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เกณฑการจัดสรรไตเพื่อใหโอกาสกับผูปวย Highly HLA-sensitized
ไดรับการปลูกถายไต

ภาวิณี  คุปตวินทุ1   อารยา  ตัตวธร1   ศิริลักษณ  เพียรเจริญ1   นุจนันท  โชคทวีศักดิ์1   ออยทิพย  ณ ถลาง2

ยุวดี  อรรถจารุสิทธิ์3   สุดารัตน  วิบูลย3   ศุภสิริ  อุนใจ3 และ วิศิษฎ  ฐิตวัฒน3
1ฝายหองปฏิบัติการพิเศษ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย   2ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3ศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

บทคัดยอ  ศูนยรับบริจาคอวัยวะและ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เริ่มตนการจัดสรรไตตามเกณฑของ The United 

Network for Organ Sharing (UNOS) และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ไดเริ่มใชเกณฑการจัดสรรไต ครั้งที่ 4 ซึ่งไดรับการแกไข

จากคณะอนุกรรมการวิชาการศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยใหโอกาสผูปวยที่มีแอนติบอดีตอ HLA  ตรงกับแอนติเจน 

HLA ของผูบริจาค ไดรับคัดเลือกมาทดสอบ HLA crossmatching การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโอกาสของผูปวย highly 

HLA-sensitized กับการไดรับไตจากผูบริจาคสมองตาย เมื่อใชเกณฑการจัดสรรไตในปจจุบัน โดยเก็บขอมูลตั้งแต 20 ธันวาคม พ.ศ. 

2555 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จากฐานขอมูลของศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ซึ่งมีผูบริจาคไตสมองตาย จำานวน 77 ราย 

และศึกษาขอมูลจากแบบฟอรมการเลือกผูปวยของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย มีผูปวยที่ไดรับการคัดเลือกจำานวน 2,437 

ราย นำาขอมูลการคัดเลือกผูปวยมาคำานวณโอกาสในการที่ผูปวย highly HLA-sensitized จะไดรับการตรวจ HLA crossmatching 

แตละครั้ง  ผลการศึกษาพบวา ผูปวย จำานวน 735 ราย ที่ถูกคัดเลือกใหทำา HLA crossmatching แบงเปน กลุมผูปวย Panel 

Reactive Antibodies (PRA) ลบจำานวน 376 ราย โดยมี Donor-Specific Antibody (DSA) บวกจำานวน 6 ราย (1.6%)  PRA 

≥ 50% จำานวน 278 ราย ซึ่งมีผล DSA บวก จำานวน 207 ราย (74.5%) และ PRA < 50% จำานวน 81 ราย มีผล DSA บวก จำานวน 

16 ราย (19.8%) ตามลำาดับ  เมื่อศึกษาผล HLA crossmatching ในกลุม highly HLA-sensitized จำานวน 278 ราย (PRA ≥ 50%) 

พบวา HLA crossmatching ใหผลบวกตอแอนติบอดีชนิด IgG จำานวน 176 ราย (63.3%) และไมไดรับการปลูกถายไต มีผูปวย 

จำานวน 40 ราย (14.4%) ที่มีแอนติบอดีชนิด IgM  เปนผูปวยที่ DSA บวก จำานวน 26 ราย และ DSA ลบ จำานวน 14 ราย ไดรับ

การปลูกถายไต จำานวน 10 ราย สำาหรับผูปวยที่ HLA crossmatching ใหผลลบ จำานวน 62 ราย (22.3%) มี DSA บวก จำานวน 

41 ราย และ DSA ลบ จำานวน 21 ราย แตผูปวยไดรับการปลูกถายไต จำานวน 27 ราย  ดังนั้นผูปวย highly HLA-sensitized ที่ 

PRA > 50% จำานวน 278 ราย มีโอกาสไดรับการปลูกถายไตตามเกณฑการจัดสรรไตปจจุบันทั้งหมด 37 ราย จากไตบริจาคทั้งหมด 

145 ไต (25.5%) โดยสรุปเกณฑการจัดสรรไตในปจจุบันไดเพิ่มโอกาสใหผูปวย highly HLA-sensitized ที่มี DSA ไดรับโอกาสใน

การตรวจ HLA crossmatching และไดรับไตเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม ควรมีการติดตามอัตราการอยูรอดของไต (graft survival) 

ของผูปวยกลุมนี้ในระยะยาว เพื่อดูผลการปลูกถายไตและพิจารณาเกณฑการจัดสรรไตที่เหมาะสมตอไป
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บทนำา

การปลูกถายไตใหกับผูปวยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังตามมาตรฐาน

จริยธรรมของการปลูกถายอวัยวะในประเทศไทย แบงเกณฑการปลูก

ถายไตตามชนิดของผูบริจาคอวัยวะไดเปน 2 ชนิดคือ ผูบริจาคที่มี

ชีวิต (living donors) และผูบริจาคอวัยวะสมองตาย (cadaveric 

donors หรือ deceased donors) สำาหรับผูบริจาคที่มีชีวิตตองมี

ความสัมพันธกับผูปวยทางสายเลือด เชน บิดา มารดา บุตร ธิดา 

เปนตน สวนผูบริจาคที่เปนคูสมรสตองมีหลักฐานการจดทะเบียน

สมรสจนถึงวันผาตัดปลูกถายไตไมนอยกวา 3 ป ยกเวนกรณีที่มี

บุตรหรือธิดารวมกัน ตามขอบังคับแพทยสภา พ.ศ. 25531,2 กรณีที่

ผูปวยไมสามารถปลูกถายไตจากผูบริจาคที่มีชีวิตได จำาเปนตองลง 

ทะเบียนเปนผูรอรับการปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคอวัยวะสมองตาย

กับโรงพยาบาลที่เปนสมาชิกศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 

เพื่อรอการจัดสรรไตที่ไดรับบริจาคตามเกณฑการจัดสรรอวัยวะตอไป

ศูนยรับบริจาคอวัยวะ และ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภา 

กาชาดไทย ไดรวมกันดำาเนินการจัดสรรไตจากผูบริจาคอวัยวะสมอง

ตายใหกับผูปวยที่รอรับการปลูกถายไต โดยระหวางเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2540 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ไดจัดสรรไตตามเกณฑของ 

The United Network for Organ Sharing (UNOS) ป ค.ศ. 

19973 ผูปวยที่ไดรับการคัดเลือกใหนำาซีรัมมาทดสอบความเขากันได 

(crossmatch) กับผูบริจาคไตตองมีหมูโลหิต ABO ที่ตรงกัน หรือ 

เขากันได และมีคะแนนรวมสูงสุดของคะแนนจาก Human leukocyte 

antigen (HLA) mismatch (MM), HLA antibody (panel 

reactive antibody; PRA) ระยะเวลารอรับไต และอายุผูปวย  

ผูปวยที่มีผล HLA crossmatching เปนผลลบเทานั้น จึงจะไดรับ

การปลูกถายไต  จากรายงานการศึกษาในชวงเวลาดังกลาว3 มีผูปวย

ที่ไดรับการปลูกถายไตจำานวน 120 ราย พบวา ผูปวยจำานวน 81 

ราย (67.6%) มีแอนติเจน HLA ที่ตางกัน 4-5 ตัว โดยมีแอนติแจน 

HLA ที่ตางกัน 4 ตัว (HLA 4-MM) จำานวน 43 ราย (35.9%) และ 

มีแอนติแจน HLA ที่ตางกัน 5 ตัว (HLA 5-MM) จำานวน 38 ราย 

(31.7%) และเปนผูปวยที่มีระยะเวลาในการรอรับไตนาน  ผูปวยที่มี

ผล HLA crossmatching เปนผลลบทุกรายนั้นพบวา มีคา PRA 

นอยกวา 5%  สำาหรับผูปวยที่มี high PRA ถึงแมจะไดคะแนนสูง

และไดรับคัดเลือกใหนำาซีรัมมาทดสอบความเขากันได แตผลของ 

HLA crossmatching จะใหผลบวกทำาใหไมไดรับการปลูกถาย

ไต3  เนื่องจากปจจัยสำาคัญที่สงผลดีตอ graft survival คือ HLA 

mismatch โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่ผูปวยมี HLA ตรงกันกับ

ผูบริจาคทุกตำาแหนง (HLA-A,-B, -DR) หรือ zero mismatch 

จะไดรับการจัดสรรไตเปนอันดับแรกโดยที่ผูบริจาคตองมีหมูโลหิต 

ABO ที่ตรงกัน หรือเขากันได นอกจากนี้ยังพบวา ผูปวยที่ไดรับ

การปลูกถายไตโดยมีแอนติเจน HLA-B และ HLA-DR ตรงกัน

กับผูบริจาคและมีผล HLA crossmatching ไดผลลบนั้นจะสง

ผลดีตอ graft survival เชนกัน4,5  ดังนั้นเกณฑการจัดสรรไตครั้ง

ที่ 1 จึงใชตอมาจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 หลังจากนั้นคณะ

อนุกรรมการวิชาการของศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ไดปรับ

เปลี่ยนเกณฑการจัดสรรไตกรณีผูบริจาคไตสมองตายอีก 2 ครั้ง 

คือ ครั้งที่ 2 ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2544 และ ครั้งที่ 3 คือ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25446 จนถึงวัน

ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการฯ ไดจัดการประชุม

เพื่อพิจารณาผลการตรวจ PRA ในซีรัมผูปวยที่รอปลูกถายไต ซึ่ง

ปจจุบันทางหองปฏิบัติการไดปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจจากเทคนิค 

complement dependent cytotoxicity (CDC) เปน เทคนิค 

solid-phase immunoassays (Luminex™ fluoroanalyzer) 

ที่มีความไวสูงกวาวิธี CDC จึงทำาใหโอกาสไดรับไตของผูปวยกลุม 

highly HLA-sensitized ลดลง หากใชเกณฑการจัดสรรไตครั้งที่ 

3  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติใหปรับเกณฑการจัดสรรไต

เพื่อใหโอกาสผูปวยที่ไดคะแนนรวมจากเกณฑการจัดสรรไตสูงใน 

ลำาดับตนที่มีคา PRA สูง และมีแอนติบอดีตอ HLA ตรงกับ 

แอนติเจน HLA ของผูบริจาคใหไดรับการตรวจ HLA cross-

matching หากผลการตรวจ HLA crossmatching ใหผลลบ 

ผูปวยกลุมนี้สามารถไดรับการปลูกถายไตได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ

ของแพทยผูทำาการรักษาและการตัดสินใจของผูปวยแตละราย ราย

ละเอียดเกณฑการจัดสรรไตครั้งที่ 3 และเกณฑปจจุบันที่ปรับเปลี่ยน

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังแสดงใน Table 1

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโอกาสของผูปวยที่มี 

highly HLA-sensitized กับการไดรับไตจากผูบริจาคสมองตาย 

เมื่อใชเกณฑการจัดสรรไตในปจจุบัน

วัสดุและวิธีการ

กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา

ผูปวยรอรับการปลูกถายไตจากผูบริจาคสมองตายที่ลงทะเบียน

กับโรงพยาบาลสมาชิกของศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 

ตั้งแต 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

จำานวน 2,437 ราย เปนผูปวยที่มีคะแนนสูงในชวงลำาดับที่ 1 ถึง 

40 ลำาดับตนที่ไดรับคัดเลือกใหมีโอกาสไดรับการ ตรวจ HLA 

crossmatching ตามเกณฑการจัดสรรไตของศูนยรับบริจาค

อวัยวะ สภากาชาดไทย  และเปนผูบริจาคไตสมองตาย จำานวน 

77 ราย ชวงอายุตั้งแต 13 ป ถึง 67 ป เปนเพศชาย จำานวน 57 

ราย และเพศหญิง จำานวน 20 ราย
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วิธีการศึกษา

เก็บขอมูลทั่วไปของผูบริจาคไตสมองตาย และผูปวยที่ไดรับการ

ปลูกถายไตจากฐานขอมูลของศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 

และศึกษาขอมูลจากแบบฟอรมการเลือก recipient ใน cadaveric 

donor แบบฟอรม HLA typing report (deceased donor) และ 

แบบฟอรม HLA crossmatch report (deceased donor) ของ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย นำาขอมูลการคัดเลือก 

ผูปวยมาคำานวณโอกาสในการที่ผูปวยที่เปน highly HLA-sensitized 

จะไดรับการตรวจ HLA crossmatching แตละครั้ง โดย 

คำานวณเปนคารอยละ  รวมทั้งนำาขอมูลผล HLA crossmatching 

และจำานวนผูปวยที่ไดรับไตในกลุม highly HLA-sensitized มา

วิเคราะหรวมดวย

ผลการศึกษา

ในชวงเวลาที่ศึกษาตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีผูบริจาคไตสมองตาย จำานวน 77 ราย 

คิดเปนไตที่ได จำานวน 154 ไต แตมีไตที่สามารถปลูกถายใหผูปวย

ไดเพียง 145 ราย (94.2 %) เทานั้น โดยคัดเลือกผูปวยที่มีหมูโลหิต 

ABO ตรงกันหรือเขากันไดกับผูบริจาคไต ตามเกณฑการจัดสรรไต

จากผูบริจาคไตสมองตายดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการจัดสรร

ไต ที่ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ศูนยรับบริจาค

อวัยวะ สภากาชาดไทย เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  มีผูปวยที่ไดรับ

การคัดเลือกทั้งหมด จำานวน 2,437 ราย   เปนผูปวยที่ไดรับการ

คัดเลือกและพรอมที่จะรับการปลูกถายไต โดยไดรับการยินยอม

จากแพทยและผูปวย จำานวน 735 ราย ซึ่งหองปฏิบัติการเม็ด

โลหิตขาวและเกล็ดโลหิต ฝายหองปฏิบัติการพิเศษ ศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดนำาซีรัมผูปวยทุกรายทั้งซีรัม 

ปจจุบัน และซีรัมที่มี high PRA มาทำาการ crossmatching กับ 

lymphocytes ของผูบริจาค ดวยวิธี CDC และ CDC with 

antihuman globulin (CDC-AHG)7 แบงผูปวยตามกลุมของ

ผล PRA เปน 3 กลุม คือ PRA negative, PRA < 50% และ 

PRA ≥ 50% โดยจำาแนกผูปวยในแตละกลุมตามผลของ donor-

Table 1  Comparison of selection criteria for kidney transplantation between the third criteria and the present 

criteria
Criteria 3rd criteria Present criteria

1. ABO compatible and HLA identical or zero mismatch 

2. HLA mismatch  

- HLA mismatch BDR 0 : 9 point.

- HLA mismatch BDR 1 : 7 point.

- HLA mismatch BDR 2 : 5 point.

- HLA mismatch BDR 3 : 3 point.

- HLA mismatch BDR4 A0 : 2  point.

- HLA mismatch BDR4 A1 : 1 point.

3. HLA antibody 

- PRA > 80% : 4 point. 

- PRA 50-80% : 2 point.

4. Waiting time 

The longest waiting time : 5 point.

The series waiting time : computed by amount of waited days time.

5. Age.

- Age’s Child < 11 years : 7 point.  

- Age’s Child 11-18 years : 4 point. 

6. HLA crossmatching 

Allow patients who have the highest scores with DSA to perform 

HLA crossmatching

ü

ü

ü

ü

ü

û 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü = applicable;  û = not applicable 
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specific antibody (DSA) และ HLA-BDR mismatch พบวา 

ผูปวยที่มี PRA negative ไดรับคัดเลือกมากที่สุด จำานวน 376 

ราย (51.2%) รองลงมาคือ ผูปวยที่มีคา PRA ≥ 50% จำานวน 

278 ราย (37.8%) และ PRA < 50% จำานวน 81 ราย (11.0%) 

ตามลำาดับ สำาหรับกลุมผูปวยที่มีคา PRA ≥ 50% มีผล DSA 

บวก จำานวน 207 ราย (74.5%) ผูปวยที่คา PRA < 50% มีผล 

DSA บวก จำานวน 16 ราย (19.8%) สวนผูปวย PRAใหผลลบ 

พบวา DSA บวก จำานวน 6 ราย (1.6%) นอกจากนี้เมื่อศึกษา

จากผล HLA-BDR mismatch พบวา กลุมผูปวย BDR1 ไดรับ 

คัดเลือกมากที่สุด จำานวน 265 ราย (36.1%) รองลงมาคือกลุมผูปวย 

BDR2 จำานวน 258 ราย (35.1%) และกลุมผูปวย BDR3 จำานวน 

152 ราย (20.7%) ตามลำาดับ รายละเอียดดังแสดงใน Table 2

สำาหรับผลของ HLA crossmatching ตามเกณฑการจัดสรรไต

นั้น ผูปวยที่มีผล HLA crossmatching เปนผลลบ จะไดรับการ

ปลูกถายไต แตกรณีที่ผล HLA crossmatching ระหวางซีรัมผูปวย 

กับ lymphocytes ของผูบริจาค ใหผลบวกและเปนแอนติบอดี

ชนิด IgM  ผูปวยกลุมนี้สามารถไดรับการปลูกถายไตได  ในการ

ศึกษาครั้งนี้เมื่อพิจารณาผล HLA crossmatching ของกลุมผูปวย 

highly HLA-sensitized patients ที่ PRA ≥ 50% จำานวน  278 

ราย เปนผูปวยที่มี DSA บวก จำานวน 207 ราย และ DSA ลบ 

จำานวน 71 ราย ซึ่งพบวา ผล HLA crossmatching ที่ใหผลบวก

ตอแอนติบอดีชนิด IgG จำานวน 176 ราย (63.3%) เปนผูปวยที่ 

DSA บวก จำานวน 140 ราย และเปนผูปวยที่ DSA ลบ จำานวน 

36 ราย ผูปวยกลุมนี้ทั้งหมด 176 ราย ไมไดรับการปลูกถายไต

จากผูบริจาคไตสมองตาย สวนผูปวยที่ HLA crossmatching 

ใหผลบวกตอแอนติบอดีชนิด IgM จำานวน 40 ราย (14.4%) 

เปนผูปวยที่มี DSA บวกจำานวน 26 ราย และ DSA ลบ จำานวน 

14 ราย แตมีผูปวยที่ไดรับการปลูกถายไตเพียง 10 รายเทานั้น 

สำาหรับผูปวยที่ HLA crossmatching negative จำานวน 62 ราย 

(22.3%) เปนผูปวยที่มี DSA บวก จำานวน 41 ราย และ DSA ลบ 

จำานวน 21 ราย แตมีผูปวยที่ไดรับการปลูกถายไต จำานวน 27 ราย 

ดังนั้นกลุมผูปวย highly HLA-sensitized patients ที่มี PRA 

≥ 50% จำานวน 278 ราย ไดรับการปลูกถายไตตามเกณฑการ

จัดสรรไตที่ปรับปรุงใหม ทั้งหมด จำานวน 37 ราย รายละเอียด

ดังแสดงใน Table 3

วิจารณ

จากรายงานของตางประเทศพบวา ผูปวย highly HLA-

sensitized ที่รอการจัดสรรไตมีจำานวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูปวย 

อาจไดรับการกระตุนใหสรางแอนติบอดีตอ HLA จากการตั้งครรภ 

การไดรับโลหิต และสวนประกอบของโลหิต รวมทั้งผูปวยอาจ

เคยไดรับการปลูกถายไตที่มี HLA-mismatched ดังนั้นผูปวย 

กลุมนี้สวนใหญจะมีผล DSA เปนบวก และมีคา PRA ≥ 50% 

ทำาใหโอกาสในการไดรับการปลูกถายไตจากผูบริจาคไตสมองตาย 

นอยกวาผูปวยกลุมที่ PRA เปนลบหรือ PRA < 50%  ดังนั้นผูปวย 

กลุม highly HLA-sensitized จะมีโอกาสนอยที่จะไดรับการปลูก

ถายไต และใชเวลาในการรอรับไตนานกวาผูปวยกลุมอื่น สงผลใหมี

จำานวนผูปวยสะสมใน waiting lists เพิ่มขึ้น8,9  

การศึกษาครั้งนี้ไดทำาการศึกษาโอกาสของผูปวย highly HLA-

sensitized ที่จะไดรับการคัดเลือกใหนำาซีรัมมาทำาการตรวจ HLA 

Table 2  Number of selected patients for HLA crossmatching (N = 735)

Type

PRA

Total (%)Negative

 N= 376

< 50%

N = 81

≥ 50%

N = 278

DSA + DSA – DSA + DSA – DSA + DSA –

HLA mismatch

BDR 0 0 34 0 6 2 0 42 (5.7)

BDR 1 2 183 10 25 24 21 265 (36.1)

BDR 2 3 91 5 26 101 32 258 (35.1)

BDR 3 1 55 1 8 70 17 152 (20.7)

BDR 4 A0 0 1 0 0 0 0 1 (0.1)

BDR 4 A1 0 5 0 0 7 1 13 (1.8)

BDR 4 A2 0 1 0 0 3 0 4 (0.5)

Total 6 370 16 65 207 71 735 (100)

PRA = Panel reactive antibody;  DSA = Donor-specific antibody
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crossmatching กับ lymphocytes ของผูบริจาคไตสมองตาย 

จำานวน 77 ราย จากผูปวยทั้งหมดซึ่งรวมทั้งผูปวยที่มี PRA เปนลบ  

PRA < 50% และผูปวย PRA ≥ 50% ที่ไดรับการคัดเลือก จำานวน 

2,437 ราย โดยมีไตที่สามารถบริจาคใหกับผูปวยไดจริง จำานวน 

145 ไต จำานวนซีรัมผูปวยที่ไดรับการตรวจ HLA crossmatching 

จำานวน 735 ราย แมวากลุมที่มี PRA เปนลบ จะไดรับการคัดเลือก

มากที่สุด จำานวน 376 ราย (51.2%) รองลงมาเปนกลุมผูปวย PRA 

≥ 50% จำานวน 278 ราย (37.8%) ซึ่งมีผูปวยที่มี DSA บวก จำานวน 

207 ราย หากใชเกณฑการจัดสรรไตกรณีผูบริจาคไตสมองตาย

ครั้งที่ 3 ผูปวยกลุมนี้จะไมมีโอกาสไดรับคัดเลือกมาทำาการตรวจ 

HLA crossmatching เพราะซีรัมผูปวยมีแอนติบอดีตอแอนติเจน 

HLA ของผูบริจาคไต ดังนั้นการปรับปรุงเกณฑการจัดสรรไตครั้งนี้

ทำาใหผูปวยกลุม highly HLA-sensitized มีโอกาสไดรับคัดเลือก

มาทำาการตรวจ HLA crossmatching จำานวน 278 ราย (11.4%) 

อยางไรก็ตามในการศึกษาของตางประเทศไดใชวิธีการอื่น เชน The 

acceptable HLA mismatch program  มาชวยใหผูปวย highly 

HLA-sensitized ไดรับการปลูกถายไตเพิ่มขึ้น9

สำาหรับผูปวยกลุม highly HLA-sensitized ทั้งกลุม DSA 

บวก และ DSA ลบ จำานวน 278 ราย ที่ไดรับการตรวจ HLA 

crossmatching พบวา ผูปวยไมไดรับการปลูกถายไตเพราะตรวจ

พบแอนติบอดีชนิด IgG สูงถึง 176 ราย (63.3%) สวนผูปวยที่

ตรวจพบแอนติบอดีชนิด IgM จำานวน 40 ราย (14.4%) แตไดรับ

การปลูกถายไตเพียง 10 ราย (3.6%)  เทานั้น และผูปวยที่ผล 

HLA crossmatch เปนลบ จำานวน 62 ราย (22.3%) แตไดรับ

การปลูกถายไตเพียง 27 ราย (9.7%) ดังนั้นจำานวนผูปวยกลุม 

highly HLA-sensitized ที่ไดรับการปลูกถายไต มีจำานวนทั้งหมด 

37 ราย จากจำานวนไตทั้งหมด 145 ไต คิดเปน 25.5% ของไตที่

ไดรับบริจาคในชวงเวลาที่ทำาการศึกษา 

จากการศึกษาของ Euro transplant และ UNOS พบวา graft 

survival ของผูปวยแตละกลุมในชวงแรกไมแตกตางกัน เนื่องจากมี

การใชยากดภูมิคุมกัน จึงทำาใหไมเกิด antibody mediated rejection 

(AMR) ในชวงเดือนแรกหลังปลูกถายไต10 การใหยา intravenous 

immunoglobulin (IVIG) และการทำา plasmapheresis หลังจาก

ปลูกถายไตในผูปวยกลุม highly HLA-sensitized เพื่อชวยลดการ

เกิด AMR ทำาใหผูปวยกลุมนี้มี graft survival ในปแรกไมแตก

ตางจากกลุมผูปวยที่ไมมี DSA11 แตอยางไรก็ตาม จากรายงานการ

ติดตามผลของ graft survival เปนเวลา 8 ปในผูปวยที่ไดรับการ

ปลูกถายไตที่ผล HLA crossmatching ใหผลลบ ดวยวิธี CDC 

โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมผูปวยที่มี DSA บวก กับกลุมผูปวย

ที่ DSA ลบ ที่ทำาการตรวจ DSA ดวยเทคนิค Luminex พบวา 

graft survival มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติคือ 

กลุมผูปวย DSA บวก (61%) และ DSA ลบ (84%)12  

สรุป

การใชเกณฑการจัดสรรไตของศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 

ในครั้งที่ 4 ไดเพิ่มโอกาสใหผูปวย highly HLA-sensitized ที่มี 

DSA ไดรับโอกาสในการคัดเลือกมาตรวจ HLA crossmatching 

และทำาใหไดรับไตเพิ่มขึ้นหากผล crossmatching เปนลบ แตควร

มีการติดตาม graft survival ของผูปวยกลุมนี้ในระยะยาว เพื่อ

ดูผลการปลูกถายไตและพิจารณาเกณฑการจัดสรรไตที่เหมาะสม

ในอนาคตตอไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณเจาหนาที่หองปฏิบัติการเม็ดโลหิตขาว และเกล็ด 

โลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดแก นางสาว

ดวงใจ  คุขุนทด   นางสาวกนกวรรณ  ชินบดี   นางจันทิวาห  

แซจุง   นางสาววิภาวรรณ  ภมร   นางสาวธมลวรรณ  ทัพมงคล 

นางสาวพีระยาพร  กาบเกตุ   นางสาวพัชรินทร  บุญปกครอง 

นายชาย  ฤกษชัย และ นายอรรถพล  ศรีสุดดี รวมทั้งผูประสาน

งานศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ทุกทานที่ชวยรวบรวม

ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้

Table 3  Results of HLA crossmatching in highly HLA-sensitized patients with PRA ≥ 50% (N = 278)

HLA crossmatching
No. of patients (%)

Total
Kidney 

TransplantationDSA + DSA -

Positive IgG 140 (67.6) 36 (50.4) 176 (63.3) 0 (0.0)

Positive IgM 26 (12.6) 14 (19.7) 40 (14.4) 10 (27.0)

Negative 41 (19.8) 21(29.6) 62 (22.3) 27 (73.0)

Total 207 (100.0) 71 (100.0) 278 (100.0) 37 (100.0)
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Abstract:  The Organ Donation Centre and the National Blood Centre, Thai Red Cross Society started to allocate 

kidneys based on the criteria of the United Network for Organ Sharing (UNOS).  The 4th criteria for the kidney 

allocation has been implemented since December 2012, according to a revised criteria from the Academic 

Subcommittee of the Organ Donation Centre, in order to provide a chance for the patient with donor-specific 

antibody (DSA) for HLA crossmatching.  This study aimed to examine the likelihood of highly HLA-sensitized 

patients to obtain kidneys from deceased donors after the current kidney allocation criteria have been implemented. 

Data were collected from the database of the Organ Donation Centre during 20 December 2012 to 31 July 2013, 

there were 77 deceased donors but only 145 kidneys could be transplanted.  Moreover, data of the patients’ 

selection were collected at the National Blood Centre.  Altogether, 2,437 patients were recruited and the data 

were calculated for the probability of highly HLA-sensitized patients to be selected for HLA crossmatching.  It 

was found that 735 patients underwent HLA crossmatching, 376 of these had PRA negative, 6 cases had DSA 

positive (1.6%); 278 cases had PRA ≥ 50%, with DSA positive 207 cases (74.5%) and 81 cases had PRA < 50% 

with the DSA positive 16 cases (19.8 %), respectively.  The HLA crossmatching in 278 cases of highly HLA-

sensitized patients (PRA ≥ 50%) were positive for IgG antibody 176 cases (63.3%) and did not receive kidney 

transplant.  Forty cases (14.4%) had IgM antibody, 26 cases were DSA positive and 14 cases were DSA negative, 

respectively.  Only 10 cases were kidney transplanted.  Among 62 highly HLA-sensitized patients (22.3%) with 

negative HLA crossmatching, there were 41 cases with DSA positive and 21 cases with DSA negative, but only 

27 patients received kidney transplants.  Therefore, 37 out of 278 highly HLA-sensitized patients with the PRA 

≥ 50 % received kidney transplants (25.5%) from 145 donors’ kidneys, when using the current allocation criteria. 

In conclusion, the current kidney allocation criteria have increased the opportunity for highly HLA-sensitized 

patients with DSA to have a chance for HLA crossmatching and receiving kidneys.  However, following these 

patients for long term graft survival is needed in order to analyze graft outcome and to consider the appropriate 

kidney allocation criteria.
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