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ปจจุบัน นี้ เปนที่ ทราบ กัน ดี วา ภาวะ ขาด ธาตุ เหล็กใน สมอง กับ ภาวะ 

RLS (restless legs syndrome) นั้น มี ความ สัมพันธกัน  จาก การ 

ศึกษา ตางๆ  ที่ เกี่ยวของ พบ วา ภาวะ ตางๆ  ที่ ทำาให ธาตุเหล็ก ที่ สะสม 

ลดลง มี ความ สัมพันธ ใน การ เพิ่ม โอกาส ใน การ เกิด RLS ได การ 

บริจาค โลหิต เปนสาเหตุ หนึ่ง ที่ ทำาใหเกิด การ ขาด ธาตุเหล็ก ดังนั้น 

ตั้ง สมมติฐาน วาการ บริจาค โลหิต เปน ปจจัย เสี่ยง ใน การ ทำาใหเกิด 

ภาวะ RLS 

การ ศึกษา นี้ ทำาการ เก็บขอมูล จาก ผูบริจาค โลหิต ใน สหราชอาณาจักร 

จำานวน 2005 คน ซึ่ง มี ทั้ง ผูบริจาค โลหิต ครั้งแรก ไป จนถึง ผู ที่ เคย 

บริจาค โลหิต มา มากกวา 70 ครั้ง โดย การ ตอบ แบบสอบถาม เกี่ยวกับ 

การ บริจาค โลหิต ของ Cambridge-Hopkins RLS questionnaire 

(CH-RLSq) ซึ่ง จะ มี ชุด คำา ถาม ที่ ใช ใน การ วินิจฉัย ภาวะ RLS รวม

อยู ดวย  ประวัติการ บริจาค โลหิต ของ ผูบริจาค ได มาจาก ขอมูล ของ 

ผูบริจาค เอง และ ฐานขอมูล ของ The National Blood Service

แบบ ทาง สถิติ ตางๆ  ถูก สรางขึ้น มา เพื่อ ใช พิจารณา ระดับ ความ 

สัมพันธ ของ การ เกิด ภาวะ RLS กับ ประวัติการ บริจาค โลหิต จาก การ 

ควบคุม ตัวแปร เพศ และ อายุ ไม พบ ขอมูล ที่ สนับสนุน วาการ บริจาค 

โลหิต หลายครั้ง หรือ บอย เพิ่ม ความ เสี่ยง ใน การ เกิด ภาวะ RLS   

ถึงแมวา ใน ประชากร กลุม ยอย เชน ผู ที่ รับประทาน มังสวิรัติ หรือ ผู 

ที่ มี น้ำาหนัก ตัว นอย ซึ่ง มี โอกาส ขาด ธาตุเหล็ก จาก การ บริจาค โลหิต 

ไม พบ ขอมูล ที่ สนับสนุน วา เพิ่ม ความ เสี่ยง ใน การ เกิด ภาวะ RLS

สรุปผล การ ศึกษา ไม พบ ขอมูล ที่ สนับสนุน วา ความถี่ และ จำานวน 

ครั้ง ของ การ บริจาค โลหิต มาก ที่สุด 3 ครั้ง/ป ใน สหราชอาณาจักร 

เพิ่ม ความ เสี่ยง ใน การ เกิด ภาวะ RLS
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ในระบบการแบงกลุม Acute myeloid leukemia 

(AML) ของ WHO ในป ค.ศ. 2001 ไดมี ชนิด AML with 

multi-lineage dysplasia ซึ่งมีการศึกษาวิจัยพบวามีการ

พยากรณโรคที่เลว อยางไรก็ตามมีการศึกษาพบวา AML with 

multi-lineage dysplasia ไมไดเปนตัวบอกการพยากรณโรคโดย

ตรงเพียงแตมีความสัมพันธกับ unfavorable cytogenetics เทา

นั้น ในป ค.ศ. 2008 WHO ไดมีการจัดระบบแบงชนิด AML ขึ้น

ใหม ไดมีการกลาวถึงกลุม AML with myelodysplasia-related 

changes (AML – MRC) ซึ่งตองมีอยางนอย 1 ใน 3 ลักษณะ

ดังนี้คือ  1) AML ที่เปลี่ยนมาจาก myelodysplastic syndromes 

(MDS) หรือ MDS/myeloproliferative neoplasms   2) AML 

with a specific MDS-related cytogenetic abnormality  

3) AML with multi-lineage dysplasia

ผูวิจัยไดคัดเลือกผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเปน AML 

จำานวน 100 คน ทุกคนไดรับการตรวจ Blood smear, bone 

marrow aspiration, trephine biopsy, flow cytometry, 

cytogenetics และ การวิเคราะห NPM1, FLT3 และ CEBPA 

mutation 

ผูปวยที่เขารวมในการวิจัย เปนผูชาย 57 คน คามัธยฐานของ

อายุ คือ 56 ป (17-81ป) มาติดตามผลการรักษาได 90 คน ใน

จำานวนนี้ ผูปวยรอยละ 90 ไดรับ induction ดวย idarubicin 

และ cytarabine และรอยละ 83 ไดรับ consolidation ดวย 

high dose หรือ standard dose cytarabine ผูปวย 12 คน

ไดรับการปลูกถายไขกระดูก

ผูปวยไดรับการจำาแนกตาม WHO 2008 classification ดังนี้

1. AML with recurrent cytogenetic

 abnormalities  10 ราย

2. AML with myelodysplasia-related changes

 48 ราย

3. Therapy-related myeloid neoplasms     3 ราย

4. AML not otherwise specified (AML-NOS)

39 ราย

ผูปวยมี NPM1 mutation 26 คน (16 คน มี FLT3 

mutation รวมดวย) FLT3-ITD อยางเดียวมี 25 คน FLT3- 

D835 อยางเดียวมี 8 คน และ CEBPA mutation มี 9 คน (3 

คนในนี้มี FLT3 mutation) CEBPA mutation สัมพันธกับการ

พยากรณโรคที่ดี ซึ่งจะพบนอยกวาในกลุม AML-MRC อยาง 

มีนัยสำาคัญ

ผูปวยได Complete remission (CR) รอยละ 67 Progres- 

sion-free survival (PFS) 254 วัน และ Overall survival (OS) 

คือ 373 วัน ผูปวยที่มีอายุมากกวา 60 ป และ unfavorable 

cytogenetics มี OS และ PFS สั้นกวา อยางมีนัยสำาคัญ การ 

วิเคราะหแบบ multivariate Cox proportional Harzard 

analysis พิสูจนวากลุมที่มี FLT3-ITD และ AML-MRC มีระยะ 

เวลารอดชีวิต (OS) นอยกวาอยางมีนัยสำาคัญ โดยมี hazard 

ratio เทากับ 1.98 และ 1.91 ตามลำาดับ

ผูปวยกลุม AML-MRC เมื่อเปรียบเทียบกับ AML-NOS 

พบวามีอายุมากกวา (59 และ 51 ป) ซีดกวา มีการแสดงออกของ 

CD 14 มากกวา และมี unfavorable cytogenetics มากกวา 

(14/46 และ 3/36) การวิเคราะหแบบ multivariate analysis 

บงชี้วาผูปวยกลุม AML-MRC มี OS, PFS และ CR rate เลว

กวาลงอยางมีนัยสำาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ AML-NOS

ในกลุม AML-MRC มีผูปวย 46 คน มีเกล็ดเลือดต่ำากวา 20 

x109/L พบวากลุมนี้มี OS และ PFS นอยกวา เมื่อเปรียบเทียบ

กับกลุม AML-MRC ที่ไมมีเกล็ดเลือดต่ำามาก   การมี FLT3 

D835 mutation ในกลุมนี้จะสัมพันธกับการลดลงของ OS ดวย

สรุปวากลุม AML-MRC ตาม WHO 2008 มีผลลัพธทาง

คลินิกเลวกวาเมื่อเทียบกับ กลุม AML-NOS ซึ่งเปนขอสนับสนุน

ในดานทางคลินิกสำาหรับแบงกลุม AML ในระบบนี้ไดเปนอยางดี
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