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วตัถปุระสงค ได เคย ม ีรายงาน พบ การ ทาํงาน ผดิ ปกติ
ของ  platelet ใน ผู บรจิาค โลหติ ที ่ไม ไดรบั ประทาน aspi-
rin  จดุ ประสงค ของ รายงาน นี ้คอื เพือ่ จาํแนก หา ปจจยั อืน่ๆ
นอก จาก aspirin ซึ่ง อาจ จะ มี ผล ตอ การ ทํางาน ของ
plateletใน ผู บรจิาค โลหติ ที ่ม ีคณุสมบตั ิดี

วิธีการ ทดลอง สุม ตัวอยาง โลหิต จาก ผู บริจาค ที่มา
บรจิาค เปน ประจาํ จาํนวน 24 คน ผู บรจิาค ตอง ตอบ แบบ
สอบ ถาม ซึง่ ม ีคาํถาม เกีย่ว กบั อาหาร ที ่รบัประทาน กอน การ
บรจิาค โลหติ, ยา ที ่รบัประทาน และ ประวตั ิทาง การ แพทย
วดั การ ทาํงาน ของ platelet ที ่ถกู กระตุน ดวย วธิี mono-
clonal  antibodies และ flow cytometry และ ใช
CD62P  expression และ PAC-1 binding กบั plate-
let  เปน indicator โดย สามารถ วดั การ ทาํงาน ของ plate-
let  ได จาก เครือ่ง platelet function analyser (PFA-
100 ) โดย ใช ทัง้ collagen/epinephrine (CEPI) และ
collagen/ADP (cADP) cartridges

ผล การ ทดลอง พบ วา 54% ของ ผู บรจิาค (13 ใน 24
คน) ม ีการ ทาํงาน ของ platelet เปน ปกติ 38% (9 ใน 24

คน) prolong cEPI closure times และ ใน จาํนวน นี ้มี
4 คน ที่ ไม มี cEPI closure (>300 วินาที) ซึ่ง พบ วา
เกีย่วของ กบั การ ทีผู่บรจิาค รบัประทาน aspirin (2 คน)
หรือ รับประทานช็อคโก แลต (2 คน) กอน การ บริจาค
อกี 8% พบ วา ม ีทัง้ shortened cEPI และ cADP clo-
sure  time

สรปุ ผล การ ทดลอง ความ ผดิ ปกต ิใน การ ทาํงาน ของ
platelet  ใน ผู บริจาค ที่ มี คุณสมบัติ ดี ยัง ไม สามารถ
ประเมนิ ได การ screen platelet function สามารถ นาํ
มา ใช จาํแนก ผู บรจิาค ได วา platelet ไม สามารถ ทาํงาน ได
เนือ่ง จาก อาหาร หรอื จาก การ ใช aspirin

คํา สําคัญ ‘aspirin-like’ defect, PFA-100 , platelet
activation, platelet dysfunction
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อุบัติ การณ การ เกิด Venous thromboembolism
(VTE)  สูง ขึ้น ใน เด็ก ปจจุบัน มี การ ใช antithrombotic
agent  ตาง ๆ  ซึง่ ม ีผล ขาง เคยีง แตก ตางกนั Low-molecu-
lar-weight heparins (LMWH) เปน ยา หนึง่ ที ่ม ีประสทิธผิล
เหมือน แต ปลอดภัย กวา เมื่อ เทียบ กับ Heparin บริหาร ยา
งาย และ ไม ตอง ประเมนิ ระดบั ยา บอย โดย เฉพาะ ใน เดก็ ที ่หา
เสน เลอืด ดาํ ยาก สาํหรบั dose และ การ monitor เมือ่ ให
LMWH  ใน เด็ก ยัง ไม มี guildeline ที่ ชัดเจน นัก

วตัถปุระสงค : เพือ่ ประเมนิ แนว ทาง การ ให Enoxaparin
รักษา VTE ใน เด็ก เพื่อ ให ได ระดับ ยา ที่ เหมาะสม และ ดู วา
การ ตรวจ ระดบั Anti-Xa วา ยงั ม ีความ จาํเปน หรอื ไม ระหวาง
การ รักษา

วธิกีาร ศกึษา : Retrospective chart reviews ตัง้แต
มนีาคม  2543 ถงึกรกฎาคม  2545 โดย ศกึษา ใน ผูปวย VTE
ที่ รับไวโรง พยาบาล เด็ก British Columbia ใน ประเทศ
แคนาดา  โดย ได Enoxaparin 1มก./ กก./ ครั้ง (±20%)
สําหรับ เด็ก ที่ อายุ  ≥ 2 เดือน,  1.5มก./ กก./ ครั้ง (±20%)
สําหรับ เด็ก ที่ อายุ < 2 เดือน ทุก 12 ชั่วโมง และ เจาะ ระดับ
Anti-Xa ( ระหวาง 3-6 ชัว่ โมง หลงั ได Enoxaparin ครัง้ ที่
2) โดย ให มี Therapeutic range ของ Anti-Xa 0.5-1.0
(±10%) U/ml ระยะ เวลา การ รักษา ขึ้น กับ สาเหตุ ของ โรค

ผลการศกึษา : ผูปวย ทัง้ หมด 101 คน ที ่วนิจิฉยั VTE
เขา เกณฑ การ คดั เลอืก ดงั กลาว 38 คน อาย ุเฉลีย่ 1 วนั ถงึ
16.8 ป (mean 6.8 ป) เพศ ชาย : หญิง 1.1 : 1 โดย
18% เปน เดก็ อายุ  ≤ 2 เดอืน และ 82% อายุ > 2 เดอืน ใน
การ รักษา เริ่มตน มี ผูปวย 25 ใน 38 คน  (60%) ที่ ได
Therapeutic range 0.5-1.0 (±10%)  U/mL   ของ ระดับ
Anti-Xa โดย พบ จํานวน 1 ใน 6 คน ของ ผูปวย อายุ  ≤ 2
เดอืน, 2 ใน 3 คน อายุ 2 เดอืน - 1 ป, 6 ใน 9 คน อายุ >
1 ป - 6 ป, 10 ใน 11 คน อาย ุ > 6 ป - 12 ป และ 6 ใน 9

คน อายุ > 12 ป โดย ปรมิาณ ของ Enoxaparin ที ่ให เพือ่ ให
ได Therapeutic range  พบ วา ใน เด็ก ที่ อายุ  ≤ 2 เดือน
สามารถ เพิม่ ได ถงึ 2.3มก./ กก./ ครัง้ (mean 1.69มก./ กก./
ครัง้, range 0.94-2.36มก./ กก./ ครัง้) และ ผูปวย ที ่อายุ >
2 เดือน ปริมาณ เริ่มตน 0.98มก./ กก./ ครั้ง (range 0.6-
1.5มก./ กก./ ครั้ง) maintenance  dose 1.06มก./ กก./
ครั้ง (range 0.56-1.6มก./ กก./ ครั้ง) ผล ขาง เคียง จาก การ
รักษา มัก เปน minor   complication เชน จ้ํา เขียว, กอน
เลอืด, เลอืด ออก เลก็ นอย และ ปวด บรเิวณ ที ่ฉดี

จาก การ ศึกษา นี้ พบ วา อัตรา ความ สําเร็จ จาก การ ให
Enoxaparin   ตาม published guideline เพื่อ ให ระดับ
Anti-Xa ถึง Therapeutic range พบ ใน เด็ก ที่ อายุ> 2
เดือน เปน สวน ใหญ ดังนั้น การ monitor ระดับ Anti-Xa
อาจ ไม ม ีความ จาํเปน สวน ใน เดก็ อายุ  ≤ 2 เดอืน มกั ม ีระดบั
  Anti-Xa ต่ํา นอก จาก นี้ ใน กลุม ที่ มี โรค ทาง หัวใจ และ ไต
ทาํงาน ผดิ ปกติ มกั ตอง ม ีการ ปรบั ขนาด ยา เพราะ ทาํให ระดบั
 Anti-Xa สูง นอก จาก นี้ พบ วา ผล ขาง เคียง ไม มี ความ
สัมพันธ กับ ระดับ Anti-Xa ที่ สูง ขึ้น สําหรับ คาเฉลี่ย ของ
Anti-Xa ที ่ถงึ Therapeutic range เปรยีบ เทยีบ กบั ผล การ
รักษา ยัง ไม ได ศึกษา ใน ครั้ง นี้

สรปุ : ผูปวย VTE สวน ใหญ โดย เฉพาะ อายุ > 2 เดอืน
ที ่ไดรบั การ รกัษา ดวย anticoagulant ตาม guideline ที ่มี
อยู นี้ มี ระดับ Anti-Xa อยู ในTherapeutic range ดังนั้น
อาจ ไม ม ีความ จาํเปน ตอง ประเมนิ ระดบั Anti-Xa นอก จาก
ใน ผูปวย ที ่ม ีโรค ทาง หวัใจ และ ไต ทาํงาน ผดิ ปกต ิและ อายุ  ≤
2  เดือน ควร ตอง monitor ระดับ Anti-Xa เพื่อ ให ได
Therapeutic  range ที่ เหมาะสม
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