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บทนำา: ปฏิกิริยาเม็ดเลือดแดงแตกจากการรับเลือด (hemolytic 

transfusion reaction) และการตายที่เกี่ยวของกับการรับเลือด 

(transfusion-related mortality) มักเกิดจากแอนติบอดีที่ไมใชระบบ 

ABO (non-ABO alloantibodies) การตรวจกรองแอนติบอดี 

เพื่อหา non-ABO alloantibodies ที่มีความสำาคัญทางคลินิก

จะตองไดผลที่ถูกตองเชื่อถือได ซึ่งการทดสอบตัวอยางไดผลลบ

ปลอมเนื่องจากการลงผลผิด วิธีการทดสอบไมถูกตอง และน้ำายาที่

ใชตรวจมีความผิดพลาด ขอผิดพลาดดังกลาวเหลานี้ตองถูกกำาจัด

ออกไป ขอมูลความถี่ของผลลบปลอมเนื่องจากขอผิดพลาดเหลานี้

มีอยูนอยมากและอัตราที่แทจริงของการเกิดผลลบปลอมนี้ในทาง

ปฏิบัติแลวยังไมเปนที่ทราบกันดี ขณะนี้โปรแกรมประกันคุณภาพของ

ธนาคารเลือดของคณะผูรายงานไดมีการพัฒนาระบบที่มีเอกลักษณ 

เพื่อติดตามผลลบปลอมจากการตรวจกรองหาแอนติบอดีอยางตอ

เนื่อง ในรายงานนี้คณะผูรายงานไดอธิบายการใชระบบนี้ รวมทั้ง

ทบทวนหาสาเหตุ ผลลบปลอมจากขอมูลของสถาบันของคณะ

ผูรายงาน ระหวางป ค.ศ. 2004 ถึง ป ค.ศ. 2007 

วิธีการและรูปแบบการศึกษา: ติดตามผลการตรวจกรองแอนติบอดี 

ที่ไดผลลบปลอมจากการปฏิบัติงานประจำาของสถาบันของคณะ

ผูรายงาน ทุกรายที่เปนผลลบปลอมและเกี่ยวของกับแอนติบอดี

ที่มีความสำาคัญทางคลินิก ไดถูกแยกแยะออกมาจากการทบทวน

ขอมูลที่บันทึกไว โดยมีผลกระทบทางคลินิกของแตละรายที่ไดถูก

บันทึกไวระหวางป ค.ศ. 2004 ถึง ค.ศ. 2007

ผลการทดสอบ: พบวามี 21 ราย ใหผลลบปลอมที่มีความสำาคัญ

ทางคลินิก สาเหตุที่ผิดพลาดในจำานวนนี้พบวา เกิดจากวิธีการ

ทดสอบผิดพลาดจำานวน 12 ราย จากเซลลเม็ดเลือดแดงที่ใชทด

สอบไมสามารถจับไดมีจำานวน 1 ราย และผิดพลาดจากน้ำายามีขอ

จำากัด (reagent limitations) มีจำานวน 1 ราย รวมทั้งสาเหตุที่ไมสา

มารถสรุปขอผิดพลาดไดอีกจำานวน 7 ราย ในจำานวนนี้พบผูปวย 9 

ราย รับเลือดมีแอนติเจนที่เขากันไมได (antigen-incompatible 

blood) ซึ่งเปนผลมาจากขอผิดพลาดดังกลาวแลวขางตน ซึ่งทำาให 

1 รายในผูปวยเหลานี้เกิด hemolytic transfusion reaction 

แตไมถึงแกชีวิต

สรุป: การแยกแยะและสืบสวนหาขอเท็จจริงจากการตรวจกรอง

หาแอนติบอดีในรายที่มีผลลบปลอม นับวาเปนมาตรการที่มีคุณ

คาในการปฏิบัติสำาหรับการประกันคุณภาพอยางหนึ่ง ซึ่งสามารถ 

ชวยปองกันและติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ได และยัง

สามารถแยกแยะสาเหตุความผิดพลาดจากน้ำายาและเม็ดเลือด

แดงที่ใชตรวจ และแยกแยะรายที่ไดรับเลือดที่เขากันไมไดซึ่งมี

ความเสี่ยงตอการเกิด hemolytic transfusion reaction

อุดม  ติ่งตอย

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ยอวารสาร

IdentificationandEvaluationofFalse-negativeAntibodyScreens
Amy Powers, Sarayu Chandrashekar, Monique Mohammed, and Lynne Uhl Transfusion.  50:617-621, March 2010.
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การใช Rituximab มีขอมูลจากหลายการศึกษา (phase II) บง

ถึงประสิทธิภาพในการรักษาผูปวย ITP ที่ดื้อตอการรักษาเบื้องตน 

พบวาไดผลการตอบสนอง คือ ระดับเกร็ดเลือดสูงกวา 50x109/L 

รอยละ 40-70 และ ผลการตอบสนองที่ 6 เดือนเกือบรอยละ 40 

การศึกษานี้จะเปนการศึกษาแรกที่เปนการศึกษาแบบสุม 

(phase III) ที่เปรียบเทียบผลการตอบสนองในระยะยาวที่ 6 เดือน

ระหวางการใช Dexamethasone รวมกับ Rituximab และการ

ใช Dexamethasone อยางเดียวในผูปวย ITP ที่ไมเคยรับการ

รักษามากอน

ผูปวยที่วินิจฉัย ITP อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่มีเกร็ดเลือด

ต่ำากวา 20x109/L และไมเคยไดรับการรักษามากอน จำานวน 101 

คน ไดรับการสุมเลือกแบบ 1 ตอ 1 เปนกลุมควบคุมที่ไดรับ 

Dexamethasone อยางเดียวจำานวน 52 คน และเปนกลุมทดลอง

ที่ไดรับ Dexamethasone รวมกับ Rituximab จำานวน 49 คน 

โดยทั้งสองกลุมจะไดรับ Dexamethasone ชนิดรับประทาน 40 

มก/วัน ตอเนื่อง 4 วัน (วันที่ 1 ถึง 4) และในกลุมทดลองจะไดรับ 

Rituximab 375 mg/m2 ทางหลอดเลือดดำา เพิ่มในวันที่ 7, 14, 

21 และ 28 โดยจะเก็บขอมูลอัตราการตอบสนองที่ 6 เดือน โดย

เปรียบเทียบผูปวยที่เกร็ดเลือดสูงกวา 50x109/L ของทั้ง 2 กลุม

การศึกษากำาหนดใหผูปวยทั้งสองกลุมที่ไมตอบสนองในชวง 

28 วันแรก คือ เกร็ดเลือดต่ำากวา 20x109/L หรือมีเลือดออก 

ไดรับการรักษาเพิ่ม (rescue treatment) ดวย steroid และ/

หรือ intravenous immunoglobulin ขนาด 2 กรัม ตอ กิโลกรัม 

โดยผูปวยในกลุมควบคุม 14 คน (รอยละ 27) และ ในกลุมทดลอง 

23 คน (รอยละ 47) ไดรับการรักษาเพิ่ม ถาการรักษาเพิ่มนั้น ดำาเนิน

มาเกิน 28 วัน จะถือวาไมตอบสนองในการรักษา

การศึกษานี้กำาหนดใหผูปวยในกลุมที่ได Dexamethasone 

อยางเดียว และมีเกร็ดเลือดต่ำากวา 20x109/L ในชวงวันที่ 28 ถึง 

6 เดือน จะเปลี่ยนไปรับการรักษาดวย Dexamethasone รวมกับ 

Rituximab ซึ่งกลุมนี้ถือวาไมตอบสนองในการรักษาซึ่งมี 27 คน

ขอมูลพื้นฐานของทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย

สำาคัญทางสถิติ การรับผูปวยเขาในการศึกษาไดหยุดลง หลังจาก 

interim analysis ครั้งแรก เนื่องจากไดผลลัพธตามเปาหมายที่วาง

ไว โดยในกลุมทดลองมี อัตราการตอบสนองที่ 6 เดือนรอยละ 81 

เทียบกับกลุมควบคุมรอยละ 29 อัตราการตอบสนอง (Bonferroni 

adjustment, difference 52%, P<0.001, ขอบเขตความเชื่อมั่น 

98.3% เทากับ 0.228-0.804)

ผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบอัตราการตอบสนองคือเกร็ด

เลือด สูงกวา 50x109/L ที่ 6 เดือน พบวากลุมทดลองมีการตอบ

สนองมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (รอยละ 63 

(31/49) เทียบกับ รอยละ 36 (19/52), P = 0.004) และในกลุมที่ใช 

Dexamethasone รวมกับ Rituximab เปน salvage treatment 

มีอัตราการตอบสนองที่ 6 เดือนรอยละ 56 (15/27) สวนผลการ

ศึกษาในดานอื่นๆเชน ผลขางเคียงจากการรักษาเปรียบเทียบระหวาง

สองกลุม ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ แตอาจมีขอ

จำากัดจากจำานวนผูเขาการศึกษา

สรุปและวิจารณ การใช Rituximab รวมกับ Dexamethasone 

ชวยเพิ่มผลการตอบสนอง ที่ 6เดือน ในผูปวย ITP ที่ไมเคยไดรับ

การรักษามากอน เมื่อเปรียบเทียบกับการใช Dexamethasone เพียง

อยางเดียว ซึ่งการศึกษานี้เปนการศึกษาแรกที่ยืนยันวา Rituximab 

มีประสิทธิภาพในการรักษา ITP อยางไรก็ตาม ความสำาคัญทาง

คลินิก (clinical significance) ยังไมชัดเจน เพราะการมีเลือด

ออก และตอบสนองที่ 1 เดือน ไมแตกตางกัน นอกจากนี้ผูปวย

ในการศึกษานี้ยังไดรับการรักษาอื่นรวมดวย (rescue treatment) 

ซึ่งไมไดระบุวาปริมาณ steroid ที่ผูปวยไดรับใน 2 กลุมเทากัน

หรือไม ทำาใหการแปลผลไมแนนอน

จันทิญา  จันทรสวางภูวนะ

แพทยประจำาบานโลหิตวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย

ยอวารสาร

การใชDexamethasoneรวมกับRituximabไดอัตราการตอบสนองที่6เดือน

สูงกวาการใชDexamethasoneอยางเดียวในผูปวยImmuneThrombocytopenia

(ITP)
Zaja F, Baccarani M, Mazza P, et al.  Blood 2010;115:2755-62.


