน
การสร้าง alloantibody เนื่องจากสามารถระบุแอนติเจนลบของ
เซลล์เม็ดเลือดแดงทีม่ คี วามส�ำคัญทางคลินิกได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยัง
น�ำมาใช้ตรวจแอนติเจนในผูป้ ่ วยทีม่ ี DAT ทีเ่ ป็ นบวก ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นผูป้ ่ วยทีร่ บั เลือดเป็ นประจ�ำและมีการสร้างแอนติบอดีหลายตัว
อ�ำนาจ ศิริวงษ์
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
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ผูป้ ่ วย มะเร็ง จะมีคว ามเสีย่ งในการเกิดภาว ะลิม่ เลือดอุดตัน
ในหลอดเลือดด�ำสูงกว่าประชากรทัว่ ไป 4 ถึง 7 เท่า แต่เดิมการ
รักษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานคือการใช้ยาละลายลิม่ เลือดชนิดฉีด คือ low
molecular weight heparin เนื่องจากพบว่าสามารถลดอัตรา
กลับเป็ นซ�ำ้ ได้ดกี ว่า warfarin ในขณะทีภ่ าวะเลือดออกรุนแรงไม่
แตกต่างกัน อย่า งไรก็ต ามการใช้ยาฉีดในระยะยาวมักก่อให้เกิด
ความไม่สะดวก ในปัจจุบนั จึงมีการน�ำยาในกลุม่ Non-vitamin K
antagonist oral anticoagulants (NOACs) หรื อ Directacting oral anticoagulants (DOACs) มาใช้ในผูป้ ่ วยกลุม่ นี้
มากขึ้น เนื่องจากพบว่าประสิทธิภาพของยาไม่แตกต่างจาก low
molecular weight heparin แต่ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ไม่ใช่ประชากร
ในทวีปเอเชีย จึ งอาจท�ำ ให้ผ ลการรักษาและอัตราการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนแตกต่างออกไป
รูปแบบการศึกษาและกลุม่ ประชากร (Study design and population)
เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลในประเทศไต้หวัน ซึง่
รวบรวมผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมแิ ละโรงเรียนแพทย์
จ�ำนวนผูป้ ่ วยประมาณร้อยละ 10 ของประเทศ โดยประชากรที่
ศึกษา ได้แก่ ผูป้ ่ วยมะเร็งทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 18 ปี ทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัย
ว่ามีภาวะลิม่ เลือดอุดตันในเส้นเลือดด�ำทีข่ า (deep vein thrombosis) หรือลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอด (pulmonary
embolism) เป็ นครัง้ แรก โดยทีไ่ ด้รบั การยืนยันด้วยภาพถ่ายรังสี
ผูป้ ่ วยทุกรายจะได้รบั การรักษาด้วยยาในกลุม่ NOACs (apixaban,
rivaroxaban, edoxaban หรือ dabigatran) หรือ enoxaparin
ท�ำการเก็บข้อมูลในด้านประสิทธิภาพ (การกลับเป็ นซ�ำ้ ) และความ
ปลอดภัย (การเกิดเลือดออกรุนแรง) โดยผลลัพธ์ปฐมภูมิ (primary
outcome) จะเป็ นผลรวมระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย
(composite outcome) ระยะเวลาในการติดตามนับตัง้ แต่วนั แรก
ทีผ่ ูป้ ่ วยได้รบั ยาจนถึง เวลาทีก่ ลับเป็ นซ�ำ้ มีเลือดออกรุนแรง เสีย
ชีวติ หรือสิ้นสุดการศึกษา โดยติดตามเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

ผลการวิจยั (Results)
ประชากรทีท่ ำ� การศึกษารวมทัง้ สิ้น 1,109 คน อายุเฉลีย่ 66
ปี เป็ นเพ ศหญิงและชายใกล ้เคียงกัน ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มคี ่าการ
ท�ำงานของไตปกติ ระดับเกล็ดเลือดมากกว่า 100 x 109 /L และ
ระดับของฮี โมโกลบินมากกว่า 8 g/dL โรคมะเร็งทีพ่ บเรียงตาม
ล�ำดับได้แก่ มะเร็งปอดร้อยละ 18.9 มะเร็งล�ำไส้ใหญ่รอ้ ยละ 13.6
มะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะร้อยละ 6.8 มะเร็งของอวัยวะสตรี
ร้อยละ 6.5 มะเร็งตับอ่อนร้อยละ 4.1 และมะเร็งกระเพาะอาหาร
ร้อยละ 4.1 โดยผูป้ ่ วยร้อยละ 48.3 เป็ นมะเร็งระยะแพร่กระจาย
ส�ำหรับภาวะลิม่ เลือดอุดตันนัน้ พบการอุดตันของหลอดเลือดด�ำ
ทีข่ าร้อยละ 55 และหลอดเลือดแดงปอดร้อยละ 41.6 ยาในกลุม่
NOACs ทีใ่ ช้มากทีส่ ุดคือ rivaroxaban ร้อยละ 70.7 รองลงมา
คือ apixaban ร้อยละ 9.6
จากการศึกษาเ ปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของยาในกลุม่ NOACs และ enoxaparin พบว่ายาในกลุม่ NOACs
มีแนวโน้มที่ จะลดการกลับเป็ นซ�ำ้ ของลิม่ เลือดและอุบตั กิ ารณ์
ของการเกิดเลือดออกรุนแรงได้ดกี ว่า enoxaparin แต่ไม่มนี ยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ และพบว่ายาในกลุม่ NOACs มีเลือดออกรุนแรงจาก
ทางเดินอาหาร และมีอตั ราการเสียชีวติ ทีต่ ำ� ่ กว่ายา enoxaparin
แสดงดังตาราง
จากการวิเคราะห์กลุม่ ประชากรย่อย (subgroup analysis)
พบว่าให้ผลไปในแนวทางเดียวกับผลการวิเคราะห์โดยรวม ยกเว้น
ในผูป้ ่ วยที่มรี ะดับเกล็ดเลือดทีน่ อ้ ยกว่า 50 x 109 /L หรือมีฮโี ม
โกลบินน้อยกว่า 8 g/dL การใช้ยา NOACs จะมีความเสีย่ งใน
การกลับเป็ นซ�ำ้ และมีภาวะเลือดออกสูงกว่า enoxaparin
จากผลการศึกษาจึงสรุปได้วา่ ยาในกลุม่ NOACs มีประสิทธิภาพ
ในการป้ องกันการเกิดลิม่ เลือดอุดตันในผูป้ ่ วยมะเร็งชาวเอเชียได้
เท่ากับการใช้ยา enoxaparin และมีภาวะเลือดออกรุนแรงไม่ต่าง
กัน แต่มภี าวะเลือดออกรุนแรงในระบบทางเดินอาหารทีน่ อ้ ยกว่า
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No. (%)
Outcome
NOAC
LMWH
(n = 529) (n = 580)
Recurrent VTE or major bleeding
75 (14.1) 101 (17.4)
Recurrent VTE
38 (7.2) 60 (10.3)
Recurrent DVT
22 (4.2) 27 (4.7)
Recurrent PE
16 (3.0) 33 (5.7)
Major bleeding (overall)
39 (7.4) 55 (9.5)
Major GI bleeding
10 (1.9) 41 (7.1)
Non-GI bleeding
29 (5.5) 18 (3.1)
All-cause mortality
82 (15.5) 186 (32.1)
หมายเหตุ: SHR, subdistribution hazard ratio

วิจารณ์
ยาในกลุม่ NOACs เป็ นยาทางเลือกทีเ่ หมาะสมในการใช้รกั ษา
ภาวะลิม่ เลือดอุดตันในผูป้ ่ วยมะเร็ง เนื่องจากการบริหารยาโดยการ
รับประทานและไม่จำ� เป็ นต้องติดตามระดับยาในเลือดในผูป้ ่ วยทุก
ราย จึงท�ำให้มคี วามสะดวก อันจะส่งผลท�ำให้คุณภาพชีวติ ของผู ้
ป่ วยดีข้นึ การศึกษานี้ทำ� ในผูป้ ่ วยในทวีปเอเชีย ซึง่ มีความใกล้เคียง
กับผูป้ ่ วยในประเทศไทย โดยใช้จำ� นวนตัวอย่างจ�ำนวน 1,109 ราย
ซึง่ มีลกั ษณะทีเ่ หมือนกับผูป้ ่ วยมะเร็งในเวชปฏิบตั จิ ริง เช่น มีภาวะ
ซีด เกล็ดเลือดต�ำ่ (ในขณะทีก่ ารศึกษาก่อนหน้านี้ไม่นบั รวมผูป้ ่ วย
ทีม่ รี ะดับฮีโมโกลบินน้อยกว่า 8 หรือ 10 g/dL) และมีการใช้สถิตทิ ่ี
เหมาะสมในการตัดปัจจัยรบกวน อีกทัง้ ยังมีระยะเวลาในการติดตาม
ผูป้ ่ วยทีย่ าวนานเพียงพอในการประเมินการกลับเป็ นซ�ำ้ ของภาวะลิม่
เลือดอุดตัน นอกจากนี้ยาในกลุม่ ควบคุมได้แก่ยา enoxaparin
เป็ น low molecular weight heparin ชนิดเดียวกับทีม่ ใี ช้ใน
ประเทศไทย จึงท�ำให้สามารถน�ำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้กบั ผู ้
ป่ วยในประเทศไทยได้
การศึกษานี้มรี ูปแบบการวิจยั เชิงพรรณนา จึงอาจท�ำให้ความ
น่าเชื่อถือของผลทีไ่ ด้ลดลง เนื่องจากคุณลักษณะและการรักษา
ประคับประคองอืน่ ๆ ทีผ่ ูป้ ่ วยได้รบั อาจไม่เหมือนกัน ส�ำหรับผล
การศึกษาทีพ่ บว่ายาในกลุม่ NOACs มีภาวะเลือดออกจากทาง

Weighted
HR
p-value
(95%CI)
0.77 (0.56-1.07)
.11
0.68 (0.45-1.01)
.05
0.88 (0.50-1.55)
.40
0.52 (0.29-0.95)
.05
0.69 (0.46-1.04)
.32
0.23 (0.12-0.47) <.001
1.61 (0.90-2.90)
.05
0.43 (0.33-0.55) <.001

Competing risk
SHR
p-value
(95%CI)
0.79 (0.59-1.07) .12
0.68 (0.45-1.01) .05
0.88 (0.50-1.55) .66
0.52 (0.29-0.95) .03
0.77 (0.51-1.16) .21
0.26 (0.13-0.52) < .001
1.79 (1.00-3.23) .05
NA
NA

เดินอาหารทีต่ ำ� ่ กว่า อาจเป็ นผลจากการทีผ่ ูป้ ่ วยในกลุม่ นี้มสี ดั ส่วน
ของโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารทีต่ ำ� ่ กว่า ส่วนอัตราการเสีย
ชีวติ ทีต่ ำ� ่ กว่า อาจเกิดจากการพบผูป้ ่ วยโรคมะเร็งในทีผ่ ูป้ ่ วยระยะ
แพร่กระจายทีน่ อ้ ยกว่าด้วย เมือ่ เปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้า
นี้พบว่าให้ผลการศึกษาทีน่ ้ ีขดั แย้งกับการศึกษาชนิดควบคุมแบบ
สุ่ม (randomized controlled trial) ซึง่ พบว่าการใช้ยาในกลุม่
NOACs มีอบุ ตั กิ ารณ์ของการเกิดเลือดออกจากทางเดินอาหารทีส่ ูง
กว่ายา dalteparin ความแตกต่างดังกล่าวอาจมาจากกลุม่ ประชากร
ทีแ่ ตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติและลักษณะอืน่ ๆ ของประชากร การ
ศึกษาในอนาคตในรูปแบบการควบคุมแบบสุ่มจะท�ำให้มผี ลการศึกษา
ทีน่ ่าเชื่อถือมากกว่า ส�ำหรับการประยุกต์ใช้ในผูป้ ่ วยนัน้ หากต้องการ
ใช้ยา NOACs ควรจะต้องเลือกใช้ในผูป้ ่ วยทีม่ คี ่าการท�ำงานของ
ไตทีเ่ ป็ นปกติ มีระดับฮีโมโกลบินเกิน 8 g/dL มีระดับเกล็ดเลือด
ทีส่ ูงกว่า 50 x 109 /L และควรหลีกเลีย่ งในผูป้ ่ วยมะเร็งของระบบ
ทางเดินอาหารเนื่องจากผลการศึกษายังไม่สามารถสรุปได้ชดั เจน
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