
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 28  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2561

479

บทน�ำ

โรค Multiple myeloma คือโรคมะเร็งของ plasma cells ที่ท�ำ

หน้ำที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่ำงกำยในกำรสร้ำง plasma protein 

ท�ำให้มีกำรสร้ำง Myeloma protein (M-protein) สูงมำกกว่ำ

ปกติ ผู้ป่วยจะมีภำวะไตถูกท�ำลำย มีควำมบกพร่องทำงภูมิคุ้มกัน 

มีภำวะ pancytopenia เนื่องจำกไขกระดูกสร้ำง plasma cells 

ปริมำณมำก จึงท�ำให้ลดกำรสร้ำงเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขำวและ

เกล็ดเลือด มีภำวะกระดูกเปรำะเนื่องจำก plasma cells ยับยั้งกำร

ท�ำงำนของ osteoblasts ท�ำให้ไม่มีกำรสร้ำงกระดูกชดเชยกระดูก

เก่ำ และมีแคลเซียมในเลือดสูง1

Anti-CD 38 monoclonal antibody (Daratumumab) เป็น

ยำรักษำผู้ป่วย Multiple myeloma ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ทั่วโลก เพรำะ

ได้ผลดีและมีควำมปลอดภัย ยกเว้นผู้ที่มีประวัติกำรแพ้สำรในยำ

ตัวนี้ รวมทั้งสตรีมีครรภ์หรือวำงแผนกำรตั้งครรภ์ และมำรดำให้นม

บุตร ทั้งนี้เนื่องจำกยำชนิดนี้เป็นแอนติบอดีชนิด IgG สำมำรถผ่ำน

รกหรือน�้ำนมได้ แต่ยังไม่มีกำรยืนยันว่ำแอนติบอดีชนิดนี้ปลอดภัย

ต่อเด็ก ส่วนผลข้ำงเคียงที่อำจเกิดได้จำกกำรรักษำด้วยยำตัวนี้ คือ

มีเม็ดเลือดขำวลดลง และมีอำกำรอื่นๆ ได้แก่หน้ำมืด เวียนหัว 

หำยใจถี่ อำเจียน ปวดข้อกระดูก มือเท้ำบวม และปวดกล้ำมเนื้อ 

เป็นต้น2  นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีผลต่อกำรตรวจ pre-transfustion 

testing ใน antihuman globulin phase (AHG) จึงเป็นปัญหำ

ในกำรจัดหำโลหิตที่ท�ำให้เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรเลือดไม่สำมำรถจัดหำ

โลหิตที่ compatible ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกไม่ท�ำกำรตรวจสอบ

ที่ชัดเจนว่ำผู้ป่วยมี alloantibody อื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ อำจท�ำให้

ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภำวะ acute หรือ delayed hemolytic transfu-

sion reaction ได้ เนื่องจำกปัญหำดังกล่ำว  บริษัทผู้จ�ำหน่ำยได้ท�ำ

แนวปฏิบัติในกำรจัดหำโลหิตให้กับผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยยำ

ชนิดนี้แนบพร้อมข้อบ่งชี้กำรใช้ยำ  ในช่วงปี ค.ศ. 2015-2018 ได้

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรแนวทำงกำรจัดหำ

โลหิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่ำงต่อเนื่องทั่วโลก

กำรออกฤทธิ์และผลข้ำงเคียงของกำรใช้ยำ Daratumumab

ในปี ค.ศ. 2015 ยำ Daratumumab ได้รับกำรจดทะเบียนจำก

องค์กรอำหำรและยำของอเมริกำ เพื่อใช้รักษำผู้ป่วยโรค multiple 

myeloma และเป็นท่ีนิยมใช้มำกขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2017-2018 

ยำชนิดนี้ท�ำหน้ำที่ในกำรท�ำลำย CD 38 ซึ่งอยู่บนผิวของเม็ดเลือด

แดง และมีมำกบนผิว plasma cells ของผู้ป่วยที่เป็นโรค mul-

tiple myeloma 

CD 38 คือ glycoprotein ที่แทรกอยู่บนผิวเซลล์ มีกำร

แสดงออกในเซลล์ต่ำงๆทั่วร่ำงกำยแตกต่ำงกันไป แต่แสดงออก 

มำกใน plasma cells ท�ำหน้ำทีใ่นกำรควบคมุปริมำณแคลเซ่ียม 

ในเซลล์และกำรท�ำงำนของเอนไซม์  นอกจำก plasma cells แล้ว 

เม็ดเลือดแดงก็มีกำรแสดงออกของ CD 383 เช่นกัน แต่ในปริมำณ

ที่แตกต่ำงกัน จึงท�ำให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ของกำรใช้ยำ Daratu-

mumab คือเนื่องจำก anti-CD 38 ในยำสำมำรถจับกับเม็ดเลือด

แดงได้เช่นกัน กำรเกิดปฏิกิริยำระหว่ำง anti-CD 38 จำกยำ และ

เม็ดเลือดแดงซึ่งมี CD 38 บนผิวเซลล์นั้นจะเกิดปฏิกิริยำที่ anti-

human globulin phase (AHG) จึงท�ำให้เกิดผล false positive  

ในกำรทดสอบ antibody screening, antibody identifica-

tion และ crossmatch ได้ รวมทั้งอำจท�ำให้ไม่สำมำรถตรวจพบ 

alloantibody อื่นๆ ที่มีในผู้ป่วย ท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรเกิด 

acute หรือ delayed hemolytic transfusion reaction แต่ไม่มี

ปฏิกิริยำเกิดขึ้นในอุณหภูมิห้อง  ดังนั้นกำรตรวจหมู่โลหิต ABO 

และ Rh (D) typing จะไม่เกิดกำรรบกวนจำก anti-CD 38 นี้4

เนื่องจำกกำรแสดงออกของ CD 38 บนเม็ดเลือดแดงมีควำม

แตกต่ำงกันในแต่ละบุคคล ดังนั้นปฏิกิริยำที่เกิดขึ้นมักมีควำมแรง

ไม่เกิน 2+ ที่ AHG phase ไม่ว่ำจะใช้วิธี conventional tube 

test (CTT) หรือ column agglutination test (CAT) หรือ 

solid phase4  และปฏิกิริยำที่ตรวจพบมักตรวจได้หลังรับยำครั้ง

สุดท้ำยประมำณ 6 เดือน2 

เป็นที่น่ำสนใจว่ำเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยเองก็มีกำรแสดงออก

ของ CD 38 แต่กำรทดสอบพบว่ำส่วนใหญ่แล้ว autocontrol ของ

ผู้ป่วยมักมีปฏิกิริยำ weak หรือไม่มีปฏิกิริยำ รวมถึง direct anti-

globulin test (DAT) เช่นกัน ซึ่งเป็นไปได้ว่ำ กำรใช้ anti-CD 38 

นี้อำจท�ำให้เกิดกำรก�ำจัด CD 38 ในเซลล์ทุกชนิดของผู้ป่วย ท�ำให้ 

CD 38 บนเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยมีปริมำณต�่ำด้วยเช่นกัน5 ซึ่ง

สนับสนุนสำเหตุที่ไม่พบรำยงำนผู้ป่วยที่ได้รับยำ Daratumumab 

นี้มีอำกำรซีดจำกเม็ดเลือดแดงแตก

บทควำมพิเศษ

Pre-transfusion testing for patients receiving the Daratumumab
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ปัญหำที่ท�ำให้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรจัดหำโลหิตนั้น ส่วนใหญ่เกิด

จำกกำรที่ไม่ทรำบว่ำผู้ป่วยได้รับกำรรักษำด้วยยำ Daratumumab 

จึงท�ำให้เสียเวลำในกำรตรวจหำชนิดของแอนติบอดี ท�ำให้ผู้ป่วย

ต้องรอเลือดนำนกว่ำปกติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หำกเป็นกรณีรีบ

ด่วน อำจท�ำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรำยได้ 

Pre-transfusion testing ส�ำหรับผู้ป่วยที่รับกำรรักษำด้วยยำ 

Daratumumab

กำรตรวจ Pre-transfusion testing ประกอบด้วยกำรตรวจ

หมู่โลหิต ABO และ Rh (D)  กำรตรวจกรองและตรวจหำชนิด

แอนติบอดี ซึ่งปฏิกิริยำที่เกิดจำกกำรใช้ยำ Daratumumab นั้น

จะรบกวนเฉพำะ AHG phase  ดังนั้นส่วนที่พบปัญหำคือในกำร

ตรวจกรองและตรวจหำชนิดแอนติบอดี รวมทั้งกำรท�ำ compat-

ibility เท่ำนั้น โดยปฏิกิริยำที่เกิดมักมีควำมแรงไม่เกิน 2+ จึงต้อง

ระวังกรณีในผู้ป่วยอำจมี alloantibody หำกปฏิกิริยำที่พบนั้นมี

ควำมแรงมำกกว่ำ 2+ 

กำรตรวจเพื่อแสดงว่ำปฏิกิริยำที่พบมีสำเหตุจำกยำ Dara-

tumumab มีหลำยวิธี แต่วิธีที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำย

คือกำรใช้ dithiothreitol (DTT) treat เม็ดเลือดแดงก่อนน�ำมำ

ทดสอบกับพลำสมำของผู้ป่วย เนื่องจำก DTT สำมำรถท�ำลำย CD 

38 บนเม็ดเลือดแดงได้ จำกกำรท�ำลำย disulfide bonds ท�ำให้ 

anti-CD 38 ในซีรัมหรือพลำสมำผู้ป่วยไม่สำมำรถจับกับเม็ดเลือด

แดงได้ ซึ่งหำกผู้ป่วยมี alloantibody ก็จะสำมำรถบอกชนิดได้

ชัดเจนภำยหลังกำร treat ด้วย DTT กำรใช้ DTT  มีข้อจ�ำกัดคือ 

แอนติเจนในระบบ Kell, Cartwright, Indian, LW, Scianna, 

JMH, MER2, Ge3, Cromer และ Deigo จะถูกท�ำลำยเช่นกัน 

ท�ำให้ไม่สำมำรถตรวจพบแอนบอดีเหล่ำนี้ได้หลังกำร treat ด้วย 

DTT จึงควรเลือกโลหิตที่มีแอนติเจนในระบบเหล่ำนี้ โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่ง ระบบ Kell ที่ตรงกับผู้ป่วย6

นอกจำกกำรใช้ DTT แล้วยังมีวิธีที่สำมำรถใช้ได้ แต่มีควำม

จ�ำเพำะต่อ CD 38 น้อยกว่ำ DTT คือ กำรใช้เอนไซม์ trypsin ร่วม

กับกำรใช้เอนไซม์อื่นๆ ได้แก่ bromelin, ficin และ papain เพื่อ

ให้ weak alloantbody ของผู้ป่วยมีปฏิกิริยำแรงขึ้น จึงสำมำรถ

ตรวจพบได้อย่ำงชัดเจน แต่ trypsin ไม่สำมำรถท�ำลำย CD 38 

บนเม็ดเลือดแดงได้อย่ำงสมบูรณ์ และวิธีกำรนี้ยังไม่มีผล validate 

ตีพิมพ์อย่ำงชัดเจน7

นอกจำกกำรใช้เอนไซม์หรือสำรเคมีในกำรท�ำลำย CD 38 บน

เม็ดเลือดแดงแล้ว กำรใช้ anti-CD 38 idiotype antibody เพื่อ

ยับยั้งฤทธิ์ของ anti-CD 38 หรือกำรใช้ soluble CD 38 ในกำร 

neutralize anti-CD 38 ก็เป็นวิธีทำงเลือกอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดี 

แต่มีรำคำแพง จึงไม่นิยมใช้

กำรใช้ cord blood ในกำรพิสูจน์ว่ำผู้ป่วยมี anti-CD 38 

ในซีรัมหรือพลำสมำนั้นสำมำรถท�ำได้ เนื่องจำก CD 38 บนเม็ด

โลหิตแดงของเด็กแรกเกิดยังไม่แสดงออกเต็มที่ แต่ไม่สำมำรถน�ำ

มำใช้ตรวจกรองหรือบอกชนิดแอนติบอดีได้ เนื่องจำกแอนติเจน

หลำยชนิดไม่แสดงออกในเด็กแรกเกิดเช่นกัน อีกทั้งปริมำณและ

ควำมหลำยหลำยของ cord blood ที่จะใช้ไม่เพียงพอที่จะระบุชนิด

แอนติบอดีในซีรัมหรือพลำสมำผู้ป่วยได้8

แนวทำงกำรจัดหำโลหิตที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้ป่วยที่รับกำรรักษำ

ด้วยยำ Daratumumab

เนื่องจำกยำท�ำให้เกิดปัญหำดังกล่ำว กำรจัดหำโลหิตที่ปลอดภัย

กับผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วย Daratumumab จึงควรท�ำ red 

cell phenotype ผู้ป่วยไว้ล่วงหน้ำก่อนรับกำรรักษำ หรืออย่ำง

น้อยควรคัดเลือกโลหิตท่ีมีแอนติเจนตรงกับผู้ป่วยได้มำกที่สุด 

ได้แก่ C, E, c, e, S, s, Jka, Jkb, Fya, Fyb และ K 9 กรณ ี

ผู้ป่วยมีกำรรับโลหิตมำก่อนในช่วงอย่ำงน้อย 3 เดือนหรือมี DAT 

positive ไม่สำมำรถสรุปผลแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงได้นั้น กำร

ท�ำ red cell genotype เป็นวิธีที่จ�ำเป็น สำมำรถท�ำให้เลือกโลหิต

ที่ปลอดภัยที่สุดให้กับผู้ป่วยได้ แม้ว่ำหลำยห้องปฏิบัติกำรจะไม่มี 

DTT ใช้ในงำนประจ�ำ จึงไม่สำมำรถบอกชนิด alloantibody ใน 

ผู้ป่วยได้ แต่กำรให้โลหิตที่มีแอนติเจนหรือมี red cell genotype 

ตรงกับผู้ป่วย จะป้องกันกำรสร้ำง alloantibody ในอนำคต รวม

ถึงโลหิตที่ให้นั้นไม่มีแอนติเจนที่ตรงกับ alloantibody ที่ผู้ป่วย

อำจมีในปัจจุบัน

ในกำรตรวจหำแอนติบอดีในผู้ป่วยหลังกำร treat ด้วย DTT 

นั้นหำกปฏิกิริยำที่ได้คือลบ แสดงว่ำผู้ป่วยไม่มี alloantibody  หรือ

หำกได้ผลบวกแสดงว่ำผู้ป่วยมีแอนติบอดีชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลำย

ชนิด ให้ท�ำกำรคัดเลือกโลหิตที่ไม่มีแอนติเจนตรงกับแอนติบอดีที่

ผู้ป่วยมี ร่วมกับกำรจัดหำโลหิตที่มีแอนติเจนตรงกับผู้ป่วย ตำม

แอนติเจนที่แนะน�ำข้ำงต้น และท�ำกำรทดสอบควำมเข้ำกันได้ของ

โลหิตโดยกำร treat เซลล์ของผู้บริจำคด้วย DTT เช่นเดียวกับ

กำรตรวจกรองและตรวจหำชนิดของแอนติบอดี ทั้งนี้กำรให้โลหิต

ที่มีแอนติเจนตรงกับผู้ป่วยตำมข้อแนะน�ำนั้น รวมถึงกำรทดสอบ

ควำมเข้ำกันของโลหิตหลังกำร treat ด้วย DTT ไม่ได้หมำยควำม

ว่ำปลอดภัยเสมอไป เนื่องจำก DTT เองมีควำมสำมำรถในกำร

ท�ำลำยแอนติเจนหลำยๆตัวดังที่กล่ำวมำ แม้จะเป็นแอนติบอดีที่

ไม่ได้พบได้บ่อยในผู้ป่วย แต่กำรสังเกตอำกำรของ acute หรือ 

delayed hemolytic transfusion reaction หลังกำรให้เลือด

นั้นมีควำมส�ำคัญ
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กรณีผู้ป่วยเร่งด่วนที่ต้องรับโลหิตทันที ในแนวทำงปฏิบัติแนะน�ำ

ให้เลือดหมู่โลหิต O Rh (D) negative ที่ไม่มีแอนติเจน K ให้

กับผู้ป่วยก่อนท�ำกำรตรวจขั้นตอนข้ำงต้น โดยแพทย์ต้องสังเกต

อำกำรผู้ป่วยระหว่ำงและหลังกำรให้โลหิตอย่ำงใกล้ชิด จนกว่ำผลกำร

ทดสอบจะสมบูรณ์และมั่นใจว่ำโลหิตที่ให้กับผู้ป่วยนั้นปลอดภัยจริง

Australian- New Zealand Society of Blood Transfusion 

แนะน�ำว่ำผู้ป่วยที่ทรำบว่ำจะเริ่มกำรรักษำด้วยยำ Daratumumab 

นั้นควรท�ำกำรตรวจหมู่โลหิต ABO, Rh (D) กำรตรวจกรองและ

ตรวจหำชนิดแอนติบอดี กำรตรวจ direct antiglobulin test และ

ตรวจหำแอนติเจนชนิดต่ำงๆ บนเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วย และท�ำ

เป็นรูปแบบเอกสำรให้ผู้ป่วยถือติดตัว (patient alert card) เพื่อ

ควำมรวดเร็วของกำรรักษำกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือย้ำยโรงพยำบำล6

สรุป

ในประเทศไทย ได้พบปัญหำกำรใช้ยำ Daratumumab ที่

ใช้รักษำผู้ป่วยแล้วไม่สำมำรถจัดหำโลหิตให้กับผู้ป่วยได้ สำเหตุ

หนึ่งเกิดจำกกำรไม่ได้ข้อมูลว่ำผู้ป่วยได้รับยำชนิดใด และควำม

ไม่เข้ำใจผลข้ำงเคียงของกำรใช้ยำนี้ของเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร 

อีกท้ังขำดกำรสื่อสำรระหว่ำงแพทย์และเจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำร 

ท�ำให้กำรตรวจสอบข้อมูลกำรใช้ยำและประวัติกำรรับโลหิตของ

ผู้ป่วยเป็นไปได้ยำก นอกจำกนี้ ทำงบริษัทผู้พัฒนำยำ ได้มีกำร

พัฒนำกำรใช้ยำ Daratumumab ในโรคมะเร็งอื่นๆ นอกเหนือ

จำก multiple myeloma เพิ่มเติมอีกด้วย 

งำนห้องปฏิบัติกำรเม็ดโลหิตแดง ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรพิเศษ 

ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย พบว่ำมีผู้ป่วยที่ได้รับ

กำรรักษำด้วยยำ Daratumumab เพิ่มมำกขึ้น และเจ้ำหน้ำที่ห้อง

ปฏิบัติกำรหลำยโรงพยำบำลไม่ได้ให้ข้อมูลกำรรับยำ หรือโรคของ

ผู้ป่วย ซึ่งท�ำให้งำนห้องปฏิบัติกำรเม็ดโลหิตแดงต้องใช้เวลำนำนใน

กำรตรวจหำชนิดของแอนติบอดีและจัดหำโลหิตที่ปลอดภัยให้กับ

ผู้ป่วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว งำนห้องปฏิบัติกำรเม็ด

โลหิตแดงได้ให้บริกำรกำรทดสอบพลำสมำผู้ป่วยกับเม็ดเลือดแดง

ที่ผ่ำนกำร treat ด้วย DTT เพื่อตรวจหำ alloantibodyในผู้ป่วย 

อีกทั้งกำรตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยและจัดหำโลหิต

ที่มีแอนติเจนตรงกันให้กับผู้ป่วย เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยมำกที่สุด รวมถึงกำรบริกำร red cell genotype ซึ่งคำด

ว่ำในอนำคตจะมีกำรเปิดบริกำรให้กับผู้ป่วย เพื่อรองรับกำรให้

บริกำรผู้ป่วยที่มีควำมจ�ำเป็นต้องรับโลหิตประจ�ำ หรือมีควำมเสี่ยง

ในกำรรับโลหิตที่ไม่ปลอดภัย อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดหำโลหิตให้ผู้

ป่วย Multiple myeloma จะปลอดภัยและรวดเร็วได้หำกแพทย์

ผู้รักษำแจ้งให้ห้องปฏิบัติกำรทรำบว่ำผู้ป่วย Multiple myeloma 

ได้รับกำรรักษำด้วยยำ Daratumumab เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลำ

ในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวมำแล้ว
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