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การรกัษาโรคมะเรง็ในปจัจบุนันิยมใชภ้มูคิุม้กนับ �าบดั (humanized 

monoclonal immunotherapeutics) ในการรกัษาโดยเริ่มจาก

การใช ้Rituximab (anti-CD20) ซึง่มเีป้าหมายในการรกัษาโรค

มะเรง็กลุม่ B cells  นอกจากนี้ยงัมกีารน�าภมูคิุม้กนับ �าบดัมาใช ้

รกัษาโรคอืน่ๆ ไดแ้ก่ chronic lymphocytic leukemia (CLL) 

รวมท ัง้ immune thrombocytopenia และ autoimmune  

hemolytic anemia ขอ้ดขีองการใชภ้มูคิุม้กนับ �าบดัคอืสามารถ

ใชร้กัษาโรคไดห้ลากหลาย โดยเริ่มจากประสบความส�าเรจ็ในการ

ใช ้Rituximab จงึท�าใหม้ ีmonoclonal antibodies ชนิดอืน่ๆ

ตามมา ไดแ้ก่ Daratumumab (anti-CD38) และ Hu5F9-G4 

(anti-CD47)

การใชภ้มูคิุม้กนับ �าบดัมขีอ้เสยีคอื อาจท�าใหเ้กดิ cross reaction 

กบัเมด็เลอืดแดงในการทดสอบทาง serology ซึง่ท �าใหย้ากต่อการ

แกป้ญัหาทีพ่บในการจดัหาโลหติใหก้บัผูป่้วย ในผูป่้วย multiple 

myeloma การใชย้า Daratumumab ซึง่เป็น anti-CD38 พบวา่ให ้

ผลในการรกัษาเป็นอย่างด ีแต่การใชย้านี้ท �าใหเ้กดิปญัหาการตรวจ

ทาง red cell serology เพราะใหผ้ลบวกในการทดสอบ indirect 

antiglobulin test เช่น antibody screening และ antibody 

identification ซึง่การใช ้Dithiothreitol (DTT)  treat screening 

cells และ panel cells เพือ่ท �าลาย CD38 ทีอ่ยู่บนผวิเมด็เลอืด

แดงก่อนการทดสอบสามารถแกไ้ขปญัหานี้ได ้ท�าใหก้ารตรวจหา 

alloantibodies ชดัเจนขึ้น

สิง่ทีน่่ากลวัส�าหรบัภมูคิุม้กนับ �าบดัในปจัจบุนัคอื การมุง่เป้าหมาย

ไปที ่highly expressed RBC antigens ไดแ้ก่ CD47 โดย CD47 

นัน้จะไปปิดกัน้การท�างานของ mononuclear phagocyte ไมใ่หจ้บั

ท�าลาย cancer cells แต่หาก CD47 ถกู block จะท�าให ้cancer 

cells ถกูท�าลายไปในทีสุ่ด ในขณะเดยีวกนัพบวา่การรกัษาโดยใช ้

Hu5F9-G4 (Magrolimab) ซึง่เป็น anti-CD47 ส่งผลกระทบใน

ทกุข ัน้ตอนของการทดสอบ pre-transfusion testing รวมไปถงึ

การทดสอบ ABO reverse grouping ดว้ย สิง่ทีน่่ากลวัยิง่ไปกวา่

นัน้คอื CD47 ไมส่ามารถถกูท�าลายได ้ไมว่า่จะดว้ยวธิกีารใดกต็าม 

แมก้ระท ัง่การใช ้DTT หรอืเอนไซม ์ดงันัน้วธิกีารทีด่ทีีสุ่ดในขณะนี้

ทีจ่ะสามารถจดัการกบัการรบกวนของ anti-CD47 ไดค้อื การใชว้ธิ ี

multiple alloadsorption โดยใช ้papain-treated RBCs และ

ใช ้anti-human globulin ทีเ่ป็น Gamma-clone ในการทดสอบ

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ท�าใหเ้หน็ถงึปญัหาการทดสอบทาง red 

cell serology ในผูป่้วยที่ไดร้บัยาเหล่าน้ีเป็นอย่างมาก ซึ่งไม ่

เพยีงแต่การไดร้บั anti-CD38 หรอื anti-CD47 เท่านัน้ แต่ใน

อนาคตอาจมกีารรกัษาทีต่อ้งใชภู้มคุิม้กนับ �าบดัซึง่ท �าให ้ thera-

peutic antibodies จบักบัแอนตเิจนทีอ่ยู่บนเมด็เลอืดแดงเกดิ

ปญัหาต่างๆได ้เช่น CD44 เป็นส่วนประกอบของ Indian blood 

group system พบไดบ้น cancer cell ดว้ย นอกจากเมด็เลอืด

แดง CD71 เป็นแอนตเิจนทีแ่สดงออกบน reticulocyte ท�าใหเ้กดิ

ปฏกิริยิา mixed-field ในการทดสอบ direct antiglobulin test 

ได ้ในกรณีผูป่้วยม ีreticulocyte สูง CD99 เกี่ยวขอ้งกบั Xga 

blood group พบไดใ้น cancer cell เช่นเดยีวกนั  นอกจากนี้ยงั

ม ีCD55 และ CD59 พบไดม้ากบนผนงัเซลลข์องเมด็เลอืดแดง

ท�าใหเ้กิดปญัหาไดเ้ช่นเดยีวกบั anti-CD47 จงึยากต่อการตรวจ

หา alloantibodies ทีม่คีวามส�าคญัทางคลนิิก

เพือ่เป็นการป้องกนัปญัหาต่างๆ ขอ้แนะน�าทีค่วรปฏบิตัก่ิอน

ทีผู่ป่้วยจะไดร้บัยาเหลา่นี้คอื การประสานงานระหวา่งแพทยแ์ละ

ธนาคารเลอืด โดยแจง้โรคและยาทีจ่ะใชร้กัษาเพือ่ใหธ้นาคารเลอืด

ตรวจ ABO, Rh(D) blood group, antibody screening และ 

antibody identification รวมท ัง้ท �า red cell phenotype หรอื 

red cell genotype ไวล้ว่งหนา้ก่อนไดร้บัยาเพือ่เกบ็เป็นประวตัไิว ้

พจิารณาในการรกัษา  หากผูป่้วยทีก่ �าลงัอยู่ในช่วงทีไ่ดร้บัภมูคิุม้กนั

บ �าบดัตอ้งการใชโ้ลหติจะตอ้งน�าผลการตรวจท ัง้หมดมาพจิารณา

ร่วมดว้ย ซึง่โลหติทีเ่หมาะส�าหรบัจดัหาใหก้บัผูป่้วยควรเป็นแบบ 

phenotype matched
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ในสถานการณท์ีม่กีารแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั coronavirus 

disease 2019 (COVID19) ไปท ัว่โลก ไดม้คีวามพยายามทีจ่ะ

มองหาอาการแสดงทางคลนิิกและผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารที่

ช่วยในการพยากรณค์วามรุนแรงของการด�าเนินโรคส�าหรบัจ�าแนก

กลุม่ผูป่้วยทีค่าดวา่จะมอีาการรุนแรงเพือ่จะไดต้ดิตามและใหก้าร

ดูแลอย่างเหมาะสมไดใ้นสภาวะทีม่ทีรพัยากรทางสาธารณสุขจ�ากดั 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษานี้ เพือ่วเิคราะหห์าค่าความผดิปกตขิอง

ผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารวา่ parameters ใดสามารถใชใ้นการ

แยกแยะระหวา่งกลุม่ผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสูงทีจ่ะมอีาการรุนแรง

เทยีบกบักลุม่ทีอ่าการไมรุ่นแรง

คณะผูท้ �าการศึกษาไดส้บืคน้ขอ้มลูรายงานการศึกษาในผูป่้วย

ตดิเชื้อ COVID-19 ทีผ่ลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารผดิปกตทิีต่พีมิพ ์

ใน Medline (PubMed interface), Scopus, Web of Science 

and China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ต ัง้แต่

ปี ค.ศ. 2019 จนถงึ 17 มนีาคม ค.ศ. 2020 ซึง่นิยามของโรคที่

รุนแรง คอื มอีาการของ acute respiratory distress syndrome 

(ARDS), ตอ้งใส่เครื่องช่วยหายใจ ตอ้งการ vital life support, 

หรอืตอ้งการ intensive care unit (ICU) support ขอ้มลูจะ

ถกูน�ามาวเิคราะหท์ ัง้แบบปรทิศันท์ ัง้ระบบ(systematic review) 

และใชก้ารวเิคราะหอ์ภมิาน (meta analysis) ในการประมาณค่า 

weighted mean difference (WMD) ที ่95% confidence 

interval (95%CI) ส�าหรบัค่า laboratory parameter แต่ละชนิด 

การศึกษาจากรายงานท ัง้สิ้น 21 studies จ�านวนผูป่้วยตดิเชื้อ 

COVID-19 รวม 3,377 ราย มรีายงานขอ้มลูเกีย่วกบั laboratory  

parameters ต่างๆ 33 ชนิด พบวา่มอียู่ 18 studies รวมผูป่้วย 

2,984 รายทีม่ขีอ้มลูรายงานเปรยีบเทยีบ laboratory data ระหวา่ง

กลุม่ผูป่้วยทีม่อีาการรุนแรงกบัไมรุ่นแรง และอกี 3 studies รวม

จ�านวนผูป่้วย 393 ราย ทีม่รีายงานขอ้มลูค่า laboratory param-

eters เปรยีบเทยีบระหวา่งกลุม่ทีร่อดชวีติกบัเสยีชวีติ ดงัแสดง

ใน Table 1

ผลวเิคราะหพ์บวา่กลุม่ผูป่้วยทีอ่าการรุนแรงและเสยีชวีติมค่ีา

เมด็เลอืดขาว (WBC) สูงกวา่ แต่ค่า lymphocyte และ platelets 

นอ้ยกวา่กลุม่ทีอ่าการไมรุ่นแรงและรอดชวีติ ส�าหรบั inflammatory 

biomarkers เช่น IL-6, IL-10 และ serum ferritin มค่ีาสูงกวา่

อย่างชดัเจนท ัง้ในผูป่้วยกลุม่ทีอ่าการรุนแรงและกลุม่ทีเ่สยีชวีติ คณะ

ผูท้ �าการศึกษาจงึแนะน�าใหใ้ช ้biomarkers ต่าง ๆ ไดแ้ก่ WBC, 

lymphocyte count, platelet count, IL-6 และ serum ferritin 

ในการตดิตามเฝ้าระวงัผูป่้วยทีต่อ้งนอนในโรงพยาบาลดว้ยอาการ

หายใจล �าบากซึง่อาจมกีารด�าเนินโรครุนแรงขึ้น

สมใจ  กาญจนาพงศกุ์ล
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Table 1  Results of meta-analysis comparing Lab Abnormalities in COVID-19 patients with and without severe 

illness or mortality
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