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Search for Kell Positive Red Cells by Red Cell Pooling Method

Thongbai Rungroung, Pissanupong Plubjuice, Waraporn Pimsamsee, Kitti Wongchanapai, 

Phinyada Rojphoung and Parichart Permpikul
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Introduction:  Red cell antigen typing is an essential tool for finding desirable antigens useful in standard cell 

preparation such as screening cells and panel cells. Normally, to screen for low prevalence antigen such as Kell 

positive antigen (1:500), we need to perform large scale typing which consume high expense.  In this study, we 

present the modified technique to detect rare antigen by red cell pooling method in order to reduce turnaround 

time, cost and our precious resource.

Materials and Methods:  Red cell pooling method was performed by mixing known Kell positive red cells with 

Kell negative red cells from 1:2, 1:3 to 1:10.  The pooled red cells were tested with known anti-K.  Anti-K used 

in this study were in-house anti-K (titer 4) and commercial anti-K (Bio-Rad, titer 8).  The technique used was 

automated column agglutination technique (Bio-Rad, IH100).  The results was recorded and appropriate red cell 

pooling size was determined .

Result:  Our study revealed that the in-house anti-K titer of 4 tested with red cell pooling 1:3 (1 Kell positive and 

two Kell negative cells) gave reliable Kell typing.  The commercial anti-K titer of 8 gave reliable Kell typing with 

red cell pooling of 1:10 (1 Kell positive and 9 Kell negative cells).  Using this red cell pooling methods, we found 

9 Kell positive red cells among 5,000 samples tested.

Conclusion:  Red cell pooling method which gave reliable results according to validated protocol can be used for 

searching low frequency red cell antigen with economic cost and appropriate time.
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QC Data of Apheresis Platelet Collected at Siriraj Hospital

Parichart Permpikul, Thanatphak Warindpong, Chanok Ngamsanga, Nongnuch Choodokput, 

Kanitta Konkayan, Waraporn Meesamat, Viruch Chanjerboon and Viroje Chongkolwatana
Department of Transfusion Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Introduction: Current apheresis technology can collect high number of platelet with low residual white cells.  

We present here our QC data of apheresis platelets concerning number of platelets and residual white cells.  Our 

special qualification for platelet donation is to collect platelet from donor with platelet count more than 250,000/µL 

except for the special donor for patient with platelet antibody.

Materials and Methods:  We summarized our QC of apheresis platelets collected at Siriraj Hospitol during  January 

to December 2012.  The data included platelet count by automated cell counter and white cell content counted 

manually by Nageotte.  We used two automated apheresis system namely Trima Accel® system and Amicus® 

Separator Device.

Result:  During the study period, we performed 1,246 apheresis platelet donations.  We faced 27 unsuccessful 

procedures (2.16%).  In 1219  success collections, the mean platelet number per collection is 6.4 x 1011 (range 

2.5 - 13.3 x 1011).  We could collected platelets 2.5 - 3.0 x 1011 in 19 donations (1.6%), 3.0 - 6.4 x 1011 platelets in 

639 donations (52.4%), 6.5-9.4 x 1011 platelets in 457 donations (37.48%) and > 9.5 x 1011 platelets in 104 donations 

(8.53%).  The residual white cells was tested in 148 products with mean of 0.29 x 106 (range 0.06 - 6.54 x 106).  

One hundred forty  bags (94.6%) contained white cells less than 1.0 x 106 and 6 bags (4.1%) contained white cells 

between 1.0 - 5.0 x 106, only 2 bags (1.4%) contained more than 5.0 x 106 white cells which we further reduced 

white cells by leukodepleted filtration. 

Conclusion:  With selection of appropriate donors, we could collect high number of platelets from apheresis 

procedure and in 45% of apheresis product could be split into two or three bags.  We could save money as well 

as provide more platelet doses for transfusions. 
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การประยุกตใชเทคนิคไมโครเพลทสำาหรับตรวจหาชนิดแอนติบอดีของเม็ดเลือดแดง

อุษณีษ  ชเนตตมหรรฆ1 และ ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ2

1ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย  2ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทคัดยอ  การตรวจหาชนิดแอนติบอดี ดวยเทคนิคหลอดทดลองวิธี Indirect antiglobulin test (IAT-STT)  มีขั้นตอนการ

ทดลองหลายขั้นตอน ตองใชวัสดุ น้ำายา แรงงาน เวลาคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความแมนยำาในการอานผลของผูทำาการทดสอบ 

หนวยงานที่มีปริมาณงานสูง อาจรายงานผลการตรวจไดลาชาและคั่งคาง

วัตถุประสงค  เพื่อประยุกตเทคนิคไมโครเพลทสำาหรับตรวจหาชนิดแอนติบอดีของเม็ดเลือดแดง ประกอบดวย Solid phase microplate 

antiglobulin test (SPMAT) และ Direct agglutination microplate technique (DAMT) เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา ลดคาใชจาย  

วิธีการศึกษา  เตรียม RBC panel monolayer plate ของวิธี SPMAT เคลือบดวย panel cells แลวทดสอบความคงทนดวยแอนติบอดี

ที่ทราบชนิดและความไวทุก 1 สัปดาห เปนเวลา 5 สัปดาห และตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธี SPMAT และ DAMT ดวยแอนติบอดีที่

ทราบชนิด  40 ตัวอยาง จากนั้นศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจหาชนิดแอนติบอดีระหวาง เทคนิคไมโครเพลท (SPMAT และ DAMT) 

กับวิธี IAT-STT ในพลาสมาที่ใหผลบวกการตรวจกรองแอนติบอดี ซึ่งเหลือจากการทดสอบในงานประจำาวันของศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติ สภากาชาดไทย ระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 จำานวน 177 ตัวอยาง

ผลการศึกษา  SPMAT มีความคงทนถึง 4 สัปดาห การทดสอบประสิทธิภาพของวิธี SPMAT และ DAMT ดวยแอนติบอดีที่

ทราบชนิด 40 ตัวอยาง ไดแก anti-D 5 ราย anti-E 7 ราย Lewis antibodies 13 ราย (anti-Lea+b 8, anti-Lea 4, anti-Leb1) 

anti-M 3 ราย anti-Mia 10 ราย และ anti-P
1
 2 ราย สามารถตรวจหาชนิดแอนติบอดีไดถูกตองทั้งหมด (100%) ผลการเปรียบเทียบ 

การตรวจหาชนิดแอนติบอดีระหวาง เทคนิคไมโครเพลท (SPMAT และ DAMT) กับวิธี IAT-STT ในตัวอยาง 177 ราย พบ anti-D 

2 ราย (2/2), anti-E 15 ราย (15/15), anti-Lea 15 ราย(14/15), anti-Leb 11 ราย (11/11), anti-Lea+b 27 ราย (25/27), anti-M 

10 ราย (10/10), anti-Mia 66 ราย (66/66), anti-P
1
11 ราย (11/11), anti-Mia+anti-E 2 ราย (2/2), anti-Mia+anti-Lea+b 1 ราย 

(1/1) และ unidentify antibody 17 ราย (17/17) ทั้งสองวิธีใหผลสอดคลองกัน 174 ราย (98.3%) (95%CI: 0.05 ถึง 4.5%, 

p = 0.05) โดยมี anti-Lea 1 ราย และ anti-Lea+b 2 ราย ที่ตรวจพบดวยวิธี IAT-STT เพียงวิธีเดียว

สรุป เทคนิคไมโครเพลท (SPMAT และ DAMT) สามารถตรวจหาชนิดของแอนติบอดีใหผลสอดคลองกับ วิธี IAT-STT ถึง 98.3% 

ซึ่งไมแตกตางอยางมีนัยสำาคัญที่สถิติ (mean difference 2.3%; 95%CI: 0.05 ถึง 4.5%, p = 0.05)  จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับ

ตรวจหาชนิดแอนติบอดีในหนวยงานที่มีปริมาณงานสูง แตเทคนิคไมโครเพลท SPMAT  มีขีดจำากัดในการตรวจหา anti-Lewis และ 

anti-P
1
 บางตัวอยาง จึงควรเลือกใชเทคนิคอื่นรวมดวย โดยพิจารณาจากเทคนิคการตรวจกรองที่ตรวจพบแอนติบอดีนั้น
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ความคุมคาของงานตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค โดยการใชหลอดเก็บตัวอยางที่เปนมาตรฐานเดียวกัน

กรนิกา  ติวทอง1   วิชชุดา  ปองทอง1   สุวลักษณ  พนมอุปถัมภ1   วรวิทย  ภาโสม1   วิราศิณี ชัยมณี1

เจริญศักดิ์  ทัพโยธา1   กนกอร  พิมเสน1  และ ทัศนีย  สกุลดำารงคพานิช2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 จังหวัดขอนแกน   2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  การตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคเปนภารกิจหลักของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 จังหวัดขอนแกน โรงพยาบาลตางๆ ที่สงตรวจ

คัดกรองจะเก็บตัวอยางโลหิตในหลอดเก็บตัวอยาง 3 ชนิด ไดแก CPDA tube, EDTA tube และ clotted blood tube ซึ่งแตละ 

โรงพยาบาลใชหลอดเก็บตัวอยางโลหิตที่มีความหลากหลาย จึงสงผลกระทบตองานตรวจคัดกรองโลหิต ทำาใหเครื่องตรวจวิเคราะห 

อัตโนมัติ PK 7300 ไมสามารถแปลผลได หรือทำาใหเกิดผลบวกปลอมในการตรวจ antibody screening ดวยวิธี enzyme papain 

และทำาใหเกิดการปนเปอนในการตรวจวิเคราะห ในป พ.ศ. 2557 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จึงไดแจกหลอดเก็บตัวอยาง 

โลหิตที่เปนมาตรฐานเดียวกันใหแกโรงพยาบาลผูใชบริการตรวจคัดกรองโลหิต ทั้งในศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และภาคบริการโลหิต

แหงชาติ ทั้ง 12 แหง การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาจากผลการตรวจหมูโลหิต ABO, Rh และการตรวจ antibody screening ดวยวิธี 

enzyme papain โดยเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ PK 7300 เทานั้น

วัตถุประสงค  เพื่อประเมินความคุมคาของงานตรวจคัดกรองโลหิตภายหลังโรงพยาบาลใชหลอดเก็บตัวอยางที่เปนมาตรฐานเดียวกัน

วิธีการศึกษา  ศึกษาขอมูลยอนหลังผลการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคของโรงพยาบาลที่สงตรวจคัดกรองที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 

จังหวัดขอนแกน กอนไดรับแจกหลอดตัวอยาง ตั้งแตเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2556 จำานวน 73,421 ราย เปรียบเทียบกับ

ผลการตรวจคัดกรองโลหิตภายหลังการแจกหลอดตัวอยาง ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557 จำานวน 84,897 ราย โดย

ใชการเปรียบเทียบ turn around time ตั้งแตขั้นตอนการรับหลอดเก็บตัวอยางโลหิตจนถึงการบันทึกผลการตรวจวิเคราะห พรอมทั้ง

เปรียบเทียบจำานวนการตรวจซ้ำาและราคาตนทุนตอหนวยในการตรวจหมูโลหิต และ antibody screening ดวยวิธี enzyme papain

ผลการศึกษา  พบวา turn around time ของการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคหลังใชหลอดเก็บตัวอยางมาตรฐานเดียวกัน ระยะเวลาลดลง 

55 นาที คือจาก 185 นาที เหลือ 130 นาทีตอตัวอยาง 100 ราย การตรวจหมูโลหิตซ้ำาลดลงรอยละ 6.93 จากคาเฉลี่ยรอยละ 10.63 

(6.09 - 13.59) เหลือ 3.70 (0.49 - 6.97) ตอเดือน  การตรวจ antibody screening ดวยวิธี enzyme papain  มีการตรวจซ้ำาลด

ลงรอยละ 15.20  จากคาเฉลี่ยรอยละ 16.07 (9.15 - 21.41) เหลือ 0.87 (0.39 - 2.00) ตอเดือน และการศึกษาราคาตนทุนตอหนวย 

กอนโรงพยาบาลใชหลอดเก็บตัวอยางมาตรฐานเดียวกัน ราคาตนทุนอยูที่ 38.02 บาท/ราย ลดลงเหลือ 34.35 บาท/ราย ลดลง 3.67 

บาท/ราย คิดเปนรอยละ 9.63 ซึ่งราคาตนทุนตอหนวยที่ลดลงนี้เกิดจากการตรวจซ้ำาและคาใชจายอันเกิดจากการซอมบำารุงหรือเปลี่ยน

อุปกรณของเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ PK 7300 ลดลง

สรุปและวิจารณ การใชหลอดเก็บตัวอยางที่เปนมาตรฐานเดียวกันสงผลดีตอโรงพยาบาล คือ ไดรับการรายงานผลที่ครบถวน รวดเร็ว 

และลดคาใชจายในการจัดซื้อหลอดเก็บตัวอยางโลหิต นอกจากนี้ยังเกิดประโยชนตองานตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค โดยลดระยะเวลาใน

การตรวจวิเคราะห ลดจำานวนการตรวจซ้ำา ลดราคาตนทุนตอหนวย (คาน้ำายา คาความเสื่อม คาบำารุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ 

แตไมรวมคาแรงงาน) การปนเปอนในระบบลดลง ผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประโยชนที่ไดเปนเพียงสวน

หนึ่งที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ ยังไมรวมถึงประโยชนที่ไดจากการตรวจ infectious markers และการตรวจ NAT ที่ไมไดนำามา

ศึกษาในครั้งนี้  ดังนั้นการใชหลอดเก็บตัวอยางโลหิตที่เปนมาตรฐานเดียวกันเปนการเพิ่มคุณคาใหแกงานตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค 

อันกอใหเกิดประโยชนตอโรงพยาบาลและศูนยบริการโลหิตแหงชาติรวมทั้งภาคบริการโลหิตแหงชาติทั้ง 12 แหง
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Validation and Implementation of the INTERCEPT Blood System for Platelets 

for Pathogen Inactivation of Apheresis Single Donor Platelet at National Blood 

Centre, the Thai Red Cross Society

Somjai Sombatnimitsakul, Thitiphorn Bhakbhumpong, Pawinee Kupatawintu, Rasri Kongruksa, 

Pakamon Chanyim, Narumon Worachun, Chanya Prungchaiyaphum, Tudchanunporn Prasunluk, 

Lanraphat Srisawat and Ubonwon Charoonruangrit
National Blood Centre, Thai Red Cross Society, Bangkok, Thailand

Background:  The INTERCEPTTM Blood System for platelets is a CE marked, Class III medical device that is 

intended for the ex vivo preparation and storage of whole blood-derived and apheresis platelet components.  The 

system utilizes amotosalen and UVA light to inactivate a broad spectrum of viruses, bacteria, and protozoan 

parasites, as well as contaminating donor leukocytes in platelet products.  This process for treatment of platelet 

products is intended to reduce the risk of transfusion-associated transmission of these pathogens.

Objective:  The objective of this study was to obtain experience with INTERCEPT using single dose apheresis 

platelet concentrates collected in InterSolTM Platelet Additive Solution (PAS) or 100% plasma.  Processing 

efficiency and in vitro platelet function during storage over 7 days were also evaluated.

Methods:  Apheresis platelet concentrates were collected using the AmicusTM platform, and contained > 3 x 1011 

platelets in ~300 mL.  Twelve units were collected in PAS (6 Test and 6 Control), and 12 units were collected in 

100% plasma (6 Test and 6 Control).  The units collected in 100% plasma were stored for 5 days, and those in 

PAS were stored for 7 days in a platelet incubator at 22 ± 2 oC under continuous agitation. Volume, RBC, WBC, 

and PLT counts, pH, pO
2
, pCO

2
, HCO

3
-, and swirling were measured as an index of platelet quality on Days 0, 

1, 2, 5 and 7.

Results:  All platelet concentrates met requirements for volume, platelets yield, and pH at expiry.  There was a 

less than 8% platelet loss after treatment, however all platelet yields met the criteria for transfusion.  After 5 days 

of storage in 100% plasma, the pH of all Test units remained near 7.0 (mean 7.0 ± 0.1), and was similar to Control 

units (mean 7.0 ± 0.2).  Additionally, Test and Control units showed a similar active metabolism (pO
2
 and pCO

2
 

levels), buffering capacity (HCO
3
-), and swirling.  Similarly, after 7 days of storage in PAS, the pH of Test and 

Control units were similar (6.9 ± 0.1 vs. 7.0 ± 0.1, respectively), and indexes of platelet quality were comparable.  

Conclusions:  INTERCEPT-treated units in PAS or 100% plasma maintained similar in vitro parameters as 

Control units throughout storage.  Additionally, method and platelet processing requirements were successfully 

implemented in the blood center.
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Evaluation of the Quality of Blood Components Prepared by Automated 

Separation of Whole Blood using the Reveos Blood Processing System

Piyawadee Witthayawiwat, Treungtra Leelarungsan, Supenwan Kitisupkarnchana,

Arajaree Klomiamsira, Amonrat Kumkong, Chanya Prungchaiyaphum, Thitiphorn Bhakbhumpong

and Ubonwon Charoonruangrit
National Blood Centre, Thai Red Cross Society, Bangkok, Thailand

Introduction:  The Reveos blood processing system is the automated system developed to separate whole 

blood (WB) units simultaneously into a fresh plasma unit (FP), red blood cell concentrate unit (RBC) and platelet 

(PLT) which is called interim platelet unit (IPU).  Four IPUs can be pooled to form transfusable unit which is 

an adult equivalent dose PLT product.  RBC and pooled PLT can be filtered to prepare leukocyte-depleted (LD) 

components.

Objective:  The objective of this study was to evaluate the quality of blood components obtained from the new 

automated blood processing system according to specification and criteria for approval of blood product used 

in National Blood Centre, the Thai Red Cross Society (NBC,TRCs).  Comparison of time processing was also 

preliminary observed.

Materials and Methods:  The Reveos 3C system was installed in NBC, TRCs for evaluation.  Sixty four WB 

were automatically separated into RBC, FP and IPU.  RBC units were filtered and stored in SAGM preservative 

solution at 2-6 C, FP were frozen at -30 oC and each 4 IPU units were pooled and filtered.  Blood components 

were tested for cell count, pH, hemolysis etc. in NBC lab to evaluate quality and specification required in NBC 

quality system.

Result:  Sixty four WB collected form voluntary blood donors at NBC met the requirements.  An average 

hemoglobin level of Leucocytes-depleted RBC (LD-RBC) suspended in SAGM was > 40 g/unit with residual 

leucocyte content below 1.0 x 106/unit.  On the end of storage day, hemolysis was below 0.8%.  Fifteen LD 

pooled IPUs (LD-pooled PLT) were obtained, containing the average 336.45 ± 38.45 x 109 platelet count/unit with 

average residual leucocyte content below 1.0 x 106/unit.  On the fifth day of storage, mean pH level was 7.45 ± 

0.07 which met the specification set as > 6.2.  Sixty four FP with mean volume 230.44 ± 23.96 mL were kept 

frozen.

Conclusion:  Evaluation results were passed all essential criteria used in NBC.  The Reveos system can improve 

blood component preparation process, shortening time using in the process and reducing man power required.



บทคัดย่อ การประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 23 ประจำาปี 2558

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 25  ฉบับ ที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2558

249

แนวโนมการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในพลทหารที่บริจาคโลหิตที่ สถาบันพยาธิวิทยา

ศูนยอำานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา

บุญเติม  แสงดิษฐ   ไตรยศ  ธราพร   เปรมฤดี  ชัยสุวิรัตน  และ ธัญญะ  โรจนพานิช
กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนยอำานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา

บทนำา  การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเปนโรคติดเชื้อที่พบบอยที่สุดในผูบริจาคโลหิตในประเทศไทย พบความชุกในเพศชายมากกวา

เพศหญิง เมื่อติดเชื้อแลวอาจมีเชื้ออยูในรางกายเปนเวลานาน กลายเปนผูติดเชื้อเรื้อรัง หมายถึงการตรวจพบ Hepatitis B Surface 

Antigen (HBsAg) ในเลือดเปนเวลานานกวา 6 เดือน ซึ่งมีโอกาสเปนโรคตับแข็ง มะเร็งตับ ทำาใหเสียชีวิตได พลทหารเปนชายหนุม

ไทยวัย 18-23 ปที่ไดรับคัดเลือกเปนทหาร ในแตละปจะมีพลทหารบริจาคโลหิตในหนวยบริการของ สถาบันพยาธิวิทยาฯ ประมาณ 

1,000 คน ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในประชากรกลุมนี้เคยสูงถึงรอยละ 10.6 ในป พ.ศ. 2524 ทำาใหตองทิ้งโลหิต

และเสียคาใชจายที่เกี่ยวของกับการทิ้งโลหิตจำานวนมาก ตอมาประเทศไทยมีโครงการฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

แกเด็กเกิดใหมทุกคนตั้งแตป พ.ศ. 2535 

วัตถุประสงค  ศึกษาแนวโนมของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในกลุมพลทหารที่บริจาคโลหิตในหนวยบริการของสถาบันพยาธิวิทยาฯ 

เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในหนวยทหาร และประเมินผลการฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอัก

เสบบีที่ดำาเนินการมานานกวา 20 ป

วิธีการ  รวบรวมขอมูลจำานวนพลทหารผูบริจาคโลหิตและตรวจพบ HBsAg และจำานวนพลทหารทั้งหมดที่บริจาคโลหิตในแตละป 

ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2557 และคำานวณหาความชุกของการติดเชื้อในแตละป เปรียบเทียบกับความชุกของการติดเชื้อในชายไทยกลุม 

อื่นที่มีอายุใกลเคียงกัน

ผลการศึกษา  มีพลทหารบริจาคโลหิตจำานวน 1,100, 1,243, 1,121, 809, 1,154, 1,224, 1,234 และ 936 คน ในป พ.ศ. 2550- 

2557 ตามลำาดับ ความชุกของการติดเชื้อเปนรอยละ 8.0, 8.0, 3.2, 4.8, 3.6, 3.2, 2.7 และ 1.4 ตามลำาดับ ความชุกของการติดเชื้อมี

แนวโนมลดลง แตเมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจ HBsAg ในกลุมชายไทยที่มีวัยใกลเคียงกัน คือนักเรียนแพทยทหารและนักเรียน

เตรียมทหาร พบวาความชุกของการติดเชื้อนักเรียนแพทยทหารและนักเรียนเตรียมทหารเปนรอยละ 0  ตั้งแตป พ.ศ. 2554 และ 

2555 ตามลำาดับ

สรุป  ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในกลุมพลทหารที่บริจาคโลหิตมีแนวโนมลดลง แตยังอยูในระดับมากกวารอยละ 1  

ในขณะที่อัตราการติดเชื้อในนักเรียนแพทยทหารและนักเรียนเตรียมทหารเปนรอยละ 0  จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการไดรับวัคซีน

ในเด็กไทยและปรับปรุงการฉีดวัคซีนใหครอบคลุม เพื่อลดผูติดเชื้อจะทำาใหไดโลหิตที่ปลอดภัยมากขึ้น การใหคำาปรึกษาและการ

รักษาที่เหมาะสมกับผูติดเชื้อ เปนการควบคุมโรค ปองกันการเกิดตับแข็งและมะเร็งตับซึ่งเปนมะเร็งที่พบบอยที่สุดในชายไทยและ

เปนสาเหตุการตายที่พบบอยในประชากรไทย

Keywords : l แนวโนม  l การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  l พลทหาร  l ผูบริจาคโลหิต
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โรคเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกคลอดซึ่งเกิดจาก Anti-Rh17 ในมารดา

(Hemolytic Disease of the Fetus and Newborn due to Maternal anti- Rh17)

สุนิสา  อนปนส   วรรณเฉลิม  จันทรบรรจบ  และ จุฑาลักษณ  ใจเพียร 
ฝายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

บทคัดยอ  รายงานโรคเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกคลอด(HDFN) 1 รายที่มีสาเหตุจาก Anti-Rh17 ผูปวยเปนทารกเพศหญิง 
คลอดครบกำาหนดที่โรงพยาบาลตางจังหวัด เมื่ออายุ 1 วัน มีอาการซีดและตัวเหลืองมาก มี hematocrit 44%, total bilirubin 
21.2 mg/dL แพทยจะทำาการรักษาดวยการเปลี่ยนถายเลือด (blood exchange) แตมีปญหาเนื่องจากหาเลือดเขากับมารดาและ 
ทารกไมได จึงใหการรักษาโดย phototherapy  เมื่อทารกอายุ 26  ชั่วโมง (hematocrit 51%, total bilirubin 21.8 mg/dL) แตเมื่อ
อายุได 46  ชั่วโมง hematocrit ลดลงเหลือ 45%, total bilirubin เพิ่มขึ้นเปน 25.6 mg/dL   จึงตัดสินใจสงทารกมารักษาตอที่ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เมื่อแรกรับทารกมีระดับ total bilirubin สูงมากถึง 32.43 mg/dl แพทยสงเลือดมารดาและทารก
มาใหธนาคารเลือดเพื่อเตรียมเลือดสำาหรับทำา blood exchange ดวน ขณะรอเลือดจากธนาคารเลือด ทารกไดรับการรักษาโดย 
phototherapy 

ผลการตรวจเลือด ทารกมีหมูเลือด B, Rh(D) positive, red cell phenotype C+c-D+E-e+ direct antiglobulin 
test 3+ : anti - IgG 4+, anti - C3d negative มารดาหมูเลือด B, Rh(D) positive red cell phenotype C-c-D + E- e- , 
antibody screening 4+ เมื่อทำา antibody Identification พบวาปฏิกิริยาที่ Indirect antiglobulin test ใหผล 4+ กับ panel 
cells ทุกเบอร แต autocontrol ใหผล negative จึงสงสัยวาผูปวยมีแอนติบอดีตอ high incidence antigens หรือมี multiple 
antibodies เมื่อประกอบกับแอนติเจนของมารดาคือ C-c-E- e- แอนติบอดีที่พบจึงนาจะเปน Anti-Rh17 ซึ่งเกิดจากการถูกกระตุน
จากการตั้งครรภครั้งกอน เพราะไมมีประวัติรับเลือด แตเคยตั้งครรภมาแลว 3 ครั้ง ทารกทั้ง 3 คนคลอดครบกำาหนดทุกคน ทารก
สองคนแรกไมมีอาการผิดปกติหลังคลอด ทารกคนที่สามแรกเกิด 1 วันมีอาการเหลืองเล็กนอย ไดรับการรักษาโดย phototherapy 
เปนเวลา 3 วันจึงเปนปกติ

Anti-Rh17 เปนแอนติบอดีตอ high incidence antigens สรางโดยผูที่มี red cell phenotype D- - จัดเปนหมูเลือด
ชนิดหาไดยาก (rare blood type) ซึ่งเกิดจากมีความผิดปกติของยีน RHCE ทำาใหไมสามารถสรางแอนติเจน C,c,E,e บนผิวเม็ด
เลือดแดงได เคยมีรายงานวาทำาใหเกิด HDFN ไดในประเทศไทย 1 รายที่โรงพยาบาลขอนแกน และในตางประเทศเชน เกาหลี 
สวีเดน และสหรัฐอเมริกา เปนตน  สำาหรับผูปวยรายนี้มารดาไมไดฝากทองที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ธนาคารเลือดจึงไมสามารถ
ตรวจหมูเลือด ABO, Rh(D) และ antibody screening ของมารดาตั้งแตระยะครรภตนๆ ทำาใหไมทราบปญหาลวงหนา และไมมี
โอกาสวางแผนจัดหาเลือดที่เปน rare blood typeไดเลย ในขณะที่ทารกกำาลังอยูในภาวะวิกฤติเนื่องจากมี total bilirubin สูงถึง 
32.43 mg/dL ซึ่งเปนระดับที่มีความเสี่ยงสูงที่ bilirubin จะผานเขาไปทำาลายสมองได และทำาใหทารกพิการทางสมองไปตลอดชีวิต
(kernicterus) ธนาคารเลือดจึงแกปญหาโดยแจงใหแพทยทราบถึงเหตุผลที่ไมสามารถจัดหาเลือดที่เขากันได และนำาเสนอใหใชเลือด
มารดาในการทำา blood exchange   โดยใชเลือดมารดา washed packed red cells จำานวน 190 mL.รวมกับ fresh frozen plasma 
หมู AB จำานวน110 ml หลังทำา blood exchange  ระดับบิลลิรูบินลดลงทันทีเหลือ total bilirubin 9.8 mg/dL, hematocrit 55% 
แตแพทยยังใหการรักษาดวย phototherapy ตออีก 2 วัน ทารกมีอาการดีขึ้นและสามารถออกจากโรงพยาบาลไดเมื่ออายุ 11 วัน 
และมีระดับ total bilirubin 8.1 mg/dL, hematocrit 56%  ปจจุบันผูปวยมีอายุ 8 ป รางกายแข็งแรงเปนปกติ 
สรุป  หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภในครั้งแรกทุกรายควรไดรับการตรวจหมูเลือด ABO, Rh(D) และ antibody screening/ 
identification ผลการตรวจเลือดจะชวยใหแพทยทราบถึงความเสี่ยงของการเกิดโรค HDFN ความรุนแรงของโรค และทำาให 
แพทยสามารถใหการรักษาไดทันทวงทีตั้งแตทารกอยูในครรภ หรือใหการปองกันการเกิด Rh (D) HDFN ไดในกรณีพบวามารดามี
หมูเลือด Rh (D) negative และยังไมสราง anti –D  อีกทั้งจะชวยใหธนาคารเลือดมีเวลาทำาการทดสอบเพื่อบอกชนิดของแอนติบอดี 
ซึ่งอาจเปนแอนติบอดีหลายตัวรวมกัน หรือแอนติบอดีตอหมูเลือดชนิดหาไดยาก  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูปวยทั้งมารดา
และทารก

Keywords : l HDFN  l Anti – Rh 17
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Poster Presentation

การศึกษาผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนบริจาคโลหิตเพื่อมุงเนน

การเพิ่มจำานวนผูบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

วิชุดา  กลิ่นหอม   วรรณวิมล  มีคง และ สมรัก  เพชรโฉมฉาย
ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย

บทคัดยอ  ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดหาโลหิตและสวนประกอบโลหิตที่ปลอดภัยและ

เพียงพอ เพื่อใหบริการแกโรงพยาบาลตางๆ ในเครื่องขาย 7 จังหวัดใกลเคียง ซึ่งปจจุบันพบวาการจัดหาโลหิตจากทั้งภายในสถานที่

และหนวยเคลื่อนที่ ยังไมเพียงพอกับการตองการ แมจะมีการรณรงคอยางเต็มที่ แตพบวามีผูบริจาคโลหิตที่ตั้งใจจะบริจาคไมสามารถ

บริจาคโลหิตไดเนื่องจากไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิต จากขอมูลในป พ.ศ. 2556 (สิงหาคม-ธันวาคม) พบวา 

อัตราผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนบริจาคโลหิตมีถึงรอยละ 27.68 และสวนใหญมาจากสาเหตุความเขมขนโลหิต 

ต่ำากวาเกณฑมาตรฐาน พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบสาเหตุของผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนบริจาคโลหิต เพื่อมุงเนนการ

เพิ่มจำานวนของผูบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 

วิธีการศึกษา  ทำาการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลจากแบบบันทึกผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิต ระหวาง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ผลการศึกษา  จำานวนผูบริจาคโลหิตตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ทั้งหมดเทากับ 12,116 ราย พบวา

มีผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิตจำานวน 3,495 ราย (รอยละ 22.39) ของผูบริจาคโลหิตทั้งหมด 

มีสาเหตุจากความเขมขนของโลหิตต่ำากวาเกณฑมาตรฐาน 1,343 ราย (รอยละ 38.64) เปนผูบริจาคโลหิตประจำาจำานวน 698 ราย 

(รอยละ 20.50) และเปนผูบริจาคโลหิตครั้งแรกจำานวน 645 ราย (รอยละ 18.14) นอกจากนี้ยังพบวามีผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการ 

คัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิตจากสาเหตุอื่นๆ ไดแก คุณสมบัติไมครบ (อายุ น้ำาหนัก การนอน การรับประทานอาหาร) จำานวน 

635 ราย (รอยละ17.84)  เปนโรคตางๆ (ภูมิแพ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง และโรคอื่นๆ) จำานวน 633 ราย (รอยละ 

17.71) มีพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคติดเชื้อจำานวน 77 ราย (รอยละ 2.19) รับประทานยามากอนบริจาคโลหิตจำานวน 464 ราย (รอยละ 

13.55) และสาเหตุอื่นๆ เชน ตั้งครรภ ฉีดวัคซีน ทำาฟน ทองรวง ทองเสีย เปนตน จำานวน 212 ราย (รอยละ 6.07)  

สรุปและวิจารณ  จากผลการศึกษาพบวา สาเหตุที่ผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนบริจาคโลหิต สาเหตุอันดับแรกคือ 

ความเขมขนของโลหิตต่ำากวาเกณฑมาตรฐาน คุณสมบัติไมครบ และ เปนโรคตางๆ ตามลำาดับ  อยางไรก็ตาม หากจำานวนผูบริจาค

โลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพดวยสาเหตุตางๆ นั้นสามารถกลับมาบริจาคโลหิตไดจะเปนการเพิ่มปริมาณโลหิตไดอีกจำานวนมาก
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การติดตามผูบริจาคโลหิตภาวะโลหิตจางหนวย Donor Care ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

ภรณวรัตน  ลาภพิพัฒน   วาสินี จิวานันทวัฒน และ ดำารง  เชี่ยวศิลป
ฝายเจาะเก็บโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  ผูบริจาคโลหิตจำานวนมากไมสามารถบริจาคโลหิตได เนื่องจากมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หนวย Donor Care จึง

เสริมธาตุเหล็ก 4 เม็ด (540 mg) วิตามิน B1-6-12 และ Folic acid อยางละ 2 เม็ดตอวัน เปนเวลา 1 เดือน และกลับมาติดตามผล

(F/U) เพื่อดูแลผูบริจาคโลหิตใหหายจากภาวะโลหิตจาง

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาการกลับมาและพฤติกรรมการรับประทานธาตุเหล็กของผูบริจาคโลหิตภาวะโลหิตจาง หลังการเสริมธาตุ

เหล็ก 1 เดือน

วัสดุและวิธีการ เก็บตัวอยางโลหิต 5 mL จากผูบริจาคโลหิตที่กลับมา F/U เนื่องจากมีระดับ Hb ต่ำากวาเกณฑ (ชาย ≤ 13g/dL หญิง 

≤ 12.5g/dL) ซึ่งวินิจฉัยเบื้องตนวามีภาวะโลหิตจาง (โดยยังไมแยกสาเหตุ ) หลังการเสริมธาตุเหล็ก 1 เดือนในศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติ ตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อตรวจ Complete Blood Count (CBC)

ผลการศึกษา  จากการเก็บขอมูล จำานวน 732 ราย กลับมา F/U 376 ราย (51.37%) แบงเปน 3 ชวงเวลา คือ  กลุมที่กลับมา F/U 

ภายใน 1 เดือน 157 ราย (21.45%) กลุมรับประทานธาตุเหล็กหมด 74 ราย Hb ผานเกณฑ 32 ราย (43.24%) ไมผานเกณฑ 42 

ราย (56.76%) กลุมรับประทานธาตุเหล็กไมหมด 83 ราย Hb ผานเกณฑ 18 ราย (21.69%) ไมผานเกณฑ 65 ราย (78.31%) คา 

p < 0.05   กลุมที่กลับมา F/U ภายใน 2 เดือน 66 ราย (9.02%) รับประทานธาตุเหล็กหมด 36 ราย Hb ผานเกณฑ 12 ราย (33.33%) 

Hb ไมผานเกณฑ 24 ราย (66.66%) รับประทานธาตุเหล็กไมหมด 30 ราย Hb ผานเกณฑ 9 ราย (30%) Hb ไมผานเกณฑ 21 ราย 

(70%) คา p < 0.05   กลุมที่กลับมา F/U ภายใน 3 เดือน 153 ราย (20.90%) รับประทานธาตุเหล็กหมด 84 ราย Hb ผานเกณฑ 

21 ราย (25%) ไมผานเกณฑ 63 ราย (75%) รับประทานธาตุเหล็กไมหมด 69 ราย Hb ผานเกณฑ 14 ราย (20.29%) ไมผานเกณฑ 

55 ราย (79.71%) คา p < 0.05

สรุปและวิจารณ  ผูบริจาคโลหิต F/U ทั้ง 3 ชวงเวลา มีรอยละ 51.37 เนื่องจากหนวยงานยังไมสามารถทำาใหผูบริจาคโลหิตเห็น

ความสำาคัญของการ F/U บางสวนกลับมาบริจาคโลหิตได แตไมมาลงประวัติ และบางสวนกลับไปบริจาคโลหิตตามหนวยใกลบาน 

ทำาใหเก็บขอมูลไดไมครบถวน เปรียบเทียบการรับประทานธาตุเหล็กพบวากลุมรับประทานธาตุเหล็กหมดและไมหมด จำานวนบริจาค

โลหิตไดนอยกวาไมได อาจเปนเพราะการสูญเสียโลหิตจากการมีประจำาเดือนมากผิดปกติ มีพาหะธาลัสซีเมีย รวมถึงโรคบางอยางที่

มีการสูญเสียโลหิต หรือโรคทางโลหิตวิทยาที่มีผลตอการสรางเม็ดเลือดแดงหรือการดูดซึมธาตุเหล็กรวมดวย  ดังนั้นในการศึกษา

ตอไปจึงควรซักประวัติเพื่อแยกปจจัยเสี่ยงอื่นๆ และอาจมีบางรายที่ตองแนะนำาใหไปรับการรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้ระยะเวลา

ในการ F/U นานเกิน 1 เดือนมีโอกาสบริจาคโลหิตไดนอยกวาบริจาคไมได ดังนั้นตองหาวิธีการทำาใหผูบริจาคโลหิตเห็นความสำาคัญ

ของการรับประทานธาตุเหล็กและการ F/U ตามกำาหนด เพื่อมุงหวังใหผูบริจาคโลหิตมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ความเขมโลหิตผาน

เกณฑมาตรฐาน บริจาคโลหิตไดตอเนื่องตลอดไป
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การศึกษาอัตราผูบริจาคโลหิตที่ไมผานเกณฑการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต :

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

วิไลภรณ  วงษกิติโสภณ   ศิริรักษ  ศุภธีระธาดา  และ กัลยลักษณ  คลับคลาย
ฝายเจาะเก็บโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  การคัดเลือกผูบริจาคโลหิตเปนขั้นตอนที่สำาคัญและมีความคุมทุนขั้นตอนหนึ่งในการจัดหาโลหิตที่ปลอดภัยประกอบดวยการ 

ใหคำาแนะนำาแกผูบริจาคโลหิตตลอดจนการซักประวัติสุขภาพ ประวัติเสี่ยงของโรคติดเชื้อ ซึ่งตองกระทำาโดยบุคลากรที่ผานการฝก 

อบรมและมีความรูในระดับที่สามารถใหความชัดเจนในการซักถามและใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตไดอยางถูกตองเหมาะสม การ

เก็บรวบรวมขอมูลผูบริจาคโลหิตท่ีไมผานเกณฑการคัดเลือกจะเปนแนวทางประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาเชิงรุกโดยการเตรียมความ

รูความเขาใจใหผูบริจาคทราบคุณสมบัติที่ถูกตองกอนเขามาบริจาคโลหิต

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาอัตราผูบริจาคโลหิตที่ไมผานเกณฑการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต

วิธีการศึกษา  รวบรวมขอมูลผูบริจาคโลหิตที่ไมผานเกณฑการคัดเลือก ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และหนวยเคลื่อนที่ ระหวาง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 เก็บขอมูลโดยแบบบันทึกรายงาน (แบบฟอรมเลขที่ CWI 001/001)

ผลการศึกษา  ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีผูบริจาคโลหิตทั้งหมด 735,238 รายโดยบริจาคในศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ 338,056 ราย  หนวยเคลื่อนที่ 397,982 ราย โดยผูบริจาคโลหิตผานการคัดเลือกบริจาคโลหิตได 620,997 ราย และ

ผูบริจาคโลหิตที่ไมผานเกณฑการคัดเลือก 112,886 ราย โดยสาเหตุที่ไมผานเกณฑการคัดเลือกอันดับ 1 คือความเขมขนโลหิตต่ำากวา

เกณฑ 57,414ราย (50.86%)  อันดับ 2 คือคุณสมบัติไมครบ (อายุ น้ำาหนัก การนอน การรับประทานอาหาร) 24,064 ราย (21.31%)  

อันดับ 3 คือผูบริจาคโลหิตทานยาตางๆ 5,413 ราย (4.79%)  อันดับ 4 คือผูบริจาคโลหิตเปนโรคตางๆ 5,056 ราย (4.47%)  อันดับ 

5 คือผูบริจาคโลหิตเจาะหู-สัก 4,211ราย (3.73%)  อันดับที่ 6 คือผูบริจาคโลหิตมีความดันโลหิตต่ำากวาเกณฑ 3,455 ราย (3.06%) 

อันดับ 7 คือผูบริจาคโลหิตมีพฤติกรรมความเสี่ยงทางเพศ 3,419 ราย (3.03%) 

สรุปผล  จากการศึกษาขอมูลในระยะเวลา 1 ป มีอัตราผูบริจาคโลหิตที่ไมผานเกณฑการคัดเลือกรอยละ 15.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑสากล

ที่กำาหนดความเหมาะสมไวที่รอยละ12 สาเหตุที่ผูบริจาคโลหิตที่ไมผานเกณฑการคัดเลือกมากที่สุดคือ ความเขมขนโลหิตต่ำากวาเกณฑ 

สาเหตุรองลงมาคือ คุณสมบัติไมครบ สาเหตุที่ 3 คือ ผูบริจาคโลหิตทานยาตางๆ ซึ่งยาบางชนิดทำาใหเกิดอันตรายกับผูปวยและทารก

ในครรภ การคัดเลือกผูบริจาคโลหิตออกอาจสงผลกระทบกับความรูสึกของผูบริจาคเกิดความไมพึงพอใจ ดังนั้นศูนยบริการโลหิต 

แหงชาติจะตองประชาสัมพันธใหขอมูลความรูการเตรียมความพรอมกอนมาบริจาคโลหิต เพื่อไมใหผูบริจาคโลหิตเสียโอกาสเมื่อมา 

บริจาคโลหิต และเปนการเพิ่มจำานวนและคุณภาพของโลหิต
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การศึกษาอัตราผูบริจาคโลหิตที่ไมผานเกณฑการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต ดานพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศ: ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

กัลยลักษณ คลับคลาย   วิไลภรณ วงษกิติโสภณ และ ศิริรักษ ศุภธีระธาดา
ฝายเจาะเก็บโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  ปจจุบันพฤติกรรมและคานิยมการใชชีวิตคูในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก การรับวัฒนธรรมแนวคิดของตะวันตกสงผลใหมี

การเปลี่ยนคูและการเปดเผยเพศที่ 3 มากขึ้น การซักประวัติเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสำาหรับการบริจาคโลหิต ตองใหความสำาคัญ

มากขึ้น ปจจุบันยังพบการรับบริจาคโลหิตจากผูติดเชื้อ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากคัดกรองที่ไมไดขอมูลที่แทจริง การเก็บขอมูลผูบริจาคโลหิต

ที่ไมผานเกณฑการคัดเลือกเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจึงเปนสิ่งสำาคัญที่ควรศึกษาและพัฒนาให การคัดเลือกผูบริจาคมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นและปองกันการรับบริจาคโลหิตจากผูติดเชื้อที่อยูในระยะ window period

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาแนวโนมจำานวนผูบริจาคโลหิตที่ไมผานเกณฑการคัดกรองเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

วิธีการศึกษา  รวบรวมขอมูลผูบริจาคโลหิตที่ไมผานเกณฑการคัดเลือกผูบริจาคโลหิตเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ณ ศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ สภากาชาดไทย และหนวยเคลื่อนที่ ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 เก็บขอมูลโดยแบบบันทึก

รายงาน (แบบฟอรมเลขที่ DSP001/001)

ผลการศึกษา  ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีผูบริจาคโลหิตไมผานเกณฑการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต

เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในรอบ 7 ปที่ผานมามีแนวโนมสูงขึ้นดังนี้ พ.ศ. 2551 จำานวน 629 ราย (0.81%)  พ.ศ. 2552 จำานวน 

1,067 ราย (1.37%)  พ.ศ. 2553 จำานวน 2,005 ราย (3.09%)  พ.ศ. 2554 จำานวน 2,221 ราย (3.10%)  พ.ศ. 2555 จำานวน 2,964 

ราย (3.08%)  พ.ศ. 2556 จำานวน 3,171 ราย (2.80%)  พ.ศ. 2557 จำานวน 3,419 ราย (3.03%)

สรุปผล  จากการศึกษาขอมูลพบวา มีผูบริจาคโลหิตไมผานเกณฑการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในรอบ 

7 ปที่ผานมามีแนวโนมสูงขึ้น อาจมีสาเหตุมาจากการพัฒนาการซักถามขอมูลเชิงลึกสามารถซักถามใหผูบริจาคเห็นความสำาคัญและ

ตระหนักถึงความปลอดภัยตอผูรับมากขึ้นจึงใหขอมูลที่แทจริง การซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยงของโรคติดเชื้อและพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศอาจเปนเรื่องลุกล้ำาสิทธิสวนบุคคล เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเปนเรื่องปกปดของสังคมไทย จึงตองกระทำาโดยบุคลากรที่

ผานการฝกอบรมเปนอยางดี ทั้งในดานวิชาการและบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ ศรัทธา มีความรู ความสามารถในระดับที่สามารถซักถาม 

ตอบขอซักถามและใหคำาปรึกษาได การซักประวัติเพื่อใหไดขอเท็จจริงควรกระทำาในสถานที่ที่เปนสวนตัวเพื่อใหมีบรรยากาศที่นาไววาง

ใจเอื้อใหผูบริจาคกลาเปดเผยความจริงสวนบุคคล

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ จะตองพัฒนาการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต ใหผูบริจาคโลหิตเปดเผยความจริงมากกวานี้ เนื่อง

จากพบวา ยังคงมีโลหิตที่ติดเชื้อจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ทั้งในระยะติดเชื้อและในระยะ window period
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การศึกษาอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนขณะและภายหลังบริจาคโลหิต :

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

สุวรรณี  นวอิทธิพร   พาณิภัค  ตีรณะชัยดีกุล  และ สิริกานต  ผจงวงศ
ฝายเจาะเก็บโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  ความปลอดภัยของผูบริจาคโลหิตเปนหัวใจสำาคัญประการหนึ่งของงานบริการโลหิต การเฝาระวังการเกิดอาการแทรกซอนที่ 

อาจเกิดขึ้นทั้งขณะและภายหลังบริจาคโลหิตโดยเฉพาะชวงเวลาระยะเวลาพักบนเตียงจนกระทั่งชวงดื่มน้ำาหลังบริจาคโลหิตเปนสิ่งที ่

ควรเฝาระวัง ภาวะแทรกซอน (donor side effects) ที่อาจเกิดขึ้นแบงเปน 2 ประเภทคือ เกิดอาการเฉพาะที่ (local symptom) 

เชน อาการเขียวช้ำา อาการบาดเจ็บที่เสนประสาท อาการผื่นแพ  และประเภทที่ 2 คือเกิดอาการทั่วรางกาย (general symptom หรือ 

adverse reaction) การประเมินอุบัติการณภาวะแทรกซอนรุนแรงที่เกิดขึ้นระหวางบริจาคและภายหลังบริจาคจะเปนขอมูลการเฝาระวัง

การเกิดอันตรายตอผูบริจาคโลหิตเพื่อกำาหนดเกณฑการคัดเลือกผูบริจาคและเปนแนวทางอบรมบุคลากรในการเจาะเก็บโลหิตและให 

การพยาบาลผูบริจาคโลหิตอยางถูกตองใหผูบริจาคเกิดความพึงพอใจกลับมาบริจาคซ้ำาและสรางภาพลักษณที่ดีตอการบริจาคโลหิต 

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนภายหลังบริจาคโลหิต

วิธีการศึกษา  รวบรวมขอมูลผูบริจาคโลหิตที่เกิดภาวะแทรกซอนภายหลังการบริจาคโลหิต ในศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

และในหนวยเคลื่อนที่ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 เก็บขอมูลโดยแบบบันทึกรายงาน (แบบฟอรมเลขที่ 

CWI 001/001)

ผลการศึกษา  ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 -  ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีผูบริจาคโลหิตเกิดภาวะแทรกซอนภายในศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ และหนวยเคลื่อนที่จำานวน 25,934 คน (3.52%) ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นมากที่สุดคืออาการเปนลม แยกตามระดับอาการ

ไดดังนี้ mild reaction: ระดับนอย (มีอาการเหงื่อออก วิงเวียน หนามืด คลื่นไส ไมเกิน 15 นาที) จำานวน 15,945 ราย (61.48%) 

moderate reaction: ระดับปานกลาง (มีอาการเปนลม pulse rate ชา BP ต่ำา อาการเปนอยูนาน 15 - 30 นาที) จำานวน 1,166 ราย 

(4.49%)  severe reaction: ระดับรุนแรง (ชัก เกร็ง ความดันโลหิตต่ำาปสสาวะราด) จำานวน 350 ราย (1.34%) และเกิดอุบัติเหตุ 16 

ราย (0.06%) อาการเขียวช้ำาจำานวน 6,537 ราย (25.20%) มีอาการผื่นแพ 29 ราย (0.11%) และมีอาการบาดเจ็บที่เสนประสาทจำานวน 

4 ราย (0.01%) 

สรุปผล  จากการศึกษาขอมูลพบวา ภาวะแทรกซอนที่เกิดกับผูบริจาคมากที่สุดคือ อาการเปนลมระดับนอย การเตรียมความพรอม 

กอนบริจาคโลหิตเปนการปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนที่สำาคัญที่สุดเชน การลดความวิตกกังวล การพักผอนที่เพียงพอ การรับประทาน

อาหารประจำามื้อ การดื่มน้ำาอยางนอย 500 mL กอนบริจาคโลหิต ภาวะแทรกซอนอันดับ 2 คืออาการเขียวช้ำา บุคลากรควรไดรับการ

ฝกฝนใหมีความ ทักษะ ความชำานาญ ในการเจาะเก็บโลหิต เพื่อลดอาการเขียวช้ำา ซึ่งอาการเขียวช้ำาจะเกิดขึ้นมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

ปริมาณเลือดที่คั่งอยูใตผิวหนังและการดูแลที่ถูกตองเหมาะสม
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Blood Donor Campaigns in Blood Transfusion Center, KKU : Successful or not?
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1Blood Transfusion Center, Faculty of Medicine;  2Centre for Research and Development of Medical Diagnostic Laboratories, Faculty of 

Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

Introduction:  The safest blood donors are regular, voluntary non-remunerated blood donors (VNRD).  At the time 

of shortage blood supply, replacement blood donations (RBD) were asked from patients’ family or friends.  RBD 

were not considered safe because they donated blood under family peer or circumstances pressure and may 

hide their high risk behavior or illnesses.  According to the WHO policy, every units of blood should be from 

VNRD.  In this approach, many campaigns have implemented to increase VNRD and repeated donations.  The 

campaigns were started at 2007 up to present.

Objective:  To evaluate the increasing rate of blood donation and the rate of VNRD and RBD during the fiscal 

year 2005 - 2014. 

Method:  The VNRD and RBD information during 2005 - 2014 were from indoor donation unit, Blood Transfusion 

Center, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. 

Study Results:  Total numbers of indoor blood donations were 12,986 in 2005 and 20,829 in 2014.  The increasing 

rate of donation was 72.8%.  The VNRD in 2005 to 2014 were 8,282/12,986 (63.8%), 8,868/13,051(67.9%), 11,851/16,068 

(73.8%), 14,317/17,361 (82.5%), 16,426/18,568 (88.5%), 19,416/20,714 (93.7%), 18,203/20,559 (88.5%), 18,848/21,485 

(87.7%), 20,532/22,440 (91.5%) and 18,540/20,829 (89%), respectively.  Apparently, the RBD were decreased from 

36.2% (in 2005) to 8.5 % (in 2013) and 11% (in 2014).

Conclusion:  Based on the results, our blood donor campaign project was successful.  The percentage of VNRD 

slightly became lower in 2014.  However, VNRD should be actively encouraged to repeat donation.  Therefore, 

more strategies have to be approached such as educate, motivate and recruit new blood donors and convert 

eligible RBD to VNRD to achieve the goal of WHO in the year 2020.
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การศึกษาผลการติดตามผูบริจาคโลหิตติดเชื้อใหกลับมาตรวจซ้ำาและใหคำาปรึกษา

ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ศิริรักษ  ศุภธีระธาดา   กัลยลักษณ  คลับคลาย  และ วิไลภรณ  วงษกิติโสภณ 
ฝายเจาะเก็บโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  การติดตามผูบริจาคโลหิตติดเชื้อใหกลับมาตรวจซ้ำาและใหคำาปรึกษา มีความสำาคัญทั้งตอตัวผูบริจาค ตอครอบครัว ตอสังคม 

และตอผูปวย เนื่องจากผูติดเชื้ออาจจะแพรเชื้อใหผูอื่นโดยไมรับทราบวาตัวเองติดเชื้อตางๆ ที่อาจมีในโลหิต เชน เชื้อไวรัสเอดส  เชื้อ

ไวรัสตับอักเสบ และเชื้อซิฟลิส  ดังนั้นการตรวจกรองการติดเชื้อดังกลาวในโลหิตบริจาค และกระบวนการในการใหคำาปรึกษาแกผู 

ติดเชื้อจึงเปนสิ่งสำาคัญที่จะชวยปองกันไมใหมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ปองกันการแพรกระจายของเชื้อไปสูบุคคลในครอบครัวและคน

ใกลชิด อีกทั้งยังทำาใหผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไดรับทราบปญหาสุขภาพของตนเอง เปนการดูแลผูบริจาคอยางตอเนื่อง และสงผลระยะ

ยาวถึงการใหบริการโลหิตที่ปลอดภัยตอผูปวย 

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาผลการติดตามผูบริจาคโลหิตติดเชื้อใหกลับมาตรวจซ้ำาและใหคำาปรึกษา ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

วิธีการศึกษา  รวบรวมขอมูลผูบริจาคโลหิตติดเชื้อ ทั้งในหนวยเคลื่อนที่ และศูนยบริการโลหิตแหงชาติที่กลับมาตรวจซ้ำาและรับคำา

ปรึกษา ของฝายเจาะเก็บโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ในป พ.ศ. 2552 - 2557  

ผลการศึกษา  

ป พ.ศ. 2552 มีผูบริจาคโลหิตจำานวน 324,890 คน ติดเชื้อ 4,859 คน (1.49%)  กลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา  

2,970 คน (61.12%)  ไมกลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา 1,889 คน (38.88%)

ป พ.ศ. 2553 มีผูบริจาคโลหิตจำานวน 342,318 คน ติดเชื้อ 4,321 คน (1.26 %)  กลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา  

2,575 คน (59.59%)  ไมกลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา 1,746 คน (40.41%)

ป พ.ศ. 2554 มีผูบริจาคโลหิตจำานวน 341,622 คน ติดเชื้อ 3,855 คน (1.13%)  กลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา  

2,650 คน (68.74%)  ไมกลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา 1,205 คน (31.26%)

ป พ.ศ. 2555 มีผูบริจาคโลหิตจำานวน 356,329 คน ติดเชื้อ 3,683 คน (1.03%)  กลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา  

3,026 คน (82.16%)  ไมกลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา 657 คน (17.84%)

ป พ.ศ. 2556 มีผูบริจาคโลหิตจำานวน 370,657 คน ติดเชื้อ 4,040 คน (1.09%)  กลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา  

2,844 คน (70.40%)  ไมกลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา 1,196 คน (29.60%)

ป พ.ศ. 2557 มีผูบริจาคโลหิตจำานวน 375,234 คน ติดเชื้อ 4,064 คน (1.08%)  กลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา 

2,776 คน (68.31%)  ไมกลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา 1,288 คน (31.39%)

สรุป  จากการศึกษาขอมูลในชวง 6 ป (ป พ.ศ. 2552 - 2557) พบวา มีผูบริจาคโลหิตทั้งหมด 2,111,050 คน ผูติดเชื้อทั้งหมด 24,822 

คน (1.18%)  กลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา 16,841 คน (67.85%)  ไมกลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา 7,981 คน (32.15%)  จะ

เห็นวายังไมสามารถติดตามผูติดเชื้อใหกลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษาไดทั้งหมด  เนื่องจากผูติดเชื้ออาจไมไดรับจดหมายจากการยาย

ที่อยูและไมไดแจงที่อยูปจจุบัน หรือผูติดเชื้อจงใจไมกลับมาตรวจซ้ำาและรับคำาปรึกษา  อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาและพัฒนาเชิง

รุกในการติดตามและใหคำาปรึกษาผูติดเชื้อ งานบริการโลหิตจึงควรจัดใหมีกระบวนการใหคำาปรึกษา แกผูบริจาคโลหิตติดเชื้ออยาง 

ครอบคลุมและตอเนื่อง เพื่อปองกันมิใหผูติดเชื้อที่ถายทอดทางการใหโลหิตกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำาอีก ซึ่งจะชวยลดระยะเวลา ขั้นตอน 

และคาใชจายในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อในโลหิตบริจาคไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะเกิดความปลอดภัยตอทั้งผูบริจาคโลหิต

และผูปวย ลดผลกระทบตอตัวผูบริจาคเอง และผลตอสังคมในการไปแพรเชื้ออีกดวย
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การปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในกระบวนการ Crossmatch โลหิต เพื่อปองกันอุบัติการณที่

ผูปวยไดรับโลหิตตางหมู

ประภาพร  คชพงษ   สิริพร  กฤชรัตนศักดิ์  และ ไพบูลย  เอี่ยมรักษา
แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลคายจิรประวัติ

บทนำา  การปฏิบัติงานในแผนกธนาคารเลือด เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนดวยความรอบคอบและระมัดระวัง เพราะความ

ผิดพลาดอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ได  แตถึงอยางนั้นก็ตามความผิดพลาดก็ยังสามารถเกิดขึ้นไดอยูดี เชน ป พ.ศ. 2554 

เกิดอุบัติการณติดบารโคดผูปวยสลับคน ทำาใหเกิดการ crossmatch ผิดคน 1 ครั้ง เกิดอุบัติการณหองฉุกเฉินเจาะเลือดผูปวยมา 

crossmatch สลับคน 1 ครั้ง แตทั้งสองครั้งเปน near miss ที่สามารถตรวจพบความผิดพลาดไดกอนโดยบังเอิญ ซึ่งวิธีการที่ตรวจ

พบไม่ไดอยูในกระบวนการปฏิบัติ  หลังจากสองเหตุการณนี้มีการวางแนวทางปฏิบัติในการ crossmatch โลหิตไวอยางชัดเจน แตในป 

2556 ก็ยังเกิดเหตุการณที่เจาหนาที่ไมไดปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว คือไมไดตรวจสอบชื่อผูปวยที่หลอดเลือดกับใบขอเลือดใหตรงกัน

กอนทำาการ crossmatch จึงเกิดการ crossmatch ผิดคนขึ้น และครั้งนี้ความผิดพลาดมีผลกระทบกับผูปวย ผูปวยไดรับเลือดในขณะ

กำาลังฟอกเลือด จึงเปนที่มาของคำาถามวาเราควรจะทำายังไงใหกระบวนการปฏิบัติสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได โดยใชกระบวนการ

ที่ทำาไดไมยาก และไดผลตามวัตถุประสงค เพื่อปองกันไมใหความผิดพลาดนั้นไปกอใหเกิดอันตรายกับผูปวย 

วัตถุประสงค  ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในกระบวนการ crossmatch โลหิต เพื่อปองกันอุบัติการณที่ผูปวยไดรับโลหิตผิดหมู

วิธีการศึกษา 

1. เพิ่มแนวทางการปฏิบัติ โดยกอนการ crossmatch โลหิตใหเจาหนาที่ตรวจสอบประวัติหมูโลหิตในโปรแกรมของ

สภากาชาดไทย ในกรณีที่มีประวัติใหตรวจสอบดูกับผลที่ตรวจไดวาตรงกัน

2. ในกรณีที่ไมมีประวัติใหตรวจหมูเลือดซ้ำาดวยเจาหนาที่คนที่ 2 เพื่อเปนการตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดจากขั้นตอน

การปฏิบัติภายในแผนก เพื่อที่จะทำาการแกไขไดทันเวลา

3. ใหปม ***ผูปวยไมมีประวัติหมูเลือด*** ไปที่ใบขอเลือด  เพื่อใหทางอาคารผูปวยเจาะ capillary tube มาตรวจหมูเลือด

ซ้ำากอนการจายเลือด ขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบความผิดพลาดในการเจาะโลหิตผูปวยเพื่อมาทำาการ crossmatch 

วาเปนหมูโลหิตเดียวกันกับของผูปวยที่กำาลังจะรับโลหิต

4. ประสานงานกับสวนกองการพยาบาล ชี้แจงใหเห็นความสำาคัญในการปฏิบัติวาสามารถที่จะตรวจสอบความผิดพลาดที่

อาจเกิดภายนอกแผนกพยาธิไดดวย  เพื่อขอความรวมมือในสวนที่ตองใหทางอาคารผูปวยปฏิบัติ 

สรุป  หลังจากเริ่มดำาเนินการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เปนตนมา  พบวายังไมเกิดความผิดพลาดในการใหเลือดผิดหมูกับ 

ผูปวยอีก ซึ่งทางแผนกจะติดตามผลการดำาเนินการตอไป สาเหตุสวนหนึ่งอาจเปนเพราะอุบัติการณการใหเลือดผูปวยผิดหมูสามารถ

เกิดขึ้นไดนอยอยูแลว  แตถึงอยางนั้นหากเกิดความผิดพลาดขึ้นอาจมีความรุนแรงถึงชีวิตของผูปวยได ดังนั้นเราควรวางแนวทางเพื่อ

จะปองกันดีกวาที่จะใหเกิดอุบัติการณแลวมาทำาการแกไขในภายหลัง ซึ่งอาจสงผลเสียตอชื่อเสียงของโรงพยาบาลได 
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รายงานอัตราการขอใชโลหิตหมูพิเศษ Rh Negative ของโรงพยาบาลในเครือขาย และ

การรับบริจาคโลหิตหมูพิเศษ Rh Negative ของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

พินิจ  ศรประเสริฐกุล  และ สมรัก  เพชรโฉมฉาย
ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย

บทนำา  หมูโลหิตเปนสิ่งที่มีความสำาคัญตอความปลอดภัยตอการใหและรับโลหิต หมูโลหิตระบบอารเอช (Rh) เปนหมูโลหิตที่มีความ

สำาคัญทางคลินิกรองจากหมูโลหิตระบบ ABO  ในการใหโลหิตผูปวยจำาเปนตองตรวจหมูโลหิตระบบ Rh ซึ่งในคนไทยพบวาสวนใหญเปน 

Rh positive (99.7%) และเปน Rh negative 0.3% ดังนั้นหมูโลหิต Rh negative จึงเปนหมูโลหิตพิเศษในคนไทย ซึ่งปจจุบัน

อัตราการขอใชเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมากในโรงพยาบาลตางๆในเครือขายภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี โดยปจจุบันทางภาค

บริการโลหิต ไดเปดดำาเนินการรับบริจาคโลหิตทั้งภายในและหนวยเคลื่อนที่เอง แตยังไมสามารถจัดหาโลหิตหมูพิเศษ Rh negative 

ใหกับโรงพยาบาลไดอยางเพียงพอ ตองจัดหาโลหิตเพิ่มเติมโดยการขอเบิกจากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และภาคบริการโลหิตแหงชา

ติอื่นๆ ซึ่งบางครั้งอาจจะใชระยะเวลานาน เนื่องจากเกิดปญหาการขาดแคลนโลหิตหมูพิเศษ Rh negative อยูในขณะนั้นทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาอัตราการขอเบิกโลหิตหมูพิเศษ Rh negative ของโรงพยาบาลในเครือขาย และการรับบริจาคโลหิตหมูพิเศษ 

Rh negative ของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เพื่อนำามาใชในการวางแผนการจัดหาใหเพียงพอ

วิธีการศึกษา  ทำาการศึกษาขอมูลยอนหลัง (Retrospective) โดยการรวบรวมขอมูลการเบิกโลหิตหมูพิเศษ Rh negativeและขอมู

ลการรับบริจาคโลหิตหมูพิเศษ Rh negative ของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือขาย ไดแก 

ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ในป พ.ศ. 2557 

ผลการศึกษา  จากการศึกษาพบวา อัตราการขอเบิกโลหิตหมูพิเศษ Rh negative ของโรงพยาบาลในเครือขายภาค มีจำานวนทั้งหมด 

69 ยูนิตและขอมูลการรับบริจาคโลหิตหมูพิเศษ Rh negative ของภาคฯ มีจำานวนทั้งหมด 38 ยูนิต ซึ่งไมเพียงพอคิดเปนเพียง 

รอยละ 55.07 โดยแบงเปน หมูโลหิต A Rh negative ขอเบิก 4 ยูนิต จัดหาได 9 ยูนิต (100%) หมูโลหิต B Rh negative 

ขอเบิก 27 ยูนิต จัดหาได 15 ยูนิต (55.56%) หมูโลหิต O Rh negative ขอเบิก 31 ยูนิต จัดหาได 11 ยูนิต (35.48%) และ AB Rh 

negative ขอเบิก 7 ยูนิตจัดหาได 3 ยูนิต (42.86%)

สรุป  จากขอมูลการศึกษาครั้งนี้พบวา การรับบริจาคโลหิตหมูพิเศษ Rh negative ของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี 

ไมเพียงพอตอการอัตราขอเบิกของโรงพยาบาลตางๆ ในเครือขาย คิดเปนเพียง รอยละ 55.07 เทานั้น ทำาใหตองขอเบิกจากศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ และภาคบริการโลหิตแหงชาติอื่นๆ มาจำานวนมาก ซึ่งบางครั้งตองใชระยะเวลานาน  ดังนั้นการจัดหาโลหิตหมูพิเศษ Rh 

negative จึงเปนปญหาสำาคัญที่ตองนำามาพิจารณาและหาแนวทางการจัดหาโลหิตใหเพียงพอตอการรักษาของแพทย และเพื่อเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนที่มีประชากรและผูปวยเขามาสูประเทศไทยมากขึ้น  โดยอาจจะตั้งเปนชมรมผูบริจาคโลหิตหมูพิเศษ

ระดับภาคบริการโลหิตแหงชาติ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดหาโลหิตอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการขอเบิกจากศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
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การวิเคราะหขอมูลผูบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดหาโลหิต

ใหเพียงพอตอความตองการ

ปองจิต  เข็มนาค   ผองศรี  หลำาบางชาง   ทิพยฤทัย  พานิชชาติ   ศิริยศ  เดนมงคลชัย  และ อัญชลี ศุภนิตย
งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี

บทคัดยอ  การจัดหาโลหิตใหเพียงพอกับความตองการขอผูปวยนั้นถือวาเปนหัวใจหลักของการใหบริการดานธนาคารเลือด เพราะใน 

ปจจุบันความตองการใชโลหิตมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น แตปริมาณโลหิตที่ไดจากการบริจาคไมไดเปนไปตามสัดสวนที่ตองการในหลายๆ ครั้ง

โรงพยาบาลรวมไปถึงศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯจึงเกิดวิกฤตขาดเลือด  ดังนั้นการรอคอยใหผูบริจาคเดินทางมาที่โรงพยาบาลหรือ

ศูนยบริการโลหิตอาจจะยังไมเพียงพอ นโยบายเชิงรุกตางๆ จึงไดถูกนำามาปรับใชเพื่อใหไดซึ่งปริมาณโลหิตที่ตองการ ไมวาจะเปนการ

รับบริจาคโลหิตพิเศษในวันสำาคัญตางๆ เชน วันปใหม วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสงกรานต ฯลฯ มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

และการจัดหนวยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เปนตน

วัตถุประสงค  เพื่อวางแผนและพัฒนาการจัดหาโลหิตใหเพียงพอกับความตองการ

วิธีการศึกษา  เก็บขอมูลผูบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลราชวิถีและปริมาณโลหิตที่ใชจริงระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 - กันยายน 

พ.ศ. 2557

ผลการศึกษา  ระหวางป พ.ศ. 2550 - 2553 ปริมาณความตองการใชโลหิตมากกวาปริมาณโลหิตที่มีถึง 2.18 เทา ซึ่งตองมีการเบิก

โลหิตเพิ่มเติมจากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เปนจำานวนมาก แตเริ่มจากป พ.ศ. 2554 จนถึงปจจุบัน โรงพยาบาล

ราชวิถีมีการจัดหนวยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น จึงทำาใหอัตราการเบิกโลหิตจากศูนยบริการโลหิตแหงชาติลดลงเหลือเพียง 

0.5 - 0.6 เทา ยอดของผูบริจาคโลหิตโดยรวมมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และมากที่สุดในป พ.ศ. 2556 แตกลับลดลงอีกในป พ.ศ. 2557 

เปนจำานวน 12,169 ราย และ 11,343 ราย ตามลำาดับ ในป พ.ศ. 2557 มีผูชายบริจาคเลือดมากกวาผูหญิง 1.16 เทา มีผูบริจาคแบบ

ตอเนื่อง 6,866 ราย และมีผูบริจาคโลหิตเปนครั้งแรกรวม 4,477 ราย ซึ่งแบงเปนการกุศล รอยละ 25.26  ทดแทนญาติ รอยละ 51.82 

และจากหนวยเคลื่อนที่ รอยละ 22.92

สรุป  ภาวะขาดแคลนโลหิตสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ดังนั้นฝายจัดหาโลหิตจึงตองมีแผนการรับมืออยางมีประสิทธิภาพ การเปดรับ

บริจาคโลหิตโดยท่ัวไปในโรงพยาบาลอาจจะไดผูบริจาคอยางสม่ำาเสมอแตนั้นก็อาจจะไมเพียงพอกับปริมาณความตองการของผูปวย 

ในปจจุบัน ซึ่งการมีหนวยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จึงเปนอีกโอกาสที่สามารถไดผูบริจาคเพิ่มขึ้นหรือแมกระทั่งการบริจาคทดแทน

ก็เปนการเพิ่มสภาพคลองใหกับธนาคารเลือดไดเปนอยางดี ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุงหมายในการวิเคราะหขอมูลผูบริจาคโลหิตเพื่อนำาไป

สูการวางแผนและการจัดหาโลหิตในป พ.ศ. 2558 ใหเพียงพอกับความตองการตอไป
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การบริหารปริมาณโลหิตและสวนประกอบโลหิตระหวางภาคบริการโลหิตแหงชาติดวย

Google Spreadsheet

สาธิต  เทศสมบูรณ1   วชิราภรณ  ยนตวิเศษ1  และ ทัศนีย  สกุลดำารงคพานิช2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จ.นครสวรรค   2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  การนำาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช เพื่อชวยแจกจายโลหิตและสวนประกอบโลหิตอยางมีประสิทธิภาพ เปนแนวทางหนึ่ง

ในการลดปญหาขาดแคลนโลหิต

วัตถุประสงค  เพื่อนำาเสนอผลการพัฒนาและใช Google spreadsheet ชวยแจกจายโลหิตและสวนประกอบโลหิตระหวางภาคบริการ

โลหิตแหงชาติ 13 แหง ดวยตั้งแตเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2557 

วิธีดำาเนินการ  ไดดำาเนินการพัฒนา Google spreadsheet บันทึกขอมูลปริมาณโลหิตและสวนประกอบโลหิตของภาคบริการโลหิต

แหงชาติทั้ง 13 แหง โดยทุกภาคบริการโลหิตแหงชาติสามารถรับทราบปริมาณโลหิตและสวนประกอบโลหิตไดทั้งหมด ทดลองใชงาน 

พัฒนาปรับปรุงขอบกพรองตางๆ และนำามาใชเปนเครื่องมือชวยแจกจายโลหิตและสวนประกอบโลหิตระหวางภาคบริการโลหิตแหงชาติ 

ผลการพัฒนา  สามารถใช Google spreadsheet เปนเอกสารออนไลนชวยในการแจกจายโลหิตและสวนประกอบโลหิตระหวางภาค

บริการโลหิตแหงชาติทั้ง 13 แหง ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2557 จำานวน 32,008 ยูนิต แบงเปน PRC 8,945 ยูนิต 

LPRC 5,419 ยูนิต  PC/LPPC 1,299 ยูนิต  FFP 9,136 ยูนิต  Cryo 7,051 ยูนิต และ Rh negative 158 ยูนิต

สรุปและวิจารณ  การใช Google spreadsheet สามารถชวยแจกจายโลหิตและสวนประกอบโลหิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำาใหรับ

ทราบปญหาขาดแคลนโลหิตของบางภาคบริการโลหิตแหงชาติและสามารถสงโลหิตและสวนประกอบโลหิตไปชวยลดปญหาไดถูกชนิดและ

หมูโลหิต โดยเฉพาะ Rh negative การที่สามารถรูวาภาคบริการโลหิตแหงชาติใดมีโลหิต Rh negative ทำาใหลดระยะเวลาในการจัดหา

โลหิตใหแกผูปวยไดอยางมาก ทั้งนี้ ภาคฯ ยังไดพัฒนาทำา Google spreadsheet บันทึกขอมูลปริมาณโลหิตในกลุมเครือขายของภาค

บริการโลหิตแหงชาติที่ 8 อีกดวย อยางไรก็ตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นยังพบขอจำากัดของการใชงานในรูปแบบตารางออนไลนคือ ไมแสดง 

ขอมูลในลักษณะ real time ไมสามารถบันทึกขอมูลในแตละวันได ซึ่งจำาเปนตองพัฒนาตอไปในอนาคต เชน การจัดเก็บขอมูล 

ในลักษณะฐานขอมูล การประมวลผลและการแสดงผลขอมูล เปนตน
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การพัฒนาวิธีการจัดหาโลหิตใหกับผูปวยของหองปฎิบัติการเม็ดโลหิตแดง

ฝายหองปฎิบัติการพิเศษ

พลอยมณี  สุวรรณวุฒิชัย   จิราภรณ  จันทอักษร   ยศสินี  แพทยรังษี   อำานาจ  ศิริวงษ   สุดาวรรณ  ลิ้มธรรมาภรณ  

ดวงพร  สังขนุน   มรกต  เอมทิพย  และ ภาวิณี  คุปตวินทุ 
ฝายหองปฏิบัติการพิเศษ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  หองปฎิบัติการเม็ดโลหิตแดง ฝายหองปฎิบัติการพิเศษ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ทำาหนาที่ใหบริการตรวจ

ตัวอยางโลหิตผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับหมูโลหิตระบบ ABO Rh  รวมทั้งการตรวจหาชนิดแอนติบอดี และจัดเตรียมโลหิตที่เขากันไดใหกับ

ผูปวยที่มีปญหาจากธนาคารเลือดทั่วประเทศ รวมถึงการจัดหาโลหิตที่มีแอนติเจนหายากชนิดตางๆ ใหกับผูปวยซึ่งตรวจพบแอนติบอดี 

แตเนื่องจากพบปญหามีความลาชาของการใหบริการบางประเภท จึงไดพัฒนาและปรับปรุงระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดเวลา

การใหบริการ

วัตถุประสงค  เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการใหบริการ (turnaround time) กอนและหลังการปรับปรุงระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วิธีการศึกษา  หองปฎิบัติการเม็ดโลหิตแดงไดจัดการประชุมเพื่อหาสาเหตุของความลาชา ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โดยเพิ่มวิธีการตรวจสอบและพัฒนาเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบหาชนิดของแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงในผูปวย ไดแก การทำา 

allogeneic adsorption - elution  การใชเทคนิค microcolumn agglutination  การใช enzyme technique  การทำา acidified 

test และการทำา C4 coated cells สำาหรับการจัดหาโลหิตที่มีแอนติเจนชนิดตางๆ ใหผูปวย ไดเพิ่มจำานวนการตรวจแอนติเจนชนิด

ตางๆ ในโลหิตผูบริจาคดวยเทคนิค microplate hemagglutination  นอกจากนี้ไดปรับปรุงการประสานงานเพื่อขอขอมูลผูปวย 

จากโรงพยาบาลที่สงตรวจ มีการเพิ่มจำานวนเจาหนาที่ปฎิบัติงานและเริ่มดำาเนินการการเก็บขอมูล turnaround time เพื่อนำามา 

เปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุงระบบงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 และป พ.ศ.2557 

ผลการศึกษา  จากการเก็บขอมูล turnaround time เปรียบเทียบดังกลาว  พบวา ในป พ.ศ.2556 มีจำานวนผูปวยสงตรวจทั้งหมด 

898 ราย ไมสามารถจัดหาโลหิตใหผูปวยทันตามเวลาที่กำาหนด 28 ราย คิดเปนรอยละ 3.1 และในป พ.ศ. 2557  มีจำานวนผูปวย 

สงตรวจทั้งหมด 1,128 ราย ไมสามารถจัดหาโลหิตใหผูปวยทันตามเวลาที่กำาหนดจำานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 0.4 

สรุป  การตรวจหาชนิดของแอนติบอดีโดยใชเทคนิคเสริมเพิ่มเติม การมีจำานวนผูบริจาคโลหิตที่ไดรับการตรวจแอนติเจนชนิดตางๆ

ของเม็ดโลหิตแดงเพิ่มขึ้น และการไดรับขอมูลของผูปวยชวยใหสามารถลดระยะเวลาในการจัดหาโลหิตใหกับผูปวยได จึงทำาใหผูปวย

ไดรับโลหิตรวดเร็ว ชวยใหหายจากภาวะซีดและไดรับการรักษาทันเวลา  เปนการเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูปวย
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การแกปญหา Fibrin clot ใน พลาสมา (FFP) : บูรณาการแนวคิด Engagement & KM

ในงานควบคุมคุณภาพ

พันธนา  ไชยนวล   ธนสิทธิ์  สุคันธวณิชย   ไมตรี  ศรีวิชัย   บรรพต  แสงคำานาง  ประกาย  สมพาน 
และ นิภาพรรณ  ลี้ตระกูล
งานธนาคารเลือด  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทนำา  Fibrin clot ใน fresh frozen plasma (FFP) เปนปญหาที่พบไดบอยในงานธนาคารเลือด ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการ

ผลิตหลายขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนการเจาะเก็บ การเก็บรักษาและการละลาย การศึกษานี้จึงใชแนวคิดเชิงบริหารจัดการความรูรวมกับ

การสรางความผูกพันตอผลผลิตที่มีคุณภาพของบุคลากรมาประยุกตเพื่อแกปญหา บนพื้นฐานของการวิเคราะหงานประจำาสูการวิจัย 

วัตถุประสงค  เพื่อทราบสาเหตุของการเกิด fibrin clot ใน FFP และหาแนวทางปฏิบัติสูการแกไข ปองกันในอนาคต

วิธีการ  นำาขอมูลจากอุบัติการณของการเกิด fibrin clot ใน พลาสมาที่ละลายแลวระหวาง เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2556 

จำานวนทั้งสิ้น 6,138 ยูนิต มาวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธจากสมมุติฐานทางวิชาการ จากนั้นทำาการควบคุมกระบวนการเจาะเก็บ 

กระบวนการแชแข็งและกระบวนการละลาย และเก็บขอมูลของแตละชวงเวลาหลังการปรับปรุงกระบวนการตอไปอีกกระบวนการ 

ละ 3 เดือน รวมทั้งสิ้นเปนเวลา 11 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 - มีนาคม พ.ศ. 2557 นำาขอมูลที่ไดคำานวณหาอัตรา 

การเกิด fibrin clot เปรียบเทียบความแตกตาง โดยใชสถิติเปรียบเทียบพหุคูณ(Multiple Comparison Test)

ผลการศึกษา  พบอัตราการเกิด fibrin clot ในพลาสมาจำานวน 456 ยูนิต คิดเปนรอยละ 7.43 สามารถตั้งสมมุติฐานของกระบวนการ

ที่อาจเปนสาเหตุกระตุนการเกิด fibrin clot ได 3 ประเด็น ไดแก 1. กระบวนการเจาะเก็บ  2. กระบวนการละลาย  3. กระบวนการ

แชแข็ง และไดทำาการแกไขปรับปรุงตามลำาดับ หลังปรับทั้ง 3 กระบวนการ พบอัตราการเกิด fibrin clot รอยละ 6.10, 6.12 และ 

1.17 ตามลำาดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปรับปรุงแตละกระบวนการพบวา การปรับกระบวนการแชแข็ง ทำาใหเกิด 

fibrin clot ลดลงอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.001) เมื่อเทียบกับกอนการปรับปรุง เทียบกับการปรับกระบวนการเจาะเก็บ 

(p = 0.007) หรือการปรับกระบวนการละลาย (p = 0.007)

สรุปและวิจารณ  กระบวนการแชแข็งมีอิทธิพลตอการเกิด fibrin clot  การทำาใหพลาสมาแข็งตัวที่อุณหภูมิสูงกวา -30oC ในเวลา

ที่นานเกิน 30 นาที มีผลตอปจจัยการแข็งตัวของเลือด อยางไรก็ตามปญหา fibrin clot อาจมีสาเหตุตางกันในแตละหองปฏิบัติการ 

ขึ้นอยูกับบริบทของงานในหองปฏิบัติการนั้นๆ ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทีมผูปฏิบัติงาน สงผลใหบรรลุผล

สำาเร็จในการแกปญหารวมกัน การศึกษานี้อาจประยุกตใชกับผลิตภัณฑของเลือดอื่นๆ ในรูปแบบของการบูรณาการแนวคิดทางการ

บริหารและการวิเคราะหงานเชิงสถิติ ที่สามารถนำาขอมูลที่ไดไปศึกษาเพิ่มเติมตอไป
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การเตรียมเกล็ดโลหิตชนิด Leukocyte Poor Platelet Concentrate หมูโอในพลาสมาหมูเอบี 

สำาหรับใชในผูปวยทุกหมู

พูนทรัพย  ศรีพารา1   น้ำาริน  บุญมาวงษา1   ธเนต  ทนุการ1   สิริลักษณ  ชื่นตา1   จินตนา  พัวไพโรจน1

และ อมรรัตน  รมพฤกษ1,2
1คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร   2ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนำา  การใหเกล็ดโลหิตในผูปวยเพื่อการรักษามักใหหมูเดียวกันกับผูปวย แตเนื่องจากเกล็ดโลหิตมีอายุการใชงานสั้น ดังนั้นใน

ทางปฏิบัติมักประสบปญหาไมมีเกล็ดโลหิตตรงหมูใหผูปวย บางครั้งจำาเปนตองใหตางหมู โดยมีหลักการ คือ เกล็ดโลหิตที่ใหไมควร

มีแอนติเจนหรือแอนติบอดีตรงกับของผูปวยจึงจะปลอดภัย  คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเตรียม

เกล็ดโลหิตหมูโอชนิด single donor platelet (SDP) ในพลาสมาหมูเอบี เพื่อใชในผูปวยทุกหมูตั้งแตป พ.ศ. 2552 จนถึงปจจุบัน 

แตเปนการเตรียมจาก SDP  ดังนั้นทีมผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคที่จะเตรียมเกล็ดโลหิตชนิด leukocyte poor platelet concentrate 

หมูโอในพลาสมาหมูเอบี (LPPC O/AB) ซึ่งเปนการเตรียมจาก buffy coat ของผูบริจาคโลหิตรวม

วิธีการศึกษา  นำา buffy coat ของผูบริจาคหมูโอจำานวน 4 ยูนิต ที่บีบแยกจากถุง quadruple แบบ top and bottom มารวมกัน 

โดยใชพลาสมาหมูเอบี 1 ยูนิต เปนตัวชะลางเม็ดโลหิตในถุง buffy coat ใหมารวมกันในถุงเดียว นำาไปปน และบีบแยกเอาเกล็ด

โลหิตที่แขวนลอยในพลาสมาออกมา ไดเปน LPPC O/AB ทำาการศึกษาเพื่อหาปริมาณเกล็ดโลหิต (platelet yield) และทำาการหาคา 

ไตเตอรของแอนติ-เอและแอนติ-บี คงเหลือในพลาสมาของ LPPC O/AB ที่เตรียมขึ้นดวยวิธีเจล ในชวงระหวางเดือนมกราคม - 

ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผลการศึกษา  จากการศึกษา LPPC O/AB จำานวน 53 ชุด มีปริมาณเกล็ดโลหิตเฉลี่ยเทากับ 6.0 ± 2.5 ยูนิต (4.1-8.4 ยูนิต) ปริมาตร

ของ buffy coat เฉลี่ยเทากับ 334.8 ± 31.2 มล. (284-362 มล.) ปริมาตรของพลาสมาเอบีที่เติมเฉลี่ยเทากับ 256.9 ± 55.6 มล. 

(204-324 มล.) ปริมาตรของ LPPC O/AB เฉลี่ยเทากับ 259.4 ± 50.2 มล. (212-331 มล.)  สำาหรับการหาคาไตเตอรของแอนติ-เอ

และแอนติ-บี คงเหลือ ในพลาสมาของ LPPC O/AB พบวาตรวจไมพบแอนติบอดีจำานวน 7 ชุด คิดเปน รอยละ 13.2  มีไตเตอร 

≤ 32 จำานวน 44 ชุด คิดเปน รอยละ 83.0 และอีก 2 ชุดพบไตเตอรของแอนติ-บี คงเหลือเทากับ 64 คิดเปน รอยละ 3.8

สรุปและวิจารณ  ขอมูลที่ไดจากการศึกษาพบวา LPPC O/AB ที่เตรียมขึ้น มีปริมาณเกล็ดโลหิตเฉลี่ยที่สามารถใหผูปวยได 

1 dose โดยมีแอนติ-เอและแอนติ-บี คงเหลือในพลาสมาของ LPPC O/AB เปน low titer คิดเปน รอยละ 96.2 มีเพียง 2 ชุดที่มีคา

ไตเตอรแอนติ-บีเทากับ 64 ซึ่งนาจะมีปจจัยที่เกี่ยวของ คือ 1) ไตเตอรของแอนติ-บี ใน buffy coat ของผูบริจาคหมูโอสูงตั้งแตเริ่มตน 

2) สัดสวนของปริมาตร buffy coat ตอพลาสมาเอบี ดังนั้นหากในกระบวนการเตรียมสามารถควบคุมปริมาณของพลาสมาใน buffy 

coat ใหเหลือนอยลง ก็จะทำาใหเกล็ดโลหิตชนิดนี้มีคาไตเตอรของแอนติ-เอและแอนติ-บี คงเหลือลดลงตาม ทำาใหผูปวยที่ไดรับเกล็ด

โลหิตมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตามลำาดับ
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การศึกษาการเตรียม Leukocyte Poor Platelet Concentrate (LPPC) แบบ Overnight 

Storage เทียบกับการเตรียมแบบทั่วไป

ธนศานต  ลูกเหล็ม1   วิโชติ  บุรพชนก1   นภาพร  โมสิกานนท1   พรทิพย  รัตจักร1  และ ทัศนีย  สกุลดำารงพานิช2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต   2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

บทนำา  ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต ไดทำาการผลิต Leukocyte Poor Platelet Concentrate (LPPC) เพื่อเตรียมให 

โรงพยาบาลและภาคบริการโลหิตแหงชาติตางๆ ซึ่ง LPPC มีเม็ดโลหิตขาวลงนอยกวา 0.2 x 109 /unit  ตามเกณฑมาตรฐานของ

ศูนยบริการโลหิต  การเตรียม LPPC แบบทั่วไป คือจาก Whole Blood (WB) ที่ผานกระบวนการเตรียมสวนประกอบโลหิตวัน

ที่ทำาการเจาะเก็บ ซึ่งบางครั้งตองเรงรีบและเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  ทางสภากาชาดฟนแลนด และภาคบริการโลหิตแหง

ชาติ จังหวัดภูเก็ต จึงได implement การเตรียมสวนประกอบโลหิตจาก WB ที่เก็บไวขามคืนที่อุณหภูมิหองแอร (20-24oC) ซึ่งเปน 

WB จากการออกหนวยเคลื่อนที่ในตางจังหวัด  WB จะถูกทำาใหเย็นลงอยางรวดเร็ว (cool down) ดวย 1,4-Butanediol Gel (BD 

gel) จนมีอุณหภูมิ 20-24oC และใช BD Gel ในกระบวนการเก็บรักษาอุณหภูมิตลอดการขนสงโลหิตจากหนวยเคลื่อนที่กลับมายัง

ภาคบริการโลหิต  

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาคุณภาพของ LPPC จากการเตรียม LPPC แบบ Overnight  เปรียบเทียบกับการเตรียม LPPC แบบทั่วไป  

จำานวน 20 pools ซึ่งใชเกณฑคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

วิธีการศึกษา  เปนการศึกษาจากการเตรียม LPPC แบบ overnight จำานวน 20 pools ทำาการตรวจสอบปริมาณเกล็ดโลหิต ใน Day1 / 

Day2/ Day5 และ Day7  เปรียบเทียบกับปริมาณเกล็ดโลหิตที่ไดจากการเตรียม LPPC แบบทั่วไป จำานวน 20 pools

ผลการศึกษา  ปริมาณเกล็ดโลหิตที่ไดจากการเตรียม LPPC แบบ overnight จำานวน 20 pools ทุกยูนิตอยูในเกณฑมาตรฐานใน

ทุกหัวขอการทดสอบ เชนเดียวกับการเตรียม LPPC แบบทั่วไป  โดยปริมาณของเกล็ดโลหิตของการเตรียม LPPC แบบ overnight  

จะนอยกวาการเตรียม LPPC แบบทั่วไป  แตยังอยูในเกณฑมาตรฐานของศูนยบริการโลหิต และปริมาณเม็ดโลหิตขาวจากการเตรียม

แบบทั่วไป และแบบ overnight ไมมีความแตกตางและอยูในเกณฑมาตรฐาน 

วิจารณและสรุป  จากการศึกษาปริมาณเกล็ดโลหิต  โดยการเตรียม LPPC แบบ overnight จำานวน 20 pools เปรียบเทียบกับการ 

เตรียม LPPC แบบทั่วไป จำานวน 20 pools  พบวาเตรียม LPPC แบบ overnight ปริมาณของเกล็ดโลหิตนอยกวาการเตรียม LPPC 

แบบทั่วไป แตอยูในเกณฑมาตรฐานและผานเกณฑมาตรฐานในทุกหัวขอการทดสอบ volume, WBC count, swirling และ pH   

การเตรียม LPPC แบบ over night  ทำาใหไมตองเรงรีบในกระบวนการการผลิต ลดความผิดพลาด และลดภาระงานของเจาหนาที ่ 

อีกทั้งทำาใหสะดวกในการบริการจัดการ stock และวางแผนการผลิต LPPC ทำาใหเกล็ดโลหิตใน stock มีเพียงพอสำาหรับโรงพยาบาล

และภาคบริการโลหิตแหงชาติตางๆ ทำาใหผูปวยมีปริมาณ LPPC สำาหรับใชอยางเพียงพอและทันตอความตองการ
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การศึกษาชนิดแอนติบอดีที่ตรวจพบในผูบริจาคโลหิตภาคอีสานตอนบน

วรวิทย  ภาโสม1   เจริญศักดิ์  ทัพโยธา1   สุวลักษณ  พนมอุปถัมภ1   กรนิกา  ติวทอง1   วิชชุดา  ปองทอง1

วิราศิณี  ชัยมณี1  และ ทัศนีย  สกุลดำารงคพานิช2

1ภาคบริการโลหิตที่ 6 จังหวัดขอนแกน  2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  ในรางกายของมนุษยนอกจากแอนติบอดีตอระบบ ABO แอนติเจนแลว สามารถตรวจพบแอนติบอดีตอแอนติเจนในระบบ

อื่นๆ ที่เรียกวา unexpected antibody หรือ irregular antibody ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ จากการไดรับสารที่คลาย

คลึงแอนติเจน หรือจากปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุมกันถูกกระตุน เชน จากการไดรับสวนประกอบโลหิต การตั้งครรภ หรือการปลูก

ถายอวัยวะ การหาชนิดของแอนติบอดีในผูบริจาคจึงมีประโยชนในการเลือกสวนประกอบโลหิตที่เหมาะกับผูปวยที่สุด เพื่อปองกันการ

เกิดปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคหลังไดรับสวนประกอบโลหิต 

วัตถุประสงค  เพื่อจำาแนกชนิด unexpected antibody ที่ตรวจพบในภาคอีสานตอนบน ดวย panel cell ที่ไดจากศูนยบริการโลหิต 

สภากาชาดไทย

วิธีการ  เก็บตัวอยางโลหิตของผูบริจาคโลหิตตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ที่ใหผลการตรวจคัดกรอง

แอนติบอดี (antibody screening test) ≥ 1+ ดวยวิธี saline tube technique, indirect antiglobulin test โดยใชเซลล 

มาตรฐาน pool O cells และวิธี papain 37oC (PK7300 automate) โดยใชเซลลมาตรฐาน O1, O2 ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

ตัวอยางที่ไดจะนำามาตรวจหาชนิดของแอนติบอดี (antibody identification) โดยใช panel cells ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

ดวยวิธีหลอดทดลองมาตรฐาน (standard tube test) 

ผลการศึกษา  จากการตรวจคัดกรองโลหิตผูบริจาคจำานวน 43,220 ราย พบวามีตัวอยางที่ใหผลบวกจำานวน 922 ราย (รอยละ 2.13) 

ไดนำามาตรวจแยกหาชนิดของแอนติบอดีจานวน 577 ราย (รอยละ 62.58)  สามารถระบุชนิดของแอนติบอดีได 327 ราย (รอยละ 

56.67) พบเปน anti-P
1
 133 ราย (รอยละ 40.67) มากที่สุด  รองลงมาคือ anti-Leb 50 ราย (รอยละ 15.29)  anti-Lea,b 48 ราย 

(รอยละ 14.68)  anti-Mia 34 ราย (รอยละ 10.40)  anti-Lea 30 ราย (รอยละ 9.17)  anti-E 9 ราย (รอยละ 2.75)  anti-M 5 ราย 

(รอยละ 1.53)  auto-antibody 6 ราย (รอยละ 1.83) และ anti-D, anti-c, anti-Fyb และอยางละ 1 ราย (รอยละ 0.31) ตามลำาดับ

นอกจากนี่ยังพบ unexpected antibody 2 ชนิดในหนึ่งรายจำานวน 9 ราย (รอยละ 2.75)

สรุปและวิจารณ  จากการศึกษาพบ unexpected antibody ในผูบริจาคโลหิตภาคอีสานรอยละ 2.13 ชนิดของแอนติบอดีที่พบ 

ไดบอยคือ anti-P
1
, anti-Leb, anti-Mia และ anti-Lea ตามลำาดับ  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้ของคลังเลือดกลาง คณะ

แพทยศาสตร โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน แตแตกตางจากการศึกษาของโรงพยาบาลสงขลานครินทรที่พบ anti-Lea 

มากที่สุด แอนติบอดีดังกลาวรอยละ 47.37 เกิดปฏิกิริยาเฉพาะที่อุณหภูมิหอง
 
เปนชนิด IgM ที่ไมทำาใหเกิด hemolytic transfusion 

reaction ที่รุนแรง แตก็มีแอนติบอดีในกลุมนี้รอยละ 45.75 นี้ที่ทำาปฏิกิริยาจนถึง anti-human globulin phase และอีกรอยละ 

6.88 ที่ทำาปฏิกิริยาเฉพาะ anti-human globulin phase  ดังนั้นการใหโลหิตแกผูปวยเพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงตองมีการ

ตรวจคัดกรองแอนติบอดีในผูบริจาคโลหิตและการทำา cross matching  นอกจากนี้ยังใชประโยชนจากแอนติบอดีที่พบที่มีความแรง

ของปฏิกิริยาตั้งแต 2+ ในการตรวจแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงเพื่อเลือกโลหิตที่เหมาะสมที่สุดใหกับผูปวย 
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การสรางเซลลสายพันธุ Anti-M ดวยวิธี Human Monoclonal Hybridoma Technique

สมพงศ  บุญให   กาญจนา  เอี่ยมอัมพร   ปาจรีย  ดีสิน  สรีญา  แกมทอง  ณรงคชัย  แกวใจงาม และ อุดม  ติ่งตอย
ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  ปจจุบันน้ำายาตรวจหมูโลหิต anti-M ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ผลิตขึ้นมาจากการฉีดกระตุนกระตาย 

(rabbit polyclonal antibody) ซึ่งมีกระบวนการผลิตคอนขางยุงยากแอนติบอดีที่ผลิตไดมีความจำาเพาะไมคงที่และความแรงที่ได 

คอนขางต่ำา จึงนำาไปสูการพัฒนาทางดาน monoclonal antibody โดยใชเม็ดเลือดขาวของผูบริจาคโลหิตที่มีการสราง anti-M มา

ทำาการเลี้ยงในหลอดทดลองดวยวิธี human monoclonal hybridoma technique

วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาน้ำายาตรวจหมูโลหิต anti-M ดวยวิธี human monoclonal hybridoma technique

วิธีการศึกษา  นำาเซลลเม็ดเลือดขาวของผูบริจาคโลหิตที่มีการสราง anti-M ทำาการ transform ดวย EB virus เลี้ยงขยาย transform 

cell ประมาณ 3-4 สัปดาห จากนั้นทำาการคัดเลือกเซลลสายพันธุที่สรางแอนติบอดี และนำาเซลลที่สรางแอนติบอดีนี้ไปเชื่อมกับเซลล 

มะเร็ง เพื่อทำาใหเกิดเซลลสายพันธุที่คงทน จากนั้นคัดเลือกเฉพาะเซลลเดี่ยว (monoclonal cell) ดวยวิธี limiting dilution เพื่อ

ใหเกิดความมั่นใจวาเซลลสายพันธุท่ีไดมานั้นสรางแอนติบอดีชนิดเดียวและยังเปนการกำาจัดเซลลที่ไมสรางแอนติบอดีออกไปดวยนำา

เซลลที่ไดแชแข็งในไนโตรเจนเหลว (-196oC) เพื่อเก็บเปน master cell bank ตอไป

ผลการศึกษา  จากการทดลองสรางเซลลสายพันธุดวยวิธี human monoclonal hybridoma techniqueไดพบ hybridoma cell ที่

สราง anti-M 1 เซลลสายพันธุ (1F9) โดยทดสอบกับ panel cell Lot. 57100, 57110 และ 57120 ไดผลสรุปตรงกัน และความแรง

ที่ไดเทากับ 1024 (M+N-) และ 512 (M+N+)

วิจารณและสรุป  เซลลสายพันธุ anti-M human monoclonal (1F9) ที่ไดมีความจำาเพาะและความแรงดีกวา anti-M rabbit polyclonal 

ที่ผลิตมาจากกระตายจึงสามารถนำามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ anti-M อีกทั้งยังชวยลดตนทุนและขั้นตอนการผลิตจากเดิม อยางไร 

ก็ตาม anti-M human monoclonal (1F9) ยังตองผานการทดสอบทางดาน serology อีกมากเพื่อใหเกิดความมั่นใจและน้ำายาที่ไดมี

ประสิทธิภาพตอไป
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ความผิดปกติของแอนติเจน Ss ในผูบริจาคโลหิตที่มีแอนติเจน Miltenberger Subclasses 

Mia(+)

กัลยา  เกิดแกวงาม   สาริกา  เมฆฉาย   จินตนา  ทับรอด และ อุดม  ติ่งตอย
ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  หมูเลือด Mia(+) หรือ Miltenberger Subclasses เกิดจาก mutation ของ glycophorin A (GPA) และ glycophorin B 

(GPB) บนผิวเม็ดเลือดแดง โปรตีนทั้งสองชนิดเปนองคประกอบของหมูเลือดระบบ MNS เมื่อเกิด mutation จะไดโมเลกุลลูกผสม 

(hybrid) ของ GPA และ GPB กลายเปนแอนติเจนชนิดใหม คือ Miltenberger Subclasses Mia(+) แลวยังมีผลกระทบทำาใหแอนติเจน

อื่นๆ ในหมูเลือดระบบ MNS เกิดความผิดปกติ (variation) ขึ้นได ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลลไดศึกษา Miltenberger 

Subclasses Mia(+) แลวพบความผิดปกติของแอนติเจน Ss ของผูบริจาคโลหิตบางราย

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาความผิดปกติของแอนติเจน Ss ในผูบริจาคโลหิตที่มี Miltenberger Subclasses Mia(+)

วัสดุ  เซลลเม็ดเลือดแดงหมู O ที่มีแอนติเจน Miltenberger Subclasses (Mia+) ชนิด MiII, MiIII และ MiIV จำานวน 10 ราย 

Anti-S (MNS3) ชนิด polyclonal จากผูบริจาคโลหิต 3 ราย และคนไข 1 ราย anti-S ชนิด human monoclonal clone MS-94 

(IgM)  anti-s (MNS4) ชนิด human monoclonal clone P3YAN3 (IgG) และ P3BER (IgM) และ ID Liss/Coomb card ของ

บริษัท BioRad

วิธีการ  ทำา typing แอนติเจน S และ s ของผูบริจาคโลหิต 10 ราย ดวย anti- S และ anti-s โดยใชวิธี ID Liss/Coomb และ 

Standard tube technique

ผลการศึกษา  แอนติเจน S ของผูบริจาคโลหิตคนที่เปน MiII 3 ราย และ MiIV 1 ราย ใหผลบวกกับ anti-S polyclonal จาก

ผูบริจาคโลหิตรายเดียวเทานั้น  แตกับ anti-S polyclonal จากผูบริจาคโลหิตอีก 2 ราย และจากผูปวย 1 รายใหผลลบ  แอนติเจน 

S ของผูบริจาคโลหิตที่เปน MiIII M-N+ 1 ราย และ MiIV 1 ราย ใหผลบวกกับ anti-S polyclonal จากผูบริจาคโลหิต 2 ราย 

แตกับ anti-S polyclonal จากผูบริจาคโลหิตอีก 1 ราย และจากผูปวย 1 รายใหผลลบ  สวน anti-S ชนิด human monoclonal 

clone MS-94 (IgM) ใหผลลบทั้งสิบราย สำาหรับแอนติเจน s ของผูบริจาคโลหิตคนที่เปน MiIII 4 ราย ใหผลบวกกับ anti-s ชนิด 

human monoclonal clone P3YAN3 (IgG) ทุกราย แตใหผลลบ anti-s ชนิด human monoclonal clone P3BER (IgM) ทุกราย

วิจารณ  การศึกษาพบวามีความผิดปกติของแอนติเจน S และ s ของผูบริจาคโลหิตทั้งสิบรายนี้ โดยแอนติเจน S จะตรวจไดดวย 

anti-S polyclonal บางราย  สวน anti-S human monoclonal ไมสามารถตรวจพบแอนติเจนไดเลย  และแอนติเจน s จะตรวจ

พบไดดวย anti-s human monoclonal บาง clone เทานั้น  ความผิดปกติของแอนติเจน S เกิดในคนที่เปน MiII MiIV และ 

พบ 1 รายที่เปน MiIII M-N+ มีความผิดปกติดวย  สวนความผิดปกติของแอนติเจน s พบในคนที่เปน MiIII ทั้งสี่ราย  ฝาย

ผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล ไดสอบถามไปยังบริษัทผูผลิต anti-s human monoclonal clone P3BER (IgM) ไดรับ 

คำาตอบวา anti-s human monoclonal clone P3BER (IgM) ไมสามารถตรวจแอนติเจน s ของคนที่เปน homozygous GP.Mur 

(MiIII) ได

สรุป  การศึกษานี้เปนประโยชนกับฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล เนื่องจากการเลือกเลือดบริจาคที่จะนำามาผลิต Screening 

cells และ Identification panel cells ตองพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยเลือดบริจาคที่มีความผิดปกติแอนติเจน Ss ไมควรนำามา

ผลิตเปนผลิตภัณฑเซลล เพราะจะเกิดปญหาตรวจไมพบ anti-S และ anti-s ได
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แอนติบอดีตอแอนติเจน Miltenberger Subclasses ในผูบริจาคโลหิตชาวไทย

กัลยา  เกิดแกวงาม   ภูรยา  โอวาทกา   จินตนา  ทับรอด  และ อุดม  ติ่งตอย
ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  Anti-Mia ที่พบในผูบริจาคโลหิตนั้น ที่จริงไมใชแอนติบอดีชนิดเดียวแตเปนสวนผสมของแอนติบอดีหลายชนิดรวมกัน ไดแก 

anti-Mur, anti-MUT, anti-Hil, anti-Hop และ anti-Hut ไมสามารถแยกไดวาเปนแอนติบอดีชนิดใดบาง  เนื่องจากในอดีตไมทราบ

ชนิดของแอนติเจนใน variant MNS (Mia+) หรือ Miltenberger Subclass ที่จะใชทดสอบ ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑ 

เซลลไดทำาการศึกษาแอนติเจนใน variant MNS (Mia+) หรือ Miltenberger Subclass แลวพบวาเปน complex antigen ในคน

ไทยพบแอนติเจน 4 ชนิด ไดแก MiII 0.49%, MiIII 92.15%, MiIV 0.49% และ MiVI 6.86%  ดังนั้นจึงไดนำาเซลลเม็ดเลือดแดง

หมู O ที่มีแอนติเจนทั้งสี่ชนิดมาจัดเปนชุด identification panel cells เพื่อจัดจำาแนกชนิดของ anti-Mia ในผูบริจาคโลหิตของ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษา anti-Mia ในผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติวาประกอบดวยแอนติบอดีชนิดใดบาง

วัสดุวิธีการ  เตรียม 3% เซลลเม็ดเลือดแดง group O ที่มีแอนติเจนใน variant MNS (Mia+) ชนิด MiII, MiIII, MiIV และ MiVI 

ใน Alsever ’s solution ตัวอยางน้ำาเหลืองของผูบริจาคโลหิตที่มี anti-Mia จำานวน 213 ราย นำามาทำา antibody identification 

ดวยเซลลเม็ดเลือดแดงที่เตรียมไวดวยเทคนิค saline และ indirect antiglobulin test

ผลการศึกษา  Anti-Mia ที่ใหผลบวกกับเซลลเม็ดเลือดแดงทั้งสี่ชนิด จำานวน 201 ราย  anti-Mia ใหผลลบกับเซลลเม็ดเลือดแดง

ชนิด MiII และ MiIV จำานวน 11 ราย  anti-Mia ใหผลบวกกับเซลลเม็ดเลือดแดงชนิด MiVI จำานวน 1 ราย

วิจารณและสรุป  จากการศึกษาพบวามี anti-Mia ในผูบริจาคโลหิตจำานวน 11 ราย ใหผลลบกับแอนติเจนใน variant MNS (Mia+) 

ชนิด MiII และ MiIV anti-Mia เหลานี้นาจะเปน anti-Hil ชนิดเดียว และมี anti-Mia ของผูบริจาคโลหิต 1 ราย ใหผลบวกกับ

แอนติเจน MiVI anti-Mia ในผูบริจาคโลหิตรายนี้นาจะเปน anti-Hop ชนิดเดียว  สวน anti-Mia ที่ใหผลบวกกับแอนติเจนใน variant 

MNS (Mia+) ทั้งสี่ชนิดนั้นนาจะเปนสวนผสมของ anti-Mur, anti-MUT และ anti-Hil แตไมพบ anti-Hut ในผูบริจาคโลหิต อยาง

ไรก็ตามเคยมีผูรายงานวา พบ anti-Hut ในผูปวย  การทดลองนี้เปนประโยชนตอการผลิต Screening cells ของฝายผลิตน้ำายาแอน

ติซีรัมและผลิตภัณฑเซลลเพราะทำาใหทราบวาจะเลือกแอนติเจนใน variant MNS (Mia+) หรือ Miltemberger Subclasses ชนิด

ใดมาผลิตเปน Screening cells จึงจะมีความเหมาะสม เนื่องจากแตละแอนติเจนตรวจแอนติบอดีไดไมครอบคลุมทุกชนิด ถาเลือก

แอนติเจน MiII มาผลิตก็จะสามารถตรวจพบ anti-Hut แตจะตรวจไมพบ anti-Mur และ anti-Hop ถาเลือกแอนติเจน MiIII มา

ผลิตก็จะสามารถตรวจพบ anti-Hil แตตรวจไมพบ anti-Hop และ anti-Hut ถาเลือกแอนติเจน MiIV มาผลิตก็จะสามารถตรวจ

พบ anti-Hop แตตรวจไมพบ anti-Hil และ anti-Hut ถาเลือกแอนติเจน MiVI มาผลิตก็จะสามารถตรวจพบ anti-Hop แตตรวจ

ไมพบ anti-Hut อยางไรก็ตามในประชากรไทยพบแอนติเจนชนิด MiIII มากที่สุดถึง 92.15% โอกาสที่จะนำาแอนติเจน MiIII มาผลิต

เปน screening cells และ identification panel cell มีมากที่สุด สวนการที่นำาน้ำาเหลืองจากผูบริจาคโลหิตมาผลิตเปน anti-Mia 

reagent นั้นก็ตองทำาการทดสอบวาสามารถตรวจแอนติเจน MiII และ MiIV ไดดวย
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Anti-Jk3, a Rare Antibody in a Thai Patient

มรกต  เอมทิพย   สุดาวรรณ  ลิ้มธรรมาภรณ   จิราภรณ  จันทอักษร   อำานาจ  ศิริวงษ   ยศสินี  แพทยรังษี

พลอยมณี  สุวรรณวุฒิชัย  และ ภาวิณี  คุปตวินทุ
ฝายหองปฏิบัติการพิเศษ  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  หมูโลหิตระบบ Kidd เปนหมูเลือดที่มีความสำาคัญทางคลินิก  ประกอบดวยแอนติเจน Jka และ Jkb  phenotype คือ Jk(a+b+), 

Jk(a-b+) และ Jk(a+b-) สวน Jk(a-b-) เปน rare blood ที่หายาก  และจะสามารถสราง anti-Jka, anti-Jkb หรือ anti-Jk3 ชนิด

ใดชนิดหนึ่งหรือทั้ง 3 ชนิดก็เปนได  แอนติบอดีหมูโลหิตระบบนี้สามารถทำาใหเกิด haemolytic transfusion reaction (HTR) และ 

haemolytic disease of the fetus and newborn (HDFN) ได 

รายงานผูปวย  ผูปวยหญิงไทยอายุ 56 ป มีภาวะซีด  แพทยจองโลหิตเพื่อใหเลือด จำานวน 2 ยูนิต  ผลการตรวจ antibody 

dentification ของธนาคารเลือดพบวาใหผลบวกกับ panel cells ทุกหมายเลข โดยที่ autocontrol ใหผลลบ  จึงสงตัวอยางผูปวย 

มาใหศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เพื่อทำาการตรวจสอบพรอมทั้งหาสาเหตุ

การทดสอบ

1. ABO grouping และ Rh(D) typing โดยวิธี conventional tube test 

2. Antibody screening และ identification โดยวิธี Saline indirect antiglobulin test (Sal-IAT), Microcolum  

agglutination และ Enzyme test

3. การทำา crossmatching โดยวิธี Saline indirect antiglobulin test (Sal-IAT) และ Microcolum agglutination 

ผลการตรวจ

1. ผูปวยหมูโลหิต O Rh(D) positive   antibody screening ใหผลบวก  antibody identification ใหผลบวกทุก   

panel cells ซึ่งปฏิกิริยาเทากันทุก panel cells โดยที่ autocontrol ใหผลลบ

2. ตรวจ red cell phenotype ผูปวยไดผลเปน Jk(a-b-) และนำา extra cells Jk(a-b-) มาทดสอบ  ปรากฏวาใหผลลบ  

จึงสรุปไดวาผูปวยมี anti-Jk3 

3. นำา LPRC Gr “O Rh positive”, Jk(a-b-) มาทำา crossmatching ใหผลลบ จึงนำาโลหิตใหผูปวย

4. สามเดือนตอมาไดทำา crossmatching กับผูบริจาคคนเดิม ผลปรากฏวาไมผานจึงนำาผูบริจาครายที่ 2 มาทำา cross-

matching ไดผลลบ  ตอมาทำาการตรวจ red cell genotyping  ผลผูบริจาครายแรก genotype Jk(a+b-) ผูบริจาค

รายที่ 2 genotype Jk(a-b-)  โดยที่ทั้ง 2 ราย ผลการตรวจทาง serology ใหผลลบทั้งคู

สรุป  ธนาคารเลือดใหความสำาคัญตอปญหาที่พบในการเตรียมโลหิตใหผูปวย  โดยเฉพาะกรณีที่เปน rare blood ที่หายากโดยเฉพาะ 

Jk(a-b-)   ซึ่งผลการตรวจทาง serology ใหผลลบควรตรวจยืนยัน red cell genotype อีกครั้งเพื่อยืนยันผลการตรวจ   นอกจาก

นี้เรายังพบผูปวยที่มี anti-Jk3 อีก 2 รายที่มีผลการตรวจเหมือนกับผูปวยรายนี้  
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การเตรียมน้ำายาตรวจหมูโลหิต : Anti-Dia เพื่อใชในงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

วรรณเฉลิม  จันทรบรรจบ   สุนิสา  อนปนส  และ ขวัญเรือน  ชำานาญโพธิ์
ฝายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

บทนำา  เดิมฝายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณตองใชน้ำายาตรวจหมูโลหิต anti-Dia เพื่อตรวจหาโลหิตที่มีแอนติเจน Dia-  

ใหกับผูปวยที่มี anti-Dia ประมาณเดือนละ 50 ยูนิต โดยสั่งซื้อ commercial anti-Dia ซึ่งมีราคาแพงขวดละ 6,000 บาทตอปริมาตร 

2 mL  ในขณะเดียวกัน มีผูปวยหมูโลหิต A ที่มี anti Dia ใหผล indirect antiglobulin test 2+ จำานวน 3 ราย มารับโลหิตที ่

โรงพยาบาลเปนประจำาทุกเดือน และมี plasma เหลือหลังจากการเตรียมโลหิตใหผูปวยทุกครั้ง จึงเกิดแนวคิดที่จะนำา plasma ของ

ผูปวยเหลานี้มาดูดซับ anti-B ออก และเตรียมเปนน้ำายาตรวจหมูโลหิตแทนการสั่งซื้อ

วัตถุประสงค  เพื่อเตรียมน้ำายาตรวจหมูโลหิต anti-Dia จาก plasma ของผูปวยไวใชในฝายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

โดยวิธี adsorption technique 

วัสดุและวิธีการ  นำาเม็ดโลหิตแดงหมูโลหิต B แอนติเจน Dia- ที่จะใช adsorb มาลางในน้ำาเกลือ (0.9% NSS) และปนใหเปนเม็ด

โลหิตแดงอัดแนน ดูดน้ำาเกลือทิ้งใหหมด เติม plasma หมูโลหิต A ที่มี anti–Dia ในอัตราสวน 1:1  incubate 4oC นาน 3-4 ชั่วโมง 

ปนแยก adsorbed plasma แลวนำามาตรวจหา anti-B  เมื่อตรวจไมพบ anti-B เหลือแลว จึงนำาไปทดสอบคุณภาพของ anti-Dia 

กับเซลลเม็ดโลหิตแดงหมูโลหิต A, B, O ที่แอนติเจน Dia+ เพื่อดูความแรงของ anti-Dia และเซลลเม็ดโลหิตแดงหมูโลหิต B ที่

แอนติเจน Dia- เปน negative control อยางละ 3 ราย โดยวิธี gel test

ผลการดำาเนินการ  เมื่อนำา adsorbed plasma มาตรวจหา anti–B พบวาใหผลลบ  การทดสอบกับเซลลเม็ดโลหิตแดงหมูโลหิต 

A, B, O ที่แอนติเจน Dia+ ใหผล 2+ เทาเดิม และการทดสอบกับเซลลเม็ดโลหิตแดงหมูโลหิต B ที่เปนแอนติเจน Dia- ใหผลลบ 

สรุปและวิจารณ  เมื่อนำา adsorption technique มาใชดูดซับ anti-B ออกไป จะชวยทำาใหเกิดแอนติบอดีบริสุทธิ์ (purify antibody) 

ของ anti-Dia  สามารถนำาไปใชเปนน้ำายาตรวจหมูโลหิตในระบบ ABO ไดทุกหมู ชวยใหประหยัดคาใชจายของโรงพยาบาล และเปน

ประโยชนอยางยิ่งในการจัดหาเลือดที่ปลอดภัยใหผูปวย แตเนื่องจากไมไดมีการทดสอบความคงทนของน้ำายา เพราะเปนการเตรียมครั้ง

ละไมเกิน 10 mL จึงแกปญหาโดยการทำา positive control และ negative control ควบคูไปทุกครั้งที่นำามาใชงาน



บทคัดย่อ การประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 23 ประจำาปี 2558

J Hematol Transfus Med  Vol. 25  No. 3  July-September 2015

272

ผลการตรวจ HBsAg Qualitative II Confirmatory ของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จังหวัด

ลพบุรีในงบประมาณ 2557

วรประภา  อภัยกาว ี  จันทวัลย  ชูสังวาลย   ศิริจันทร  อยูยิ่ง   สิริกร  เพ็งถาวร  และ พัชรากร  กรำากระโทก
ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

บทนำา  ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus) เปนเชื้อกอโรคที่เปนปญหาทางสาธารณสุขทั่วโลกโดยเปนสาเหตุที่สำาคัญของโรค 

ตับอักเสบในงานธนาคารเลือดตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเลือดมากที่สุด จากสถิติปงบประมาณ 2557 ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 

2 จังหวัดลพบุรี พบโลหิตติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี รอยละ 0.97 (754/77,113) ทำาใหตองสูญเสียโลหิตจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 

เปนจำานวนมากในแตละป ตอมาในปงบประมาณ 2557 ศูนยบริการโลหิตฯ จึงเพิ่มการตรวจดวยหลักการ Neutralization test เพื่อ

ยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยใชน้ำายา HBsAg Qualitative II Confirmatory (Architect i2000 ; Abbott Diagnostics) 

ครอบคลุมทั้งศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และภาคบริการโลหิตแหงชาติ โดยตรวจเฉพาะในรายที่ Hepatitis B surface antigen 

(HBsAg) reactive คา S/CO ต่ำากวา 1,000 

วัตถุประสงค  เพื่อเปนการยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในโลหิตบริจาคที่สงตรวจภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ในปงบประมาณ 2557

วิธีการศึกษา  เก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคที่สงตรวจ ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ป 

งบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557) ในรายที่มีผลการตรวจ HBsAg reactive คา S/CO ต่ำากวา 

1,000 นำามาตรวจยืนยันดวยน้ำายา HBsAg Qualitative II Confirmatory จำานวน 370 ยูนิต คิดเปนรอยละ 49.07 (370/754) ของ

ผล HBsAg reactive และรอยละ 0.48จากโลหิตที่ตตรวจทั้งหมด 77,113 ยูนิต

ผลการศึกษา  จากการตรวจ  HBsAg Qualitative II Confirmatory ที่คา S/CO ต่ำากวา 1,000 จำานวน 370 ยูนิต ใหผลการตรวจ

เปน not confirmed คิดเปนรอยละ 28.38 (105/370) ไดผลการตรวจเปน confirmed positive คิดเปนรอยละ 71.62 (265/370) 

โดยพบวาในกลุมที่ไดผลการตรวจ HBsAg มีคา S/CO อยูระหวาง 1-200 ไดผล not confirmed คิดเปนรอยละ 100 (105/105) 

ของผล not confirmed ทั้งหมด  นอกจากนี้ผลการตรวจ HBsAg reative คา S/CO อยูในชวง 1-200, 201-400, 401-600, 601-

800, 801-1,000 คิดเปนรอยละ 39.25 (104/265), 10.94 (29/265), 17.36 (46/265), 19.62 (52/265), 12.83 (34/265) ของผล 

confirmed positive ทั้งหมด ตามลำาดับ

สรุปผล  ผลจากการตรวจยืนยันโดยใชหลักการ Neutralization test โดยใชน้ำายา HBsAg Qualitative II Confirmatory ภาค

บริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ในปงบประมาณ 2557 นั้นสามารถลดการสูญเสียโลหิตที่เกิดจากการคัดแยกเพื่อจำาหนายเพราะ 

HBsAg reactive ถึง 105 ยูนิต ทำาใหมีปริมาณโลหิตที่พรอมใชมากขึ้น สงผลใหงบประมาณคาใชจายซึ่งเกิดการเสียน้ำายาจากการ

ตรวจผูบริจาคที่เจาะซ้ำาและกำาจัดขยะติดเชิ้อลดลง นอกจากนี้ยังลดภาระงานการตามผูบริจาคมาเพื่อเจาะตรวจซ้ำาในอนาคตอีกดวย
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ศึกษาสถิติการรับบริจาคโลหิตซ้ำาในผูบริจาคโลหิตรายเกาที่เคยตรวจพบการติดเชื้อ

จากสถิติการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค โรงพยาบาลในเครือขายภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4

จังหวัดราชบุรี ป พ.ศ. 2557

สมรัก  เพชรโฉมฉาย1   วรางคณา  แยมเกต1   และ ทัศนีย  สกุลดำารงพานิช2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี  2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  การรับบริจาคโลหิตซ้ำาในผูบริจาคโลหิตรายเกาที่เคยตรวจพบการติดเชื้อ เปนการนำาโลหิตติดเชื้อเขาสูงานบริการโลหิต ศูนย 

บริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยไดพัฒนาโปรแกรมงานบริการโลหิต (VDRN) ใหโรงพยาบาลในเครือขายโดยไมมีคาใชจาย เพื่อ

ใชเปนการจัดการฐานขอมูลประวัติและผลตรวจคัดกรองผูบริจาคโลหิต เพื่อคัดกรองประวัติผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อในผูบริจาค

รายเกากอนรับบริจาคโลหิตทั้งภายในอาคารและหนวยเคลื่อนที่ 

วัตถุประสงค  เพื่อหาแนวทางพัฒนางานคัดกรองประวัติผูบริจาคโลหิตรายเกาของโรงพยาบาลในเครือขาย 7 จังหวัด ของภาคบริการ

โลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี  รวมทั้งสิ้น 22 โรงพยาบาล

ขอบเขตการศึกษา  การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลยอนหลัง ป พ.ศ. 2557 แบงกลุมโรงพยาบาลในการศึกษาเปน 3 กลุม กลุม A ใชโปรแกรม

งานบริการโลหิตคัดกรองประวัติการตรวจติดเชื้อผูบริจาครายเกาทั้งในอาคารและหนวยเคลื่อนที่  กลุม B ใชโปรแกรมเฉพาะรับบริจาค

ภายในอาคาร  กลุม C ไมไดใชโปรแกรมในการคัดกรองประวัติการตรวจติดเชื้อผูบริจาครายเกา 

ผลการศึกษา  ในป พ.ศ. 2557 พบการตรวจติดเชื้อซ้ำาจากโรงพยาบาล 22 แหงในเครือขาย 7 จังหวัด ทั้งหมด 286 ราย จาก 

จำานวนโลหิตสงตรวจ 98,025 ราย คิดเปนรอยละ 0.29  กลุม A ประกอบดวยโรงพยาบาล 3 แหง มียอดสงตรวจ 31,825 ราย พบ

การตรวจติดเชื้อซ้ำา 14 ราย (0.04%) ตรวจดวยวิธี HBsAg 5 ราย  Anti-HCV 5 ราย Syphilis 3 ราย และ HIVAg/Ab 1 ราย 

กลุม B ประกอบดวย โรงพยาบาล 3 แหง มียอดสงตรวจ 31,735 ราย พบการตรวจติดเชื้อซ้ำา 35 ราย (0.11%) ตรวจดวยวิธี HBsAg 

15 ราย Anti-HCV 11 ราย Syphilis 6 ราย และ HIVAg/Ab 3 ราย  และกลุม C ประกอบดวย โรงพยาบาล 16 แหง มียอด 

สงตรวจ 34,095 ราย พบการตรวจติดเชื้อซ้ำา 237 ราย (0.70%) ตรวจดวยวิธี HBsAg 117 ราย Anti-HCV 37 ราย Syphilis 78 

ราย และ HIVAg/Ab 5 ราย

สรุป  ผลการศึกษาพบวา โรงพยาบาลในกลุม A มีอัตราการตรวจพบการติดเชื้อซ้ำาต่ำาสุด ถัดมาคือ กลุม B และ C ตามลำาดับ 

สรุปไดวาการสืบคนประวัติผูบริจาคกอนรับบริจาคโลหิตเปนปจจัยสำาคัญที่ชวยลดการรับโลหิตติดเช้ือเขาสูงานบริการโลหิตนำาไป 

สูการลดความเสี่ยงในการสัมผัสโลหิตที่ติดเชื้อของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในงานบริการโลหิต ลดตนทุนการรับบริจาคโลหิตที่สูญเปลา
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การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีดวยชุดตรวจ AlereTM HIV Combo

ปญญา  ถุนนอก   เกรียงศักดิ์  ไชยวงค   วารุณี  วัฒนกุล   รจนา  กิมิฬาร   อุดม  สงอุบล   นิภาวรรณ  ยุธยศ 

ธนารีย  มีมุข   พิชชานันท  คำาสวาง   เกษมศักดิ์  เชาวนพานิช  และ สิณีนาฏ  อุทา
ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  การตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในปจจุบันสามารถตรวจไดทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีพรอมๆ กัน (Combination) 

ซึ่งชวยเพิ่มความไวในการตรวจการติดเชื้อไดเร็วขึ้น โดยชุดตรวจ AlereTM HIV combo เปนชุดตรวจที่ไดพัฒนาขึ้นมาโดยใช 

หลักการ immunochromatographic strip (ICS) และมีแถบการอานผลแยกกันระหวางแอนติเจนและแอนติบอดีทำาใหงายและ 

รวดเร็วในการแปลผล สามารถนำาไปตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาความไวของชุดตรวจ AlereTM HIV combo ในการตรวจหาติดเชื้อไวรัสเอชไอวี

วิธีการศึกษา  ทำาการศึกษาความไวโดยใชตัวอยางซีรัมผูบริจาคโลหิตรวมทั้งหมด 100 ราย ประกอบดวยกลุมตัวอยางที่ติดเชื้อไวรัส 

เอชไอวีที่ตรวจพบระดับ signal ratio ของการตรวจดวยวิธี CMIA ≥ 10 จำานวน 88 ราย และกลุมตัวอยางที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีตรวจ

พบระดับ signal ratio ของการตรวจดวยวิธี CMIA < 10 จำานวน 12 ราย ทดสอบตัวอยางดวยชุดตรวจ AlereTM HIV combo ทำา

การอานผลภายใน 20-40 นาทีแลวเก็บขอมูลและวิเคราะหผลการทดสอบ 

ผลการศึกษา  จากการศึกษาตัวอยางจำานวน 100 ราย พบวา เปนเพศชายจำานวน 72 ราย (72.0%) และเพศหญิงจำานวน 28 ราย 

(28.0%) อายุระหวาง 18-55 ป (อายุเฉลี่ย 30.99 ± 8.72) และเมื่อทดสอบดวยชุดตรวจ AlereTM HIV combo ใหผลการตรวจ 

Anti-HIV บวกแต HIV Ag เปนลบ 98 ราย และใหผลการตรวจทั้ง Anti-HIV และ HIV Ag เปนบวก 2 ราย  ดังนั้นการทดสอบ

หาความไวของชุดตรวจ AlereTM HIV combo พบวามีความไวคิดเปนรอยละ 100 จากกลุมตัวอยางที่ศึกษา 

สรุปและวิจารณ  จากการศึกษาการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีดวยชุดตรวจ AlereTM HIV Combo ในตัวอยางพบวาเปน 

ชุดตรวจที่มีความไวสูง (100%) โดยตรวจพบการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไดทั้งในตัวอยางที่มี signal ratio สูงและต่ำา ซึ่งชุดตรวจ AlereTM  

HIV Combo มีแถบการอานผลตรวจแยกกันระหวาง Anti-HIV และ HIV Ag ทำาใหสามารถแปลผลการตรวจไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

นอกจากการศึกษาความไวแลวควรมีการศึกษาความจำาเพาะของชุดทดสอบเพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกใช อยางไร 

ก็ตามการท่ีจะเลือกใชชุดตรวจใดในการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีตองมีการกำาหนดแนวทางปฏิบัติหรือขั้นตอนการวินิจฉัย 

ของหองปฏิบัติการเพื่อใหผลการทดสอบมีความถูกตองแมนยำาสามารถใชในการตรวจหาการติดเช้ือไวรัสเอชไอวีในผูปวยไดอยาง 

ถูกตอง
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ความชุกของการติดเชื้อซิฟลิส  ไวรัสตับอักเสบบี  ไวรัสตับอักเสบซี และไวรัสเอชไอวี

ในโลหิตบริจาคที่สงตรวจ ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา :

เพื่อวางแผนพัฒนากระบวนการคัดกรองผูบริจาคโลหิต

สุภัตตรา  มิถุนดี1   ศิริภัทร  สารานพคุณ1  และ ทัศนีย  สกุลดำารงคพานิช2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา  2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  การจัดหาโลหิตที่ปลอดภัยสูงสุดตองประกอบดวย การคัดกรองผูบริจาคกอนการบริจาค และการตรวจการติดเชื้อในโลหิตบริจาค

วัตถุประสงค  เพื่อเฝาระวังและวางแผนการคัดกรองผูบริจาคโลหิตกอนการบริจาคโลหิต ดวยการศึกษาขอมูลยอนหลัง (retrospective) 

10 ป (พ.ศ. 254 - 2557)  วิเคราะหความชุกของการติดเชื้อซิฟลิส ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีและไวรัสเอชไอวี สัมพันธ 

กับเพศ ชวงอายุ ในโลหิตบริจาคที่สงตรวจ ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา

ผลการศึกษา  พบวา โลหิตบริจาคที่สงตัวอยางมาตรวจ ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ในระยะเวลา 10 ป มีจำานวน

ทั้งสิ้น 491,465 หนวย จากผูบริจาค 412,534 ราย เปนเพศชายรอยละ 67.72 เพศหญิงรอยละ 37.28  ผูบริจาคครั้งแรกเพศชาย 

รอยละ 38.72  ผูบริจาคโลหิตประจำาเพศชายรอยละ 61.27  ผูบริจาคครั้งแรกเพศหญิงรอยละ 40.43  ผูบริจาคโลหิตประจำาเพศ 

หญิงรอยละ 59.46  พบความชุกเฉลี่ย 10 ป ของการติดเชื้อซิฟลิส รอยละ 0.78  ไวรัสตับอักเสบบีรอยละ 1.46  ไวรัสตับอักเสบซี 

รอยละ 0.44  ไวรัสเอชไอวีรอยละ 0.20  และเชื้อที่ตรวจพบดวยวิธี NAT รอยละ 0.01  เมื่อเปรียบเทียบการติดเชื้อในแตละเชื้อและ

แตละชวงอายุ พบวาในทุกๆ เชื้อกลุมผูบริจาคโลหิตที่มีอายุ 61-70 ป ติดเชื้อนอยที่สุด แตจะเปนกลุมผูสูงอายุซึ่งมีจำานวนผูบริจาค

นอย (รอยละ 0.15) เชนกัน เชื้อไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสเอชไอวีพบสูงในผูบริจาคโลหิตชวงอายุ 21-30 ปทั้งผูบริจาคครั้งแรกและ

ผูบริจาคประจำา เชื้อไวรัสตับอักเสบซีพบในผูบริจาคโลหิตเพศชายมากกวาผูบริจาคโลหิตเพศหญิง และพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

ซีสูงในชวงอายุ 21-50 ป  จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงและความชุกของการติดเชื้อตางๆ ในผูบริจาคโลหิต ตามชวง

อายุที่แตกตางกัน ผูบริจาคกลุมอายุนอย 17-20 ป ติดเชื้อต่ำากวาผูบริจาคโลหิตวัยทำางาน 21-50 ป  ดังนั้นการเพิ่มจำานวนผูบริจาคโลหิต 

จากกลุมนักเรียน นักศึกษา การวางแผนการคัดกรองกอนการบริจาคโลหิตที่มีประสิทธิภาพในการออกหนวยเคลื่อนที่ในกลุมผูบริจาค

โลหิตวัยทำางาน การสนับสนุนสงเสริมใหผูบริจาคโลหิตเปนผูบริจาคโลหิตประจำา  รวมทั้งการใหคำาปรึกษาผูบริจาคโลหิต เพื่อการดูแล

สุขภาพและปองกันการแพรเชื้อ จะชวยเพิ่มจำานวนผูบริจาคโลหิตที่มีความเสี่ยงต่ำาได นอกจากนี้จะตองมีการพัฒนาระบบขอมูลผูบริจาค

โลหิตเพื่อปองกันการบริจาคโลหิตซ้ำาจากผูบริจาคโลหิตติดเชื้อ และลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแกงานรับบริจาคโลหิตในอนาคต
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ความชุกของการติดเชื้อในผูบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

นฤมล  นิ่มระวี   ณัฐชนิดา  เพียงชัยภูมิ  และ กรรณิการ  สุวรรณมาลี
ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย

บทนำา  การจัดหาโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากการรับโลหิตเปนบทบาทที่สำาคัญของภาคบริการโลหิต  ภาค

บริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี จึงไดทำาศึกษาความชุกของการติดเชื้อในเลือดของผูบริจาคในกลุมประชากรตางๆ วามีความ

แตกตางกัน ทางภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรีจึงไดนำาขอมูลมาวิเคราะหซึ่ง การศึกษาครั้งนี้สามารถสะทอนถึงสภาวะ 

การณติดเชื้อดังกลาวในประชากรทั่วไปได

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาความชุกของการติดเชื้อซิฟลิส ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเอชไอวี ในเลือดผูบริจาคโลหิต 

ในแตละชวงอายุ โดยแยกเปนผูบริจาครายเกาและผูบริจาครายใหมที่สงตรวจคัดกรองที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี 

ระหวางป พ.ศ. 2553-2557 

วิธีการศึกษา  ศึกษาขอมูลยอนหลังของผูบริจาคโลหิตระหวางป พ.ศ. 2553-2557 ที่สงตรวจคัดกรองที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่3 

จ.ชลบุรี มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยตัวอยางโลหิตจะไดรับการตรวจ infectious marker 4 รายการ ไดแกการตรวจหาเชื้อ

ซิฟลิส ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเอชไอวี โดยวิธีการตรวจเปนวิธีตรวจทางซีโรโลยีที่ไดมาตรฐานทั้ง 4 marker โดยวิธี 

Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA ) ดวยเครื่อง ARCHITECT 

ผลการศึกษา  ในระหวางป พ.ศ. 2553-2557 ไดทำาการตรวจคัดกรองโลหิตทั้งหมด 276,023 ราย เปนเพศหญิงรอยละ 55.03 เปน

เพศชายรอยละ 44.97 เปนผูบริจาคโลหิตรายใหมรอยละ 44.03  และเปนโลหิตจากผูบริจาครายเการอยละ 55.97 จากการศึกษา

พบวา เพศชายมีอัตราการติดเชื้อรอยละ 2.25  ซึ่งสูงกวาเพศหญิงที่พบรอยละ 0.44 ผูบริจาคโลหิตครั้งแรกติดเชื้อรอยละ 2.41 ซึ่ง

มากกวาผูบริจาคโลหิตรายเกาที่พบรอยละ 0.28  ชวงอายุที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เอชไอวี และซิฟลิสมากที่

สุดคือชวงอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 0.58 ในป พ.ศ. 2553  รอยละ 0.79 ในป พ.ศ.2554  รอยละ 0.69 ในป พ.ศ. 2555  รอยละ 

0.64 ในป พ.ศ. 2556  และรอยละ 0.57 ในป พ.ศ. 2557

สรุป  จากการศึกษาพบวาเพศชายมีอัตราการติดเชื้อสูงกวาเพศหญิง ผูบริจาครายใหมมีอัตราการติดเชื้อสูงกวาผูบริจาครายเกา และ

ชวงอายุที่มีการติดเชื้อสูงสุดที่คือชวงอายุ 21-30 ป  ดังนั้นจึงควรทำาการรณณรงคใหความรูเรื่องการดูแลตัวเองกอนบริจาคโลหิต 

และควรใหความสำาคัญในกระบวนการคัดกรองผูบริจาคตลอดจนการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานนโยบายบริการโลหิตแหงชาติ 

เพื่อจะไดเปนผูบริจาคโลหิตที่มีคุณภาพตั้งแตผูบริจาคยังอยูในชวงอายุต่ำากวา 20 ป เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการรับโลหิตที่ติดเชื้อ
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การตรวจหา HCV RNA  ในผูบริจาคโลหิตที่ตรวจพบ Anti HCV และผูบริจาคที่เคยตรวจพบ 

Anti HCV ที่มาตรวจซ้ำาของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม

รัชณี  เขื่อนแกว1   วนิดา  ทองแสง1   รินลดา  การอง1   พิเชษฐ  เกียรติพรศักดา1   พจมานล  คชินทรไพร1

นรินทร  กอนคำา1   กมลรัตน  พุทธิมูล1   ประกายดาว  สีใส1  และ ทัศนีย  สกุลดำารงคพานิช2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม  2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  ไวรัสตับอักเสบซี เปนปญหาสำาคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยและทั่วโลก พบวาประชากรโลกกวา 170 ลานคนติดเชื้อ

ชนิดเรื้อรัง ประเทศไทยพบการติดเชื้อประมาณรอยละ 1-2  ในผูบริจาคโลหิตและจากการศึกษาที่ผานมาพบวาผูบริจาคโลหิตรายใหมที่

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย พบการติดเชื้อประมาณรอยละ 0.5 สำาหรับในภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม 

พบการติดเชื้อประมาณรอยละ 0.13 แตเนื่องจากไวรัสตับอักเสบซีมีการติดตอทางเลือดและแพรเชื้อโดยเลือดที่ถูกปนเปอน การตรวจ

คัดกรองโลหิตบริจาคดวยวิธีตรวจที่มีความไว และความแมนยำาสูงสุดจึงมีความจำาเปน ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จึง

ตรวจคัดกรองโลหิตทุกยูนิตโดยการตรวจหา antibody ตอไวรัสตับอักเสบซี (anti-HCV) และการตรวจดวยวิธีทางอณูวิทยา ตามวิธี 

nucleic acid test (NAT) เพราะการตรวจพบบวก (reactive HCV antibody) อยางเดียวไมไดแสดงวาผูปวยอยูในภาวะการณติด

เชื้อขณะตรวจ เนื่องจากแอนติบอดี้ตอ HCV จะคงอยูในกระแสเลือดของผูปวยไดนานหลายปจนถึงตลอดชีวิต จึงตองตรวจยืนยันซ้ำา

ดวยวิธีอื่น เชนการตรวจหาแอนติเจนของ HCV  หรือ การตรวจหา HCV RNA  ซึ่งจะใชในการประเมินภาวะการติดเชื้อเรื้อรัง เปน

ประโยชนในการหาวิธีการรักษาที่เหมาะสม และการติดตามผลการรักษาของโรค

วัตถุประสงค  เพื่อตรวจหา HCV RNA  ในผูบริจาคโลหิตที่ตรวจพบ Anti HCV และผูบริจาคที่เคยตรวจพบ Anti HCV  ที่มา

ตรวจซ้ำาของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม

วิธีการศึกษา  นำาตัวอยางโลหิตของผูบริจาคโลหิตที่ตรวจพบ Anti HCV  และตัวอยางโลหิตผูบริจาคที่เคยตรวจพบ Anti HCV  ที่

ติดตามมาเจาะซ้ำาดวยวิธี CMIA  ที่มีคา S/CO  ตั้งแต 0.90 ขึ้นไป มาตรวจหา HCV RNA ดวยวิธี Real time PCR  ดวยเครื่อง 

Cobas s 201 System  การเก็บรวบรวมขอมูลผูบริจาคของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม ตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557 

ผลการศึกษา  ในผูบริจาคโลหิตที่ตรวจพบ Anti HCV  จำานวน 88 ราย พบ HCV RNA reactive จำานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 

30.68 แบงเปน คา S/CO  0.90-0.99 จำานวน 14 ราย ไมพบ HCV RNA  คา S/CO  1.00-4.99 จำานวน 44 ราย ไมพบ HCV RNA 

สวนคา S/CO 5.00-9.99 จำานวน 4 ราย ตรวจพบ HCV RNA Reactive จำานวน 1 รายและคา S/CO 10.00 ขึ้นไป จำานวน 26 ราย

ตรวจพบ HCV RNA Reactive ทุกราย และในผูบริจาคโลหิตที่ตรวจซ้ำาจำานวน 110 ราย ตรวจพบ HCV RNA reactive จำานวน 

34 ราย คิดเปนรอยละ 30.91 โดยแบงเปน 10 ราย ไมพบ HCV RNA, 63 ราย พบ HCV RNA Reactive จำานวน 1 ราย, 5 ราย

ตรวจพบ HCV RNA Reactive จำานวน 2 ราย และ 32 รายตรวจพบ HCV RNA Reactive จำานวน 31 ราย ตามลำาดับ

สรุปและวิจารณ  จากการศึกษาพบวา อัตราการตรวจพบ HCV RNA จะสูงในผูบริจาคโลหิตที่มีคา S/CO  สูงมากกวาผูบริจาคโลหิต

ที่มีคา S/CO ต่ำา เนื่องจากผูบริจาคโลหิตทุกรายที่ตรวจพบ HCV RNA จะตรวจพบผลบวกของ Anti-HCV ดวย สำาหรับผูบริจาค

โลหิตที่ Anti-HCV  เปนผลลบหรือคาS/CO ต่ำากวาคา Cut off  (S/CO = 1) จะตรวจไมพบ HCV RNA เลย ดังนั้นการตรวจ

กรองเลือดผูบริจาคโลหิต โดยตรวจหา Anti-HCV ดวย CMIA นาจะมีประสิทธิภาพในการปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจา

กการใหโลหิตได และการตรวจหา HCV RNA โดยวิธี Real time PRC จะเปนประโยชนในการชวยยืนยันภาวะติดเชื้อตับอักเสบซี
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การประเมินคุณภาพ Leukodepleted packed red cells ที่เตรียมดวยถุงเลือด

ชนิด Inline filter blood bag (OPTIPURE - RCC)

บรรพต  แสงคำานาง1   พรรณงาม  มณีวรรณ1   นิภาพรรณ  ลี้ตระกูล1  และ เพ็ญนภา  คลังสินศิริกุล2

1งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร   2แขนงวิชาวิทยาศาสตรการธนาคารเลือด ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วัตถุประสงค  เพื่อประเมินคุณภาพของ leukodepleted packed red cells ที่เตรียมจากถุงบรรจุโลหิตชนิดที่มีชุดกรองเม็ดเลือด

ขาว แบบ red cells filter ซึ่งเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกใชถุงบรรจุโลหิต เพื่อเตรียมสวนประกอบโลหิตที่กำาจัดเม็ดเลือดขาว

โดยการใชชุดกรอง สำาหรับใชในการรักษาและปองกันการเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือดในผูปวย

วัสดุและวิธีการ  เจาะเก็บโลหิตใสถุง inline filter quadruple bag (OPTIPURE - RCC) ปริมาตร 450 ± 10 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไวที่

อุณหภูมิหองประมาณ 2 ชั่วโมง นำาไปปนหนักดวยเครื่องปนแยกสวนประกอบโลหิต Sorvall RC12 Classic ที่ 5,000 g,  22OC นาน 

10 นาที นำามาบีบแยกดวยเครื่องบีบแยกอัตโนมัติ OPTIPRESS II เพื่อเตรียมเปน leukocyte poor packed red cells (LPRC), 

fresh frozen plasma และ buffy coat เติม additive solution (100 มิลลิลิตร) ลงใน LPRC แลววางทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมง จึง

นำามากรองผาน red cells filter ไดเปน leukodepleted packed red cells (LDPRC) บันทึกระยะเวลาในการกรอง ปริมาตรของ 

LPRC และ LDPRC เพื่อหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงที่สูญเสียไปในการกรอง และนำาไปตรวจวัดการเกิด hemolysis (%) ดวยเครื่อง 

HemoCue Plasma/Low Hb นำาสวนประกอบโลหิตทั้งหมดตรวจวัด CBC ดวยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ Advia 2120 (Siemens) 

และตรวจวัดเม็ดเลือดขาวดวยเครื่อง Flow cytometer (Beckman coulter FC 500 with Leukosure) 

ผลการทดสอบ  การประเมินคุณภาพ leukodepleted packed red cells (LDPRC) จำานวน 56 ยูนิต พบวา กอนการกรอง LPRC 

มีปริมาตรโดยเฉลี่ย 249.38 ± 13.09 มิลลิลิตร (min = 231.42, max = 288.69),  Hct (%) เฉลี่ย 68.41 ± 2.19 (min = 63.40, 

max = 72.60), WBC คงเหลือเฉลี่ย 1.33 ± 0.73 x 109 cells/unit (min = 0.24, max = 3.19) สำาหรับ LDPRC หลังจากกรอง

มีปริมาตรเฉลี่ย 254.65 ± 10.93 มิลลิลิตร (min = 222.42, max = 278.32), Hb (g/unit) เฉลี่ย 47.77 ± 3.38 (min = 41.15, 

max = 57.34), Hct (%) เฉลี่ย 57.85 ± 2.43 (min = 53.30, max = 63.10), WBC คงเหลือเฉลี่ย 0.004 ± 0.03 x 106 cells/

unit (min = 0.00, max = 0.23, p < 0.001), RBC recovery (%) เฉลี่ย 91.57 ± 3.46 (min = 82.68, max=95.89), hemolysis 

(%) เฉลี่ย 0.60 ± 0.59 (min = 0.04, max = 1.50), ปริมาตรเม็ดเลือดแดงที่สูญเสียไปจากการกรองเฉลี่ย 13.08 ± 3.19 มิลลิลิตร 

(min = 9.35, max = 23.24), ระยะเวลาที่ใชในการกรองเฉลี่ย 18.72 ± 3.89 นาที (min = 12.10, max = 31.21), leukoreduction 

(%) เฉลี่ย 99.999 ± 0.001 (min = 99.992, max = 100) และ fresh frozen plasma มีปริมาตรเฉลี่ย 281.31 ± 16.69 มิลลิลิตร 

(min = 232.04, max = 315.15)  

สรุปและวิจารณ   LDPRC มีคุณภาพและพบเม็ดเลือดขาวปนอยูนอยตามเกณฑมาตรฐานของ AABB (< 1 x 106 cells/unit) กำาหนด 

ซึ่งสามารถปองกัน HLA alloimmunization, GVHD และปฏิกิริยาอื่นๆหลังการรับเลือด จึงเปนทางเลือกหนึ่งสำาหรับโรงพยาบาล ใน

การเลือกใชถุงบรรจุโลหิตชนิด Inline filter blood bag สำาหรับการเตรียมสวนประกอบโลหิตที่กำาจัดเม็ดเลือดขาวดวยการใชชุดกรอง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผูปวยเด็กแรกคลอด ผูปวยที่ตองรับเลือดเปนประจำา ผูปวยที่มีภูมิตานทานต่ำา โดยเฉพาะกลุมผูปวย

ปลูกถายอวัยวะหรือปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดเลือด
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ความผิดพลาดที่ตรวจพบในกระบวนการตรวจโลหิตบริจาค ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัด

ลพบุรี : การศึกษาเพื่อพัฒนา

Errors Detected in Donor Blood Screening at Lopburi Regional Blood Centre:

A Study for Quality Improvement

พัชรากร  กรำากระโทก1 และ ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย คณะเทคนิคการแพทยมหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนำา  ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี เปนหนวยงานในสังกัดศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ใหบริการตรวจ

โลหิตบริจาคใหแกคลังเลือดในจังหวัดลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงหบุรี อางทอง และพระนครศรีอยุธยา ตามมาตรฐานงานบริการ

โลหิต จากการดำาเนินงานที่ผานมาพบความผิดพลาดหลายประการ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการภาคบริการโลหิตลพบุรี 

และหนวยงานรับบริจาคโลหิต

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาวิเคราะหความชุก ของความผิดพลาดในกระบวนการจัดหาและตรวจโลหิตบริจาค เพื่อการแกไข ปรับปรุง 

และพัฒนา ตลอดจนสรางระบบการเผาระวังและประเมินผลอยางตอเนื่อง

วิธีการศึกษา  เก็บรวบรวมขอมูลความผิดพลาดจากรายงานเหตุการณผิดปกติ รวมถึงขอรองเรียนตางๆ ระหวางป พ.ศ. 2546 - 2556 

ผลการศึกษา  ในระยะเวลา 11 ป พบความผิดพลาดทั้งหมด 1,936 กรณี ในการตรวจโลหิตบริจาค 578,397 ยูนิต (รอยละ 0.33) 

จากจังหวัดลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงหบุรี และจังหวัดอื่นๆ (อางทอง และพระนครศรีอยุธยา) รอยละ 0.48, 0.18, 0.27, 0.39 

และ 0.71 ตามลำาดับ เปนความผิดพลาดที่มีสาเหตุจากการปฏิบัติงานของภาคบริการโลหิต รอยละ 0.21 ของหนวยงานรับบริจาคโลหิต 

รอยละ 99.79 ความผิดพลาดของภาคบริการโลหิต มีสาเหตุจาก technique error สำาหรับความผิดพลาดที่พบมากที่สุดของ 

หนวยงานรับบริจาคโลหิตคือ การบันทึกหมูโลหิต ABO ไมถูกตองรอยละ 90.90 รองลงมาคือ การสลับระหวางหลอดตัวอยางกับ 

สายถุง รอยละ 8.68 ความผิดพลาดอื่นๆ เชน การสงตัวอยางไมตรงตามขอกำาหนด และการติดบารโคดผิดพลาด รอยละ 0.21  นอกจาก

นี้ยังพบการรับบริจาคโลหิตซ้ำา ของผูบริจาคโลหิตที่พบการติดเชื้อแลว จำานวน 4,456 ยูนิต จากผูบริจาค 3,588 ราย

สรุป  Human error เปนสาเหตุสำาคัญของความผิดพลาด การแกไขควรเริ่มจากการทบทวนระบบการบริหารจัดการ การวางแผน การ

กำาหนดแนวปฏิบัติ การควบคุมกำากับและการประเมินผลในดานตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การเลือกเทคนิคการทดสอบและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่เหมาะสม ความเครงครัดในการจัดการขอมูลและตรวจสอบประวัติผูบริจาคโลหิตกอนการเจาะเก็บ เพื่อหลีกเลี่ยงการรับ

บริจาคโลหิตจากผูบริจาคที่เคยตรวจพบการติดเชื้อแลว  เพื่อลดความสูญเปลาทั้งคาใชจาย เวลา และความเสี่ยงตอความผิดพลาด ใน

กระบวนการปฏิบัติงานนำาไปสูการพัฒนาการบริการโลหิตที่มีประสิทธิภาพ คุมคา ปลอดภัย เกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวยและองคกร 
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การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตระหวาง 2 ชุดน้ำายา

กนกวรรณ  ชินบด ี  วิภาวรรณ  ภมร   ชาย  ฤกษชัย   พีระยาพร  กาบเกตุ   ณิชนันทน  เพ็ชรคาน 

ศรีประไพ  ขนุนทอง   ศิริลักษณ  เพียรเจริญ  และ ภาวิณี  คุปตวินทุ 
ฝายหองปฏิบัติการพิเศษ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  การตรวจนับจำานวนเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตตอไมโครลิตร (absolute CD34+) ดวยเทคนิคโฟลไซโตเมทรี  มีวิธีการตรวจ

ไดหลายรูปแบบ เชน การใชชุดน้ำายา monoclonal antibody ที่เลือกเอง ยอมเซลลดวยเทคนิค lyse-wash หรือใชชุดน้ำายาสำาเร็จ

รูปยอมเซลลดวยเทคนิค lyse-no wash  ซึ่งแตละรูปแบบอาจใหผล absolute CD34+ ที่แตกตางกัน   

วัตถุประสงค  ศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจ absolute CD34+ ระหวางการใชชุดน้ำายา monoclonal antibody ที่เลือกเองยอม 

เซลลดวยเทคนิค lyse-wash  กับการใชชุดน้ำายาสำาเร็จรูปยอมเซลลดวยเทคนิค lyse-no wash  

วิธีการศึกษา  ใชตัวอยางทั้งหมด 58 ตัวอยาง ประกอบดวยตัวอยางเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตจากสายสะดือทารกแรกเกิด จำานวน 

38 ตัวอยาง ตัวอยางเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต จำานวน 6 ตัวอยาง และตัวอยางควบคุมคุณภาพจากภายนอกของ 

การตรวจ CD34 จาก United Kingdom National External Quality Assessment Service (UK NEQAS) จำานวน 14 ตัวอยาง 

นำามายอมและตรวจนับ absolute CD34+ ดวย 2 วิธี ดังนี้  วิธีที่ 1) ยอมดวยชุดน้ำายา monoclonal antibody ที่เลือกเองเทคนิค 

lyse-wash คำานวณปริมาณ absolute CD34+ เทียบกับจำานวนเม็ดเลือดขาวตอไมโครลิตรที่นับไดจากเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด

อัตโนมัติ   วิธีที่ 2) ยอมดวยชุดน้ำายาสำาเร็จรูปเทคนิค lyse-no wash  คำานวณปริมาณ absolute CD34+ เทียบกับจำานวนเม็ดบีดส 

มาตรฐานตอไมโครลิตรที่นับไดจากเครื่องโฟลไซโตมิเตอร เปรียบเทียบคา absolute CD34+ ที่ไดจาก 2 วิธีดวยสถิติ pair T-test

ผลการศึกษา  ผลการคำานวณคา absolute CD34+ จากการตรวจดวยชุดน้ำายา monoclonal antibody ที่เลือกเอง และชุดน้ำายา

สำาเร็จรูป พบคาเฉลี่ยและความแปรปรวน (mean ± SD) ของการตรวจดวย 2 วิธี 231.94 ± 1181.14 และ 197.83 ± 927.05 ตาม

ลำาดับ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคา absolute CD34+ ดวยสถิติ pair T-test พบวาคา absolute CD34+  ที่ไดจากการตรวจ 

2 วิธี ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ p = 0.314 เมื่อศึกษาทั้งขอดีและขอเสียพบวาการตรวจนับจำานวน absolute 

CD34+  ดวยชุดน้ำายาสำาเร็จรูปมีตนทุนคาใชจายสูงกวาการตรวจดวยชุดน้ำายา monoclonal antibody ที่เลือกเอง ในขณะเดียวกัน

การตรวจดวยชุดน้ำายา monoclonal antibody ที่เลือกเอง อาจมีความคลาดเคลื่อนของคา absolute CD34+ ได เนื่องจากมีผลกระ

ทบจากความไมแนนอนของการวัดจากเครื่องมือ 2 ชนิด และการสูญเสียเซลลจากการปนลางตัวอยาง  

สรุป  การตรวจนับ absolute CD34+ ดวยเทคนิคโฟลไซโตเมทรีสามารถเลือกใชชุดน้ำายา monoclonal antibody ที่เลือกเอง หรือ

ใชชุดน้ำายาสำาเร็จรูปไดโดยไมมีผลกระทบตอการวิเคราะห โดยสามารถลดความไมแนนอนของการวัดไดโดยการบำารุงรักษาเครื่องโฟล

ไซโตมิเตอรและเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติอยางสม่ำาเสมอ
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การประเมินประสิทธิภาพการตรวจ ABO, Rh typing และ Irregular Antibody Screening 

ดวยเครื่อง Qwalys3

สาธิต เทศสมบูรณ1  วชิราภรณ ยนตวิเศษ1  สราลี ชมบุรี1  จิราพร ศรีจุมปา1  และ ทัศนีย สกุลดำารงคพานิช2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จ.นครสวรรค   2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอ  เครื่อง Qwalys3 เปนเครื่องตรวจวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติสำาหรับวิเคราะห ABO grouping, Rh grouping, irregular 

antibody screening ใชหลักการ erythrocyte magnetization อาศัยอนุภาคแมเหล็กบนผิวเม็ดโลหิตแดง ชวยลดระยะเวลา 

ในการเกิดปฏิกิริยา รวมทั้งลดการปนและลางปฏิกิริยา

วัตถุประสงค  เพื่อประเมินประสิทธิภาพการตรวจ ABO grouping, Rh typing และ irregular antibody screening ดวยเครื่อง 

Qwalys3 ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จ.นครสวรรค

วิธีการศึกษา  ตัวอยางผูบริจาคโลหิตที่สงตรวจ ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค และศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย ที่ทราบหมูโลหิตระบบ ABO จำานวน 330 ราย ระบบ Rh จำานวน 333 ราย และทราบชนิด irregular antibodies 

จำานวน 85 ราย นำามาตรวจดวยเครื่อง Qwalys3 และตัวอยางสงตรวจประจำาวันจำานวน 301 ราย ตรวจดวยเครื่อง Qwalys3 เปรียบ

เทียบกับการตรวจ Coomb’s test ดวยวิธี conventional tube method และเก็บขอมูลระยะเวลาการตรวจของเครื่อง

ผลการศึกษา  พบวาตรวจหมูโลหิตระบบ ABO ถูกตองรอยละ 99.70  แบงเปน group A 64 ราย, group B 115 ราย, group AB 

32 ราย, group O 118 ราย และผลมีขอสงสัย 1 ราย ซึ่งเปนหมู A3B 1 ใน 3 ราย ที่ใหผล weak mixed field กับ anti-A 

ผลตรวจหมูโลหิตระบบ Rh พบวาถูกตองรอยละ 100 แตตัวอยาง weak D 6 ราย ตรวจได Rh negative 5 ราย และผลมีขอสงสัย 

1 ราย ใชเวลาตรวจทั้งหมด 4 ชั่วโมง 17 นาที ผลตรวจตัวอยางที่ทราบชนิด irregular antibodies ไดผลบวก 75 ราย คิดเปน 

รอยละ 85.87 แบงเปน anti-D 8/8 ราย, anti-E 18/18 ราย, anti-M 3/3 ราย, anti-Mia 18/18 ราย, anti-Mia+E 4/4 ราย, 

anti-JKa 1/1ราย, anti-P1 3/7 ราย, anti-Lea 8/9 ราย, anti-Leb 2/4 ราย และ anti-Lea+Leb 10/13 ราย และผลตรวจตัวอยาง 

ประจำาวันจำานวน 301 รายใหผลลบตรงกัน 299 ราย คิดเปนรอยละ 99.34 โดยใชเวลาตรวจ 1 ชั่วโมง 58 นาที

สรุปและวิจารณ  ผลประเมินประสิทธิภาพเครื่อง Qwalys3 ในการตรวจหมูโลหิตระบบ ABO และ Rh พบวาใหผลถูกตองรอยละ 100 

ในกลุมตัวอยาง non-subgroup แตตัวอยาง weak D antigen เครื่อง Qwalys3 ไมสามารถสรุปผลได เนื่องจากการตรวจ weak 

D antigen ตองตรวจดวยขั้นตอน indirect anti-human globulin test ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาอื่น การตรวจหา irregular 

antibodies พบวามีความจำาเพาะสูง แตมีความไวต่ำาในกลุมตัวอยาง anti-P1, anti-Leb, anti-Lea และ anti-Lea+Leb และในตัวอยาง 

สงตรวจประจำาวันพบวาเครื่อง Qwalys3 ใหผลลบปลอม 2 ราย คือ anti-P1 1 ราย และ anti-Leb 1 ราย และพบวาประสิทธิภาพ

ของเครื่องเหมาะสมกับหองปฏิบัติการที่มีตัวอยางไมเกิน 300 รายตอ 1 รอบ แตชวยลดความผิดพลาดและความเหนื่อยลาลงได เมื่อ

เทียบกับวิธี manual 
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Yupaporn Sudwilai1, Siriluk Chuenta1, Sukanya Pongpiriyadecha1, Chintana Paupairoj1

and Amornrat Romphruk1,2

1Blood Transfusion Center, Faculty of Medicine;  2Centre for Research and Development of Medical Diagnostic Laboratories,

Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

Background:  Presence of antibodies against human leukocyte antigen (HLA), which may be directed against 

HLA class I or/and class II antigens, is a known risk factor for acute rejections and influence on graft survival. 

Anti-HLA antibodies are usually referred to as percent panel reactive antibody (PRA).  PRA is done to identify 

sensitized patients prior to kidney transplantation (KT) and also forms the basis of cadaver organ allocation. 

Objective:  To evaluate the PRA in kidney transplant candidates. 

Materials & Methods:  A total of 984 for all patients on the waiting list at Srinagarind Hospital were included 

from October 2012 to October 2014.  Anti-HLA were detected by using LABScreen Mixed (LSM).  In the positive 

LSM cases, PRA were determined by using LABScreen PRA (LSPRA).

Result:  There were 317 of 984 samples (32.2%) showed positive results.  Only 301 sera were further tested by 

LSPRA and showed positive in 273 samples (27.7%).  The PRA were ranged as 1-50% in 174 samples (17.7%), 

51-80 % in 54 samples (5.4%) and 81-100% in 45 samples (4.6%). 

Conclusion:  Based on the results, approximately 30% of the patients were sensitized and 4.6% had high PRA.  A 

high PRA usually means that the individual is primed to react immunologically against a large proportion of the 

population.  For patients with high PRA it is difficult to find crossmatch-negative donors.  Therefore, they will 

spend longer waiting time for an organ.  However, patients with positive PRA should be identified specificity of 

antibodies which will be benefit in organ selection.
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การเปรียบเทียบผลการตรวจ HLA-B27 ดวยเทคนิค PCR-SSP ระหวางชุดน้ำายา In-house และ 

Commercial Kit

ธมลวรรณ  ทัพมงคล   พัชรินทร  บุญปกครอง   ศรีประไพ  ขนุนทอง   ศิริลักษณ  เพียรเจริญ 

และ ภาวิณี  คุปตวินทุ
ฝายหองปฏิบัติการพิเศษ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  กลุมยีน Human Leukocyte Antigen (HLA) มีความสำาคัญในการตอบสนองตอระบบภูมิคุมกันของรางกายและมีความ 

สัมพันธกับโรคบางชนิดแตที่ชัดเจนมากที่สุดคือ HLA-B27 กับโรคขอและกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Ankylosing Spon- 

dylitis)  ดังนั้นการตรวจหา HLA-B27 จะชวยในการประเมินปจจัยเสี่ยงของโรคได การตรวจ HLA-B27 ดวยวิธีโมเลกุลาร Polymerase 

Chain Reaction-Sequence Specific Primer (PCR-SSP) ใหผลที่ถูกตองและแมนยำาแตการใช commercial kit จากบริษัทมี

ราคาแพง ดังนั้นจึงไดพัฒนาชุดน้ำายา in-house ที่มีราคาที่ถูกกวาเพื่อใชทดแทนชุดน้ำายาสำาเร็จรูปของบริษัท 

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาการตรวจ HLA-B27 ดวยวิธี PCR-SSP เปรียบเทียบกันระหวางชุดน้ำายา in-house และ commercial kit 

ดูความสอดคลองของผลการทดสอบเพื่อใชงานบริการตรวจ HLA-B27

วิธีการ  นำาตัวอยางสารพันธุกรรม (DNA) ที่ทราบชนิดของ HLA จากวิธี Polymerase Chain Reaction-Sequence Specific 

Oligonucleotide (PCR-SSO) แลว จำานวน 54 ราย แบงเปน HLA-B27 ผล positive จำานวน 31 ราย ซึ่งครอบคลุมทุก allele 

และ HLA-B27 ผล negative จำานวน 23 ราย มาทำาการทดสอบซ้ำาดวยวิธี PCR-SSP โดยใชชุดน้ำายา In-house และ commercial 

kit ซึ่งชุดน้ำายา In-house จะใช specific primer 2 คู  และ internal control primer 1 คู

ผลการศึกษา  เมื่อเปรียบเทียบผล HLA จากวิธี PCR-SSO ในตัวอยางจำานวน 54 ราย กับวิธี PCR-SSP ของชุดน้ำายา in-house 

และ commercial kit ใหผล HLA-B27 เปน positive ตรงกันทั้ง 31 ราย และใหผล HLA-B27 เปน negative ตรงกันทั้ง 23 ราย 

สรุปผลการศึกษา  จากการทดสอบ HLA-B27 ดวยวิธี PCR-SSP โดยชุดน้ำายา in-house ใหผลการทดสอบที่ถูกตองแมนยำารอยละ 

100 เมื่อเทียบกับวิธี PCR-SSO และ commercial kit  นอกจากนี้ยังผลิตไดงายสามารถควบคุมการผลิตไดรวมทั้งมีราคาถูกกวา 

commercial kit สามารถชวยลดคาใชจายในการตรวจใหกับผูปวยได 
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การศึกษาความถี่ของ Human Platelets Antigensในชนชาวกะเหรี่ยง โดยใชเทคนิค PCR-SSP

รุงอรุณ  พวงธรรม1   จินตนา  พัวไพโรจน2   อรุณรัฐ  รมพฤกษ3,4   ชาญวิทย  ลีลายุวัฒน3,4

และ อมรรัตน รมพฤกษ2,3
1นักศึกษาปริญญาโท ชีวเวชศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย   2คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร   3ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย  
4กลุมวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตรการบริการโลหิต คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนำา  Human Platelet Antigen (HPA) เปนแอนติเจนบนผิวเกล็ดเลือดสามารถกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีขึ้นได จากการ

ถูกกระตุนโดยการใหเกล็ดเลือด หรือจากการตั้งครรภ แอนติบอดีดังกลาวทำาใหเกิดภาวะalloimmune thrombocytopeniaอันไดแก 

platelet transfusion refractoriness, neonatal alloimmune thrombocytopenia, post-transfusion purpura ซึ่งในแตละ

กลุมประชากรจะมีความถี่ของยีน HPA ที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นการทราบชนิดของ HPA ในประชากรจึงมีประโยชนอยางมากใน

การประเมินความเสี่ยงของการสรางแอนติบอดีที่ทำาใหเกิดภาวะเหลานี้

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาความถี่ของยีน HPA ในตัวอยางชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในประเทศไทย

วิธีการศึกษา  ตรวจหาแอนติเจนของเกล็ดเลือดจำานวน 7 ระบบ ไดแก HPA-1 ถึง HPA-6 และ HPA-15 ดวยเทคนิค polymerase 

chain reaction with sequence specific primer (PCR-SSP)ในตัวอยางดีเอ็นเอชาวกะเหรี่ยงจำานวน 191 ราย ซึ่งถูกเก็บไวใน

คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และใชตัวอยางดีเอ็นเอมาตรฐานจากประเทศญี่ปุนเปนตัวอยางควบคุม

ผลการศึกษา  แอนติเจนที่พบไดในตัวอยางทุกรายคือแอนติเจน HPA-1a, -2a, -4a, -5a และ -6a โดยมีความถี่ของยีนคิดเปน 

รอยละ 98.7, 95.5, 99.7, 99.5 และ 99.5 ตามลำาดับในขณะที่แอนติเจน HPA- 1b, -2b, -4b, -5b และ -6b พบไดนอยโดยมีความถี่

ของยีนคิดเปนรอยละ 1.3, 4.5, 0.3, 0.5 และ 0.5 ตามลำาดับ  สวนแอนติเจน HPA-3a, -3b และ HPA-15a, -15b มีความถี่ของยีน 

a และ b ที่ใกลเคียงกันคือ เทากับ 53.7, 46.3 และ 50.8, 49.2 ตามลำาดับ  ซึ่งเมื่อคำานวณความนาจะเปนในการเกิด mismatch ใน

การใหเกล็ดเลือดแบบสุม พบวา HPA-1, -2, -4, -5 และ -6 มีโอกาส mismatch ต่ำาคิดเปนรอยละ 2.5, 14.4, 0.5, 1 และ 1 ตาม

ลำาดับ แตกตางจาก HPA-3 และ -15 ที่พบไดสูงถึงรอยละ 37.4 และ 37.5

สรุปและวิจารณ  จากผลการศึกษาขางตนพบวาความถี่ของยีน HPA ในชาวกะเหรี่ยงไมแตกตางจากขอมูลของชาวเอเชียในแถบเดียวกัน 

เชน ไทย จีน ไตหวัน ที่มีการศึกษากอนหนานี้ และขอมูลที่ไดสามารถคำานวณความนาจะเปนในการเกิด mismatch ในการใหเกล็ด

เลือดแบบสุม และใชประเมินความเสี่ยงในการกระตุนใหสราง alloantibody ตอ HPA ในชาวกระเหรี่ยงได
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Donor Hemovigilance: Risk Factors for Donor Complications at First and Repeat 

Whole Blood Donation

Prakai Somphan, Mitree Srivichai and Nipapan Leetrakul
Blood Bank Section, Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital, Faculty of Medicine, Chiangmai University, Chiang Mai, Thailand

Background:  First time donor is among recognized risk factors for vasovagal reaction (VVR) to blood donation 

and reaction are known.  We assessed associations between potential risk factors and VVR and needle-related 

complication at first-time whole blood donation in comparison to repeat donation.

Materials and Methods:  We performed a cohort study on whole blood donation in blood bank section, Maharaj 

Nakorn Chiangmai Hospital from January 1, 2012 to December 31, 2014.

Results:  During 2012-2014 there were a total of 88,506 donations, 33,734 (38%) of blood donors were first 

whole blood donations and 55,772 (62%) were repeated donations.  VVR occurred in 3.2% of male first-time 

donation and 2.1% of female first-time donations compared to 2.4% and 0.9%, respectively, for repeat donations. 

Associations of VVR with other factors including age, body weight in first-time versus repeat donor.  Needle-

related complications occurred in 0.06% of male and 0.1% female first-time donations.

Discussion and Conclusion:  Our analysis of risk factors for vasovagal reaction at first-time whole blood donation, 

in contrast to repeat donation, showed that male donors were more likely to have a reaction than female donors, 

although more severe reactions with loss of consciousness revealed only a trend for higher incidence in males. 

Other risk factors had similar associations with vasovagal reactions among first-time and repeat donors.  Female 

donors were at higher risk of needle-related complications at both first and repeat whole blood donations.  

Among first-time donors, females suffered less form VVR than males.  Other risk factors had similar associations 

among first-time and repeat donors.  Vasovagal reaction and needle-related complications at first-time as well 

as subsequent donation.
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Transfusion Reactions and Costs of Leukocyte-depleted versus Leukocyte-poor 

Packed Red Cells for Thalassemia Patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital

Jettawan Siriaksorn1, Phandee Watanaboonyongcharoen2, Wannachalerm Chanbanchob2, Ponlapat 

Rojanuckarin2,3

1Department of Laboratory Medicine, Faculty of Medicine Chulalongkorn University; 2Transfusion Medicine unit, King Chulalongkorn 

Memorial Hospital. 3Department of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Background:  Thalassemia is the most common inherited blood disorder in Thailand.  Regular transfusion 

remains the main therapy for thalassemia major.  To reduce adverse reactions, leukoreduced blood components 

are recommended.  Currently, leukocyte-depleted pack red cells (LDPRC) and leukocyte-poor red cells (LPRC) are 

available, but there has been no study comparing these 2 products. 

Materials and Methods:  This is a retrospective study of all transfusion reactions in chronically-transfused 

thalassemia patients from 2011-2013.  Data were obtained from medical records. Costs of treatments were also 

estimated.

Results:  In total, 388 thalassemia patients were transfused with 13,616 red cell units and 36 adverse transfusion 

reactions (urticaria  23 events, febrile non hemolytic transfusion reaction (FNHTR) 9 events, other 4 events) were 

observed in 8,441 transfusions (0.4%).  Transfused red cell components comprised LDPRC 8,372 units (61.5%) of 

pre-storage, 361 units (2.6%) of post-storage LDPRC, 4,831 units (35.5%) of LPRC and 52 units (0.4%) of pack red 

cell (PRC).  Most pediatric patients were transfused with LDPRC (88.2%). Comparing with adult patients, were 

transfused with LDPRC (33.2%) and LPRC (66.2%).  Twenty five transfusion reactions occurred in 4,998 (0.5%) in 

pediatric compare with 9 transfusion reactions occurred in 3,443 (0.3%) in adult (p = 0.053).  In adult patients, 

5 transfusion reactions occurred in 1,016 (0.49%).  Pre-storage LDPRC transfusions and 4 in 2,210 (0.18%) LPRC 

transfusions (p = 0.12).  For 3 febrile non hemolytic transfusion Reactions in adult, 2 events occurred in 1,016 

LDPRC transfusion and 1 event in LPRC transfusions (p = 0.23).  In adults, the costs of pre-storage LDPRC and 

LPRC per unit were 2,438 baht and 1,529 baht, respectively.  

Conclusion:  Transfusion reaction rates in LDPRC and LPRC groups were not different.  However, transfusion 

reactions may be underreported and other factors may interfere with the results.



บทคัดย่อ การประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 23 ประจำาปี 2558

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 25  ฉบับ ที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2558

287

การลดอุบัติการณการเปนลมลมภายหลังการบริจาคโลหิต

ชลลดา  ดอกไมเพ็ง และ ฐิติกร  ปุญญฤทธิ์ 
ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3  จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย

บทนำา  ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี มีนโยบายคุณภาพในเรื่องการใหบริการโลหิตและผลิตภัณฑของภาคบริการโลหิต

แหงชาติ อยางมีคุณภาพและปลอดภัยทั้งผูใหและผูรับ ซึ่งภายหลังการบริจาคโลหิต ผูบริจาคโลหิตอาจมีอาการวิงเวียน อาการเปนลม 

หรือการเปนลมลม ซึ่งอาจเปนอันตรายตอรางกายและชีวิตได  ดังนั้นการเฝาระวังและปองกันไมใหเกิดอุบัติการณการเปนลมลมหลัง

บริจาคโลหิตจึงมีความสำาคัญ หนวยงานภาคบริการโลหิต 3 จังหวัดชลบุรี จึงเห็นความสำาคัญของปญหานี้

วัตถุประสงค

1. เพื่อลดการเกิดการเปนลมลมหลังบริจาคโลหิต

2. เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการเปนลมหลังบริจาคโลหิต

3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานดานการดูแลใหบริการภายหลังบริจาคโลหิตใหมีประสิทธิภาพ

วิธีการศึกษา  จากฐานขอมูลในคอมพิวเตอรและใบรายงานไดรวบรวมขอมูลจำานวนผูบริจาคโลหิต ประจำาป พ.ศ. 2556-2557  นำามา

หาสาเหตุ จัดใหมีการประชาสัมพันธ  ติดโปสเตอรการปฏิบัติตนกอนและหลังบริจาคโลหิต   เพิ่มเติมขอมูลในแนวทางปฏิบัติงานโดย 

เพิ่มจุดบริการน้ำาดื่มบริเวณใกลจุดเจาะปลายนิ้ว กอนบริจาคโลหิตและเนนผูบริจาคโลหิตใหดื่มน้ำากอนบริจาคทุกราย  ดูแลใหผูบริจาค

นอนพักหลังบริจาคโลหิต 3-5 นาที  จัดสถานที่ใหผูบริจาคนั่งพักหลังบริจาคใหเพียงพอและเหมาะสม ใหเจาหนาที่จุดบริการน้ำาดื่ม  เฝา

ระวังผูรับบริจาคโลหิตตั้งแตลงจากเตียง เพื่อใหการชวยเหลือไดทันทวงที  และจัดใหมีอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกับเจาหนา

ที่ทุกระดับ 

ผลการศึกษา  ป พ.ศ. 2556 มีผูบริจาคโลหิตจำานวน 36,731 คน เปนลม 678 คน (1.85%) เปนลมลม 1 คน (0.0027%)  ป พ.ศ. 

2557 มีผูบริจาคโลหิต จำานวน 39,562 คน เปนลม 760 คน (1.92%)  เปนลมลม 2 คน (0.0050%)  ป พ.ศ. 2558 (เดือนมกราคม) 

มีผูบริจาคโลหิตจำานวน 3,114 คน เปนลม 38 คน (1.22%) ไมพบผูบริจาคเปนลมลม (0%)

สรุป  จำานวนอุบัติการณการเกิดเปนลมลมหลังบริจาคโลหิต อาจสงผลใหผูบริจาคมีอันตรายตอรางกายและชีวิตได การปองกันและลด

การเกิดอุบัติการณการเปนลมลมหลังบริจาคโลหิต จึงเปนสิ่งสำาคัญที่หนวยงานสามารถทำาไดเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
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ฐิติพันธุ  ไมประเสริฐ และ ศิระ  ฮั่นตระกูล
หองปฏิบัติการ โรงพยาบาลเชียงใหมราม จังหวัดเชียงใหม

บทคัดยอ  ความตองการใชเกล็ดเลือดมีความสำาคัญและจำาเปนอยางเรงดวนใหกับผูปวยที่มีปริมาณเกล็ดเลือดในรางกายต่ำา ในชวง 

ฤดูการที่มีการระบาดของโรคไขเลือดออกหลายๆ โรงพยาบาลจะประสบกับปญหาการขาดแคลนเกล็ดเลือดที่ไมเพียงพอตอความตอง

การของแพทยและสงผลตอการรักษาผูปวยโดยเฉพาะอยางยิ่งหมูเลือด Rh Negative อีกทั้งหนวยงานที่ใหบริการเกล็ดเลือดในแตละ

ภูมิภาคยังมีอยางจำากัด  ดังนั้น หนวยธนาคารเลือด หองปฏิบัติการ โรงพยาบาลเชียงใหมราม จึงไดดำาเนินการจัดทำาโครงการทบทวน

และบริหารจัดการเกล็ดเลือด เพื่อการวางแผนการจัดการสวนประกอบเกล็ดเลือดคงคลังและการใชสวนประกอบของเกล็ดเลือดใหเกิด

ประโยชนตอผูปวยอยางคุมคาและสูงสุด  จากการศึกษาขอมูลในระหวางป พ.ศ. 2554-2557 พบวาอัตราการใชเกล็ดเลือด C/T Ratio 

เทากับ 1.9, 1.6, 1.6 และ 1.5 ตามลำาดับ  ชวงเวลาที่มีอัตราการใชสูงสุดในแตละปคือ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ระยะเวลาในการจัดหา

เกล็ดเลือดในผูปวย Dengue จำานวน 22 ราย เกล็ดเลือดจำานวน 133 ยูนิต ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูปวย Dengue ไดรับเกล็ดเลือด เทากับ 

5.8 ± 4.6 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังไดทำาการศึกษาขอมูลประชากรผูปวยของโรงพยาบาลป พ.ศ. 2557 ที่มีหมูเลือด Rh negative พบวามี

จำานวน 25 ราย มีหมูเลือด A 13 ราย (52%)  B 3 ราย (12%)  O 8 ราย (32%) และ AB 1 ราย (4%) หนวยธนาคารเลือดไดนำาขอมูล

ไปใชในการวางแผนการสำารองเกล็ดเลือดเพื่อคงคลัง สำาหรับผูปวยในชวงเวลาที่มีการใชงานสูงสุดคือ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ของ

ทุกป และสามารถประเมินระยะเวลาความสามารถจัดหาเกล็ดเลือดใหไดตามความตองการของแพทยเพื่อการดูแลรักษาผูปวย การ

วางแผนพัฒนาตอไปคือจัดเตรียมผูบริจาคหมูเลือดพิเศษ Rh negative ใหเพียงพอตามความจำาเปนในผูปวยที่เปนหมูเลือดพิเศษ


