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ใน ปจจุบัน Red Blood Cell (RBCs) ได ถูก เตรียม
ขึน้ โดย การ เจาะ เกบ็ โลหติ จาก ผู บรจิาค โลหติ ใน ปรมิาตร ที่
แนนอน Red Blood Cell (RBCs) แต ละ unit จะ ให
ประโยชน ตอ ผูปวย ที่ รับ โลหิต แตก ตางกัน ขึ้น อยู กับ
วิธีการ เตรียม สวน ประกอบ โลหิต ชวง เวลา และ คุณภาพ
ของ การ เก็บ โลหิต กอน การ ถาย โลหิต ปจจัย ที่ มี ผล ตอ
คณุภาพ ของ ผลติภณัฑ ไดแก ความ เขมขน ของ haemo-
globin  (Hb) ใน โลหติ ของ ผู บรจิาค  ปรมิาตร ที ่เจาะ เกบ็ 
กระบวน การ ลด ปรมิาณ เมด็ โลหติ ขาว และ สวน ประกอบ
ของ additive solution แมวา ได ม ีการ ฝก อบรม เรือ่ง การ
เตรียม red cell แลว แต ปริมาณ haemoglobin ใน
viable red cell แต ละ unit ที่ เจาะ เก็บ ตาม มาตรฐาน
ปจจุบัน มี ความ แตก ตางกัน มาก ตั้งแต นอย เพียง 30
กรัม  จน กระทั่ง มาก ถึง 90 กรัม  เปน ความ แตก ตาง ที่
แพทย ผูให การ รกัษา ยงั คง ไม ตระหนกั ถงึ และ ไม ควร เปน
ที่ ยอม รับ อีก ตอไป ปจจุบัน สังคม ของ งาน บริการ โลหิต
ยัง คง ไม ละ ความ พยายาม ที่ จะ สราง สม ดุลยระหวาง
คุณภาพ ของ โลหิต กับ คาใชจาย ที่ เหมาะสม ความ สม
ดุลยนี้ ควร มี การ ตรวจ สอบ ใหม โดย อาศัย แนว ทาง การ
พฒันา วธิกีาร ตางๆ   ได ถกู นาํ มา ใช เพือ่ กาํจดั จดุ ออน มี
4 วิธี ที่ สามารถ ใช ใน การ ปรับปรุง คุณภาพ และ unifor-
mity  ของ RBC อยาง เห็น ได ชัด ไดแก

(1)  ปริมาณ ของ โลหิต ที่ เจาะ เก็บ จาก ผู บริจาค ควร มี

การ ปรบั เปลีย่น โดย ขึน้ อยู กบั ความ เขมขน Haemoglobin
ของ ผู บริจาค โลหิต (2) ใน การ เจาะ เก็บ การ สูญเสีย
Red Cell ระหวาง การ เตรยีม ควร ถกู ทาํให ลดลง และ ควร
สามารถ อธบิาย สาเหต ุได  (3) กระบวน การ เกบ็ รกัษา หลงั
การ เจาะ เกบ็ โลหติ ควร จะ ทาํให ได ทัง้ การ รกัษา ความ ม ีชวีติ
ของ RBC ใน ระหวาง การ เกบ็ รกัษา และ ลด การ สญูเสยี
2,3– DGP รวม ทัง้ การ สญูเสยี ความ ยดื หยุน ของ ผวิ เมด็
โลหติ แดง (4) ปรมิาณ haemoglobin ของ red blood
cell แต ละ unit ควร ทาํให ได มาตรฐาน คา ที ่แนะนาํ คอื
50  ± 5  กรมั ของ haemoglobin เปน ปรมิาณ ที ่เหมาะสม
สําหรับ การ เจาะ เก็บ จาก ผู บริจาค แต ละ ครั้ง

วิธีการ เหลา นี้ ลวน แลว แต สามารถ ทํา ได ใน ปจจุบัน
และ อาจ ม ีการ นาํ ระบบ โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ ระบบ เจาะ เกบ็
อตัโนมตั ิมา ใช ใน เรว็ ๆ   นี้ หนวยงาน ที ่เกีย่วของ ควร เขา มา
รับ ผิด ชอบ ใน การ กําหนด เปาหมาย ใหม และ รวมมือ กับ
ภาค อุตสาหกรรม ใน การ พัฒนา กระบวน การ ทํางาน
ประจาํ วนั  ซึง่ จะ ทาํให ไม ตอง เสยีสละ ผล ประโยชน สงูสดุ
ของ ผู รบั โลหติ และ แพทย ผู สัง่การ รกัษา ดวย โลหติ โดย ไม
จําเปน
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ถงึ แมวา ปจจบุนั ม ีการ ใช Rituximab ใน การ รกัษา ITP
กนั มาก ขึน้ แต ม ีขอมลู เกีย่ว กบั ประสทิธภิาพ และ ผล ขาง เคยีง
คอน ขาง นอย ผูเขยีน จงึ ทบทวน รายงาน ทัง้ หมด ที ่เกีย่วของ กบั
ประสิทธิภาพ ใน การ รักษา และ ตี พิมพ ใน ป 1997  -2004
จํานวน  19 รายงาน  ( 9 รายงาน ตี พิมพ เพียง แค บท คัด ยอ  )
จาํนวน ผูปวย ทัง้ หมด 313 ราย และ 29 รายงาน ที ่เกีย่วของ
ใน ดาน ผล ขาง เคียง จาก การ รักษา โดย รูปแบบ การ รายงาน
เปน   Case report  , case series  , single  arm cohort non
randomized  trials

ผูปวย สวน ใหญ ไม ตอบ สนอง ตอ การ รักษา ดวย corti-
costeroid  มา กอน และ ประมาณ ครึง่ หนึง่ ของ ผูปวย ไดรบั การ
รักษา โดย การ ตัด มาม จํานวน เกล็ด เลือด กอน การ รักษา อยู
ระหวาง 1,000 - 89,000 เซลล  ตอ  ลบ.มม. โดย ใน 16
รายงาน จาก 19 รายงาน ใช rituximab ขนาด 375 mg/m2
นาน 4  สัปดาห ที่ เหลือ ขนาด ของ ยา และ ระยะ เวลา ที่ ให ไม
แนนอน ผล การ รักษา จาก ทุก รายงาน มี การ ตอบ สนอง ดี ตอ
การ รักษา โดย พบ วา ผูปวย ที่ มี เกล็ด เลือด มาก กวา 50,000
เซลล ตอ ลบ.มม. เปน รอยละ 63 และ จํานวน เกล็ด เลือด
มาก กวา  150,000 เซลล ตอ ลบ.มม.  เปน รอยละ 46  ระยะ
เวลา เริ่ม ตอบ สนอง ตอ การ รักษา โดย ใช ยา นี้ ประมาณ 5.5
สัปดาห  และ มี การ ตอบ สนอง ดัง กลาว เปน เวลา เฉลี่ย นาน
10.5 เดือน (  3-20 เดือน) ระยะ การ ติด ตาม การ รักษา ของ
รายงาน ตางๆ  อยู ใน ชวง 2-25 เดอืน ( เฉลีย่ 9.5 เดอืน  ) อตัรา
การ ตอบ สนอง ตอ การ รกัษา คอน ขาง ไดผล แต เนือ่ง จาก ใน แต
ละ การ ศกึษา ม ีผูปวย คอน ขาง นอย ทาํให การ สรปุ เกีย่ว กบั อตัรา
การ ตอบ สนอง คอน ขาง ยาก

จาก การ ทบทวน 29 รายงาน ขาง ตน พบ วา ผล ขาง เคยีง ของ
การ รกัษา ดวย Rituximabคอื serum sickness ,allergic
response และ เสยี ชวีติ 9 ราย โดย เสยี ชวีติ จาก การ ม ีเลอืด

ออก หรือ เสีย ชีวิต จาก โรค รวม อื่น ๆ  บาง ราย ที่ เสีย ชีวิต จาก
การ ตดิเชือ้ ไม สามารถ สรปุ ได แนนอน วา ม ีความ เกีย่วของ กบั
การ รักษา

การ ตัด มาม ไดรับ การ พิจารณา วา เปน การ รักษา ที่ ได
มาตรฐาน ใน การ รักษา ผูปวย chronic ITP โดย มี อัตรา การ
ตอบ สนอง ตอ การ รักษา รอยละ 65-70 มี ประมาณ รอยละ
1  ที่ มี ความ เสี่ยง ตอ การ เสีย ชีวิต และ เสี่ยง ตอ การ ติดเชื้อ
โดย มี ทาง เลือก ใน รักษา โดย การ ใช ยา   Rituximab ซึ่ง เปน
Monoclonal antibody ที ่ออก ฤทธิ ์ตาน CD20-positive 
B cell ซึ่ง ถูก ใช เปน immunosuppressive agent  โดย มี
การ นาํ มา ใช รกัษา ใน ผูปวย ITP ผล การ รกัษา ไม ได ด ีกวา การ
รักษา โดย การ ใช immunosupressive drug  ตัว อื่น แต ที่
ด ีกวา คอื ความ ปลอดภยั จงึ เปน เหตผุล ที ่วา ม ีการ ใช Rituxi-
mab  เปน ทาง เลือก ใน การ รักษา ITP

เนือ่ง จาก ใน แต ละ รายงาน ม ีผูปวย คอน ขาง นอย และ ขาด
กลุม ควบคมุ ทาํให ม ีความ คลาด เคลือ่น ใน การ ประเมนิผล การ
รกัษา ที ่แท จรงิ ซึง่ ทาํให ด ูเหมอืน วา ม ีอตัรา การ ตอบ สนอง ตอ
การ รักษา คอน ขาง ดี

 ถึง แมวา Rituximab จะ เปน ยา ที่ มี ประโยชน ใน การ
รกัษา ITP แต ขอมลู ตางๆ ที ่ต ีพมิพ ม ีนอย มาก และ ไม ได ทาํ
การ ศึกษา แบบ Randomized control trial ดังนั้น เพื่อ
ประโยชน ตอ ทัง้ ผูปวย ITP และ แพทย ผูทาํ การ รกัษา จงึ ควร
ม ีการ ศกึษา เพิม่ เตมิ เพือ่ ให เกดิ ความ เขาใจ ใน ประสทิธภิาพ และ
ผล ขาง เคียง ของ การ รักษา ดวย วิธี นี้ ใน ผูปวย ITP
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