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ถาม-ตอบ
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ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ค�ำถาม
ถามปัญหา ผูช้ ายข้ามเพศ (transgender man) ทีม่ กี ารรับ
ฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนจากแพทย์เป็ นประจ�ำ มีจำ� นวนหนึ่งต้องการ
บริจาคโลหิต พบว่า ความเห็นของแพทย์และเภสัชกรในโรงพยาบาล
หลายแห่ง รวมทัง้ เจ้าหน้าทีส่ ภากาชาดไทยบางคน ยังไม่สามารถ
ให้คำ� ตอบทีต่ รงกันได้วา่ สามารถบริจาคได้หรือไม่ จึงขอค�ำตอบ
จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ค�ำตอบ
ค�ำตอบจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 คือ
การใช้ฮอร์โมน testosterone ในขนาดทีส่ ามารถแปลงเพศ
สภาพภายนอกจากหญิงเป็ นชายได้นนั้ ต้องใช้ในขนาดทีส่ ูงและ
ใช้เป็ นประจ�ำ ซึ่งท�ำให้นำ�้ เลือดของคนๆ นัน้ มีปริมาณฮอร์โมน
testosterone สูงขึ้นมาก มีผลท�ำให้เกิดความผิดปกติของทารกใน
ครรภ์มารดาทีร่ บั โลหิตดังกล่าว (birth defect) หรืออาจมีผลต่อ
พัฒนาการของเด็กเล็กหากได้รบั โลหิตนัน้ ศูนย์บริการโลหิตแห่ง
ชาติ จึงของดรับบริจาคโลหิตจากชายข้ามเพศทีใ่ ช้ฮอร์โมน testosterone เป็ นประจ�ำ (testosterone replacement therapy, TRT)
ความรูเ้ พิม่ เติม
นิยาม : ผูช้ ายข้ามเพศ คือ บุคคลทีเ่ ป็ นเพศหญิงโดยก�ำเนิด (transgender man, TGM) แต่มภี าวะจิตใจเป็ นชาย และได้เข้ารับการ
รักษาทางการแพทย์ เพือ่ ข้ามเพศทางร่างกายให้ตรงกับจิตใจ มีการ
รับฮอร์โมนเพศชาย testosterone จากแพทย์เป็ นประจ�ำ (TRT)
ในขนาดและความถีท่ แ่ี ตกต่างกันไปตามดุลยพินิจของแพทย์
ข้อมูลจาก AABB และ US FDA:
AABB. Technical manual. 19th edition; 2017. ซึง่ เป็ นฉบับ
ล่าสุด ไม่มคี ำ� ว่า transgender man และ testosterone ใน Index
- Testosterone was not listed as a medication of
concern US FDA 2013 ให้ขอ้ สรุปในเรื่องนี้วา่ ให้ถอื ว่า โลหิต
ทีเ่ จาะเก็บจาก TRT donor เป็ น Therapeutic phlebotomy ให้
discard คือทิ้งไปไม่ไปให้ผูป้ ่ วย

US FDA 2015 revised/updated 2019
- ให้ TRT donor บริจาคได้บอ่ ยกว่าคนปกติ คือ บ่อยกว่า
ทุก 8 สัปดาห์ โดยต้องมีคำ� สัง่ แพทย์ เนื่องจากผลของฮอร์โมนนี้
ผูไ้ ด้รบั จะมีภาวะ polycythemia มี Hb และ Hct สูง จ�ำเป็ น
ต้องเจาะเลือดออกเป็ นระยะๆ ให้นำ� ไปใช้ได้เฉพาะเม็ดเลือดแดง
เท่านัน้ ส่วนพลาสมาและเกล็ดเลือดให้ท้งิ ไป เนื่องจากไม่ตอ้ งการ
ให้มผี ลของฮอร์โมนนี้ต่อผูป้ ่ วยทีร่ บั โลหิต และระบุวา่ จะให้ปฏิบตั ิ
เช่นนี้ไปก่อน ขอเก็บข้อมูลต่อไป
ในการประชุมประจ�ำปี ของ AABB ค.ศ. 2017 American
Red Cross ได้รายงานติดตามความเสีย่ งเกี่ยวกับ TRALI ใน
TGM donors มีการวิจยั ประวัตกิ ารตัง้ ครรภ์ของผูบ้ ริจาคกลุม่ นี้
พบว่า เคยตัง้ ครรภ์ 5/326 (1.5%) ราย ไม่เคยตัง้ ครรภ์ 56 ราย
ไม่ตอบ 265 ราย ตรวจ anti-HLA ให้ผลบวก 13/101 ราย ใน
จ�ำนวนนี้มเี พียง 2 ราย ตอบว่าเคยตัง้ ครรภ์ มี 4 ราย ตอบไม่เคย
และอีก 7 ราย ไม่ตอบ แสดงว่าไม่สามารถใช้การถามประวัตกิ าร
ตัง้ ครรภ์มาช่วยคัดเลือกผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งท�ำให้เกิด TRALI กับผู ้
บริจาคกลุม่ นี้ จึงมีขอ้ เสนอจากการวิจยั ว่านโยบายทางออกของ
ปัญหานี้มหี ลายแนวทางคือ
1. ถามผูบ้ ริจาคทุกคนเกี่ยวกับการตัง้ ครรภ์ หมายถึง ถาม
กับคนทุกเพศ และถามเพศเมือ่ แรกเกิด (birth gender)
2. งดรับบริจาค TGM donor ทัง้ หมด
3. รับบริจาคโดยคิดสถานะให้เป็ นเพศหญิงทัง้ หมด ให้ใช้
เฉพาะเม็ดเลือดแดง และไม่ใช้พลาสมากับเกล็ดเลือด
ส�ำหรับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปัจจุบนั นี้ได้
เลือกใช้นโยบายทางออกข้อที่ 2 เนื่องจากหากมีการแยกประเภท
ของผูบ้ ริจาคเพิม่ ขึ้น จะเป็ นการเพิม่ ปัญหาในระบบการปฏิบตั งิ าน
ทุกขัน้ ตอน น�ำไปสู่ความผิดพลาดต่างๆ ได้งา่ ย เป็ นความเสีย่ งกับ
หน่วยงานทีม่ ปี ริมาณการเจาะเก็บโลหิตวันละจ�ำนวนมาก ส�ำหรับ
ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลต่างๆ ทีม่ กี ารรับบริจาคในปริมาณ
ต่อวันไม่มาก สามารถเลือกใช้นโยบายทางออกที่ 3 และผูบ้ ริจาค
บางรายในกลุม่ นี้ยงั สามารถท�ำ two unit red cell pheresis ได้
นับเป็ นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของการบริการโลหิต
ของประเทศไทย ซึง่ ได้เกิดขึ้นก่อนแล ้วในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ FDA ได้ออกกฎระเบียบในการรับบริจาคโลหิต ให้ลงทะเบียน
ระบุเพศตามความต้องการของผูบ้ ริจาคว่าจะแจ้งเป็ นหญิงหรือชาย
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ซึง่ หากแจ้งเป็ นชายโลหิตจะมีความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะ TRALI
ในผูป้ ่ วยทีร่ บั โลหิตนัน้ โดยเฉพาะในการบริจาคครัง้ แรก ส�ำหรับ
ผูท้ เ่ี ดิมเคยลงทะเบียนเป็ นเพศหญิงแล ้วมาขอเปลีย่ นเป็ นเพศชาย
เขาจะท�ำการตรวจ anti-HLA ในการบริจาคครัง้ ต่อไป
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนั นี้ มีการปฏิบตั หิ ลากหลาย มี
ทัง้ รับและไม่รบั บริจาคจากคนกลุม่ นี้ ทัง้ นี้ ให้ข้นึ กับนโยบายของผู ้
บริหารองค์กรนัน้ ๆ US FDA ซึง่ เป็ นหน่วยงานทีอ่ อกกฎระเบียบ
ต่างๆ ในการควบคุมดูแลการบริการโลหิตของประเทศ ระบุวา่ ให้
ปฏิบตั เิ ช่นนี้ไปก่อน ยังต้องมีการเปลีย่ นแปลงอีก โดยจะมีการ
เฝ้ าระวังและรวบรวมข้อมูลอย่างใกล ้ชิด เพือ่ น�ำมาก�ำหนดเป็ น
นโยบายต่อไป
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