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การใหธาตุเหล็กเสริมในผูบริจาคโลหิตโดยพิจารณาจากระดับ 

P-Ferritin อาจชวยลดปญหาระดับฮีโมโกลบินต่ำาอันเนื่องมาจาก

ภาวะขาดธาตุเหล็ก จากการศึกษาในผูบริจาคโลหิต 879 ราย ที่

มีระดับฮีโกลบินต่ำากวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐาน พบวา หญิง 

รอยละ 80 และชายรอย 48 มีระดับ P-Ferritin ต่ำากวาเทากับ 30 

mg/L ภายหลังการใหธาตุเหล็กเสริม จำานวน 50 เม็ด (100 mg 

elemental iron) ระดับฮีโมโกลบินและ P-Ferritin เพิ่มขึ้นในผูที่

กลับมาบริจาคอีก 1-2 ครั้ง ผูบริจาคที่พบวาระดับ P-Ferritin ต่ำา

กวา 60 mg/L หลังการบริจาคโลหิตแตละครั้งจะไดรับธาตุเหล็ก

เพิ่มอีก 20 เม็ด  ภายหลัง 2 ปที่เริ่มดำาเนินการศึกษา หญิงรอยละ 

79 และชายรอยละ 85 ยังคงสามารถบริจาคโลหิตได  การใหธาตุ

เหล็กเสริมพรอมคำาอธิบายและเอกสารประกอบที่เขาใจงายเปนวิธี

ที่มีประสิทธิภาพชวยใหผูบริจาคโลหิตที่มีระดับฮีโมโกลบินต่ำากวา

มาตรฐานกลับสูระดับปกติ สามารถบริจาคโลหิตไดตอเนื่อง

ฐิติพร  ภาคภูมิพงศ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาด ไทย 

ยอวารสาร
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ตั้งแตป 1965  ไดมีการคนพบวาปจจัยเสี่ยงในการเกิดหลอด

เลือดดำาอุดตัน (Venous thrombosis) คือ ภาวะการแข็งตัว

ของเลือดผิดปกติ (Thrombophilia) ซึ่งสวนใหญมักมีการถาย

ทอดทางพันธุกรรม ไดแก การขาดสารตานการแข็งตัวของเลือด 

Antithrombin, Protein C, Protein S หรือการที่ปจจัยการ

แข็งตัวของเลือดทำางานมากผิดปกติ เชน Factor V Leiden (FV 

Leiden), Prothrombin 20210G>A, และ การมีระดับปจจัยการ

แข็งตัวของเลือดที่สูง  ไดแก Factor VIII (FVIII), FIX, FXI, 

Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) รวม

ถึงภาวะ Hyperhomocysteinemia  แตปจจุบันยังเปนที่ถก

เถียงกันวาควรจะตรวจความผิดปกติเหลานี้หรือไม เพราะมีการ

ศึกษาพบวาผูปวยหลอดเลือดดำาอุดตันที่มี FV Leiden หรือ 

Prothrombin mutation กลับไมเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรค

ซ้ำา (Recurrence) เมื่อเทียบกับคนที่ไมมีภาวะเหลานี้  ผูวิจัยจึง

ไดทำาการศึกษาแบบยอนหลังเพื่อประเมิน Absolute risk ในการ

เกิดหลอดเลือดดำาอุดตันในครอบครัวที่มีความผิดปกติในการแข็ง

ตัวของเลือด โดยคิดวาการตรวจ Thrombophilia test อาจมี

ประโยชนในการพยากรณการเกิดโรคในญาติของผูปวยที่ทราบวา

มีความผิดปกติเหลานี้  

วิธีการศึกษา

ไดรวบรวมขอมูลจากการศึกษาแบบ Retrospective cohort 

5 อัน จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 3 แหงในประเทศเนเธอแลนด 

ตั้งแตป 1995-2004 ผูปวยหลอดเลือดดำาอุดตันจะไดรับการตรวจ

หา Thrombophilia และ ผูที่เขารวมการศึกษาไดแกเครือญาติของ

ผูปวยหลอดเลือดดำาอุดตันเหลานี้ที่มีภาวะการขาด Antithrombin, 

Protein C, Protein S, FV Leiden, Prothrombin 20210G>A 

หรือ มีระดับ FVIII สูง  และมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป โดยเก็บ

ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน, ความเสี่ยงตอการ

เกิดลิ่มเลือดอุดตัน, ประวัติการรักษาดวยยาตานการแข็งตัว ของ

เลือด โดยใชแบบสอบถามและเวชระเบียน นอกจากนี้ยังตองตรวจ

ทางหองปฏิบัติการคือ  Antithrombin , Protein C, Protein S, 

FV Leiden, Prothrombin 20210G>A, FVIII รวมถึง FIX, 

FXI, TAFI และ Homocysteinemia

การวินิจฉัยวาเปนการถายทอดทางพันธุกรรมจะทำาเมื่อตรวจ

ทางหองปฏิบัติการพบความผิดปกติ 2 ครั้งหางกัน 3 เดือน และ

ตองตรวจพบในสมาชิกครอบครัวอยางนอย 2 คน

เปาหมายการศึกษาคือประเมิน Absolute risk ของการเกิด

ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำาของเครือญาติผูปวยที่มีความผิดปกติใน

การแข็งตัวของเลือด และประเมินหา Event free survival ของ

การเกิดลิ่มเลือดอุดตันครั้งแรก และการกลับเปนซ้ำา

ผลการศึกษา

ในการศึกษานี้มีผูปวย 877 คน และเครือญาติที่เขารวมการ

ศึกษา 2,479 คน พบวาความชุกของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในเครือ

ญาติที่มีการขาด Antithrombin, Protein หรือ Protein คือ 

รอยละ 21 ซึ่งสูงกวาในเครือญาติที่มี FV Leiden, prothrombin 

20210G>A หรือ ระดับ FVIII สูง คือพบรอยละ 8 และเครือญาติ

ที่ไมพบความผิดปกติใดๆ จะพบเพียงรอยละ 4

สวนอุบัติการณของการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำาของเครือ

ญาติที่มีการขาดของ Antithrombin, Protein C และ  Protein 

S คือ รอยละ 1.77 (95% ขอบเขตความเชื่อมั่น [CI], 1.14-2.60), 

รอยละ 1.52 (95%CI, 1.32-2.64) และ รอยละ 1.90 (95%CI, 

1.32-2.64) ตอป ตามลำาดับ สำาหรับอุบัติการณในเครือญาติที่มี 

FV Leiden, Prothrombin 20210G>A และ FVIII ระดับสูง  

คือ 0.49% (95% CI,0.39-0.60), 0.34% (95% CI, 0.22-0.49) 

และ 0.49% (95% CI, 0.41-0.51) ตอป ตามลำาดับ โดย Event 

free survival ของการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำา ต่ำากวาใน

เครือญาติที่มีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด เมื่อเทียบกับผูที่

ไมมีความผิดปกติ สำาหรับ ระดับ FIX, FXI, TAFI ที่สูงผิดปกติ

และ Hyperhomocysteinemia ไมไดเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด

ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำา นอกจากนี้ในเครือญาติที่มีความผิดปกติ

ของการแข็งตัวของเลือดมากกวา 1 ชนิด (Double heterozygote 

หรือ homozygote) จะพบอุบัติการณของการเกิดลิ่มเลือดในหลอด

เลือดดำาสูงกวา ผูที่มีความผิดปกติเพียงชนิดเดียว

การเกิดเปนซ้ำาของลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำาของเครือญาติที่มี

การขาด Antithrombin, Protein C, Protein S คือรอยละ 19 ใน 

2 ป   รอยละ 40 ใน 5 ป และรอยละ 55 ใน 10 ป สวนในเครือ

ญาติที่มี FV Leiden, Prothrombin 20210G>A, FVIII ระดับ

สูงจะพบการกลับเปนซ้ำาที่ต่ำากวาคือรอยละ 7  รอยละ 11 และ 

ยอวารสาร
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รอยละ 25  ใน 2, 5 และ 10 ปตามลำาดับ โดย Event free survival 

ของการกลับเปนซ้ำาในเครือญาติที่มีการขาดของ Antithrombin, 

Protein C หรือ Protein S นั้นสั้นกวาเครือญาติที่มี FV Leiden, 

Prothrombin 20210G>A หรือ ระดับ FVIII สูง อยางมีนัยสำาคัญ

อภิปราย

จากการศึกษานี้พบวาสามารถแบงความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือด

ในหลอดเลือดดำาออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่มีความเสี่ยงสูง 

ไดแก การขาด Antithrombin, Protein C หรือ Protein S และ 

กลุมที่มีความเสี่ยงปานกลาง ไดแก FV Leiden, Prothrombin 

20210G>A หรือ ระดับFVIII สูง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเกิดลิ่มเลือด

ในหลอดเลือดดำา 15-19 เทา และ 3-5 เทาตามลำาดับ เมื่อเทียบกับ

ประชากรปกติ สำาหรับระดับ FIX, FXI, TAFI และ Homocysteine 

พบวาไมมีผล และปจจัยภายนอกที่ทำาใหเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด

ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำา โดยเฉพาะในผูที่มีอายุนอยกวา 35 ป 

ไดแก การรับประทานยาคุมกำาเนิด  ตั้งครรภ เปนตน

ขอมูลจากการศึกษานี้อาจมีผลตอแนวทางการรักษาผูปวยที่มี

ความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำาซ้ำา ในเวลา 5-10 

ปสูง เชน นาจะมีการใหยาตานการแข็งตัวของเลือด ที่ยาวนานขึ้น 

เพราะไมพบวาผูปวยที่ไดรับการรักษามีการเกิดเปนซ้ำาเลย อีกทั้ง

อัตราการเกิดเลือดออกที่รุนแรงนั้นต่ำามาก

วิจารณ

การศึกษานี้การเปนการศึกษาในเครือญาติของผูปวยลิ่มเลือดใน

หลอดเลือดดำาที่มีความผิดปกติ ในการแข็งตัวของเลือด โดยมีผูเขา

การศึกษาปริมาณมาก (2,479 คน) และไดแสดงใหเห็นวา ความ

เสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำานั้น แตกตางกันใน 

Thrombophilia แตละชนิด เราจึงควรเลือกตรวจเฉพาะกลุมที่

มีความเสี่ยงสูง เชน Protein C, Protein S และ Antithrombin 

และถาผูปวยมีความผิดปกติเหลานี้ (โดยตองตรวจยืนยันอีก 1 ครั้ง) 

ควรเรียกญาติมาตรวจ จะทำาใหทราบความเสี่ยงตอการเกิดลิ่มเลือด

ในหลอดเลือดครั้งแรกและ การเกิดเปนซ้ำาได นอกจากนี้ยังตองแนะ

นำาใหผูที่มี Thrombophilia เหลานี้หลีกเลี่ยงการใชยาคุมกำาเนิด 

และ ไดรับยาปองกันเมื่อมีปจจัยเสี่ยง เชน การนอนนาน นอกจากนี้ 

ในผูปวยที่มีความผิดปกติเหลานี้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรักษา

ดวยยาตานการแข็งตัวของเลือดเมื่อเปนโรคแลวอาจตองยาวนาน

ขึ้น เพื่อลดโอกาสการกลับเปนซ้ำา

อยางไรก็ดีในการศึกษานี้แมจะมีกลุมประชากรที่ใหญ แตเปนการ

ศึกษาแบบยอนหลัง ที่เอาขอมูลจากการศึกษาเดิมมาวิเคราะห จึง

ทำาใหการเก็บขอมูลบางอยางอาจไมครบถวน การศึกษาในโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยอาจมีอคติในการเลือกผูปวยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำา

ที่มีอาการรุนแรง เปนในอายุนอยหรือเปนในที่แปลกๆ ทำาใหโอกาส

พบ Thrombophilia สูง นอกจากนี้ประชากรในประเทศไทยมีอุบัติ

การณของความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด แตกตางกับใน

ประเทศตะวันตก และอาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคตางกัน จึง

ตองมีการศึกษาในประชากรไทยตอไป  

นพ.ชาตรี  ชัยอดิศักดิ์โสภา
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