
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 24  ฉบับ ที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2557

177

บทคัดย่อ

การประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำาปี 2557

19 – 21 มีนาคม 2557  ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

Oral Presentation

Red Cell Antibody Detection in Rh Negative Antenatal Care Patient

at Siriraj Hospital

Pisanupong Plubjuice, Parichart Permpikul, Ampaipan Samung, Rapeepun Chantangphol,

Luksana Khemthong, Sangduan Kiatudompanth and Sasitorn Bejchandra
Department of Transfusion Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Introduction:  Red cell antibody detection is required for every antenatal care (ANC) patient to assess risk 

of hemolytic disease of fetus and newborn.  Rh negative pregnant is concerned high risk to find transfusion 

support, to develop HDN in fetus and newborn and for making anti-D as result of pregnancy.  

Objective:  We did retrospective study to determine the prevalence of Rh negative pregnant in ANC clinic and 

rate of positive red cell antibody detection as well as antibody specificity of detected antibodies at our hospital.

Material and Methods:  We retrospectively review our standard laboratory record of red cell antibody testing for 

antenatal care patient during 2004-2011.  We then calculated the prevalence of Rh negative patient, prevalence 

of positive antibody detection and specificity of detected antibodies.

Results:  During 2004-2011 there was 41,657 pregnant women tested for red cell antibody detection at our 

hospital.  There was 369 (0.89%) Rh D negative patients.  The red cell antibody detection was positive in 12 

(3.25%) patients and 10 of these antibody specificity were identified as anti-D.  The remaining two cases; the 

antibody specificities were anti-E together with anti-Mia which is the same patient.  The titer of anti-D ranged 

from 1:4 to 1: 2,048 with median of 1:128.

Discussion:  This study showed positive red cell antibody in 3.25% and not all detected antibodies were 

anti-D, so antibody identification is important for taking care of these patients especially decision to give Rh 

Immunoglobulin (RhIG). 

Conclusion:  This study provide baseline data for current situation of red cell antibody in Rh negative pregnant 

women.  Further analysis and study about the detail of parity, history of RhIG administration is essential to 

determine the effectiveness of Rh Immunoprophylaxis in pregnant women.
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Changed of Donor’s Detected Red Cell Antibody Frequency with Changing of 
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Introduction:  Red cell antibody detection is required for donated blood to prevent passive antibody transfer to 

patient.  In the past we had been used our in house screen cells with conventional tube test technique (CVT) 

and enzyme treated red cells to detect antibody to Rh- CcDEe, Jka, Jkb, Lea, Leb, M, N and Mia.  In 2007 we 

switched the antibody detection method to automation column agglutination technique with commercial screen 

cells (CAT) plus one local screen cell using conventional tube technique at room temperature reaction to detect 

anti-Mia(Mia -RT) 

Objective:  We do this study to analyze frequency of detected antibodies during the two periods, 2004-2006 with 

CVT and in house cells and 2007-2008 CAT plus Mia -RT.

Material and Methods:  We retrospectively review our processing laboratory record of red cell antibody that 

were identified in blood donor during 2004-2006 performed with CVT and year 2007-2008 performed with CAT 

and Mia -RT.

Results:  With CVT we detected red cell antibody 3.66% (1,800/49,165 donations) in 2004, 3.42% (1,618/47,184 

donations) in 2005 and 3.03% (1,479/48,745 donations) in 2006.  In 2007 we detected red cell antibody with CAT  

1.37% (676/49,256 donations) and with Mia –RT 0.82% (402/49,256 donations).  In 2008 we detected red cell 

antibody with CAT 0.95% (462/48,350 donations) and with Mia –RT 0.91% (441/48,350 donations).  The detected 

antibodies specificities during first phase and second phase were anti-Lewis (86.15/63.99%), -P1 (7.27/18.37%), 

-Mia (4.02/7.65%), -M (0.72/3.35%), -E (0.56/2.06%) and others (1.28/4.57%).

Discussion and Conclusion:  The most frequent detected antibodies during two phases were anti-Lewis but 

with much lower rate for second phase.  Anti-M and anti-E were detected more in second phase.  Anti-Mia were 

the same for both phases.  We will improve our antibody detection system in donors to detect more clinically 

significant antibodies and avoid detection the room temperature react only antibodies. 
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Improve NAT Lab Efficiency by Lean Concept

ภาคภูมิ  เดชหัสดิน   ปญญา  ถุนนอก   วิลาวัลย  แซกรัมย   ตองใจ  แสวงทรัพย   สิณีนาฏ  อุทา

และ ทัศนีย   สกุลดำารงคพานิช
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ปญหาและความสำาคัญ  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดเริ่มดำาเนินการตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตวิธี Nucleic acid 

Amplification Technology (NAT) เพื่อใหโลหิตมีความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแตป พ.ศ. 2543 นโยบายบริการโลหิตแหงชาต ิ

ป พ.ศ. 2553 ไดกำาหนดใหโลหิตบริจาคทุกยูนิตตองผานการตรวจคัดกรองโลหิตวิธี NAT ปจจุบันมียอดการตรวจมากกวา 900,000 

ยูนิตตอป เนื่องดวยปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นไมสมดุลยกับจำานวนบุคคลากรที่มีอยู จึงเกิดแนวคิดที่จะเพิ่มขีดจำากัดขององคกร 

ปรับปรุงกระบวนการทำางาน เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยูอยางจำากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดงานระหวางกระบวนการที่

ไมกอใหเกิดคุณคา (waste) กำาจัดความสูญเสีย สูญเปลา และตนทุนในกระบวนการ ที่สำาคัญยิ่งคือ ลดความผิดพลาดควบคูไปกับ

การพัฒนาคุณภาพการตรวจ NAT ภายใตแนวคิดพื้นฐานของกลยุทธแบบ lean

วัตถุประสงค  นำาแนวคิด lean มาพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจ NAT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดขอผิดพลาด กำาจัด

ความสูญเสีย สิ้นเปลือง ลดระยะเวลาเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  ตั้งแตการรับสิ่งสงตรวจจนถึงการรายงานผล ตลอดจน

คุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน

วัสดุและวิธีการ  จัดอบรมความรูเรื่อง lean เพื่อใหทุกคนเขาใจแนวคิดที่ตรงกัน ระดมสมองเพื่อวิเคราะหกระบวนการทำางาน

ทุกขั้นตอน ตั้งแตกระบวนการกอนการวิเคราะห (Pre-analytical) กระบวนการตรวจวิเคราะห (Analytical) และกระบวนการ

หลังการวิเคราะห (Post-analytical) ระบุคุณคา (define value) คนหาความสูญเปลาแลวกำาจัดทิ้ง เหลือแตเนื้อแทในการทำางาน 

(value) นำาเครื่องคัดแยกผล serology positive อัตโนมัติ cobas® p312 มาใช ปรับปรุงโยกยายหองปฏิบัติงานและครื่องมือตางๆ 

ใหการปฏิบัติงานลื่นไหล เพื่อลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากผูปฏิบัติงานมีการเคลื่อนที่โดยเปลาประโยชน วัดระยะเวลา ระยะทาง 

กระบวนการทำางานทุกขั้นตอนกอนและหลังการปรับปรุงนำามาเปรียบเทียบประเมินผล

ผลการศึกษา  การปรับปรุงหองปฏิบัติการ NAT สามารถลดงานระหวางกระบวนการที่ไมกอใหเกิดคุณคารอยละ 27.9  ลดระยะ

ทางการเดินปฏิบัติงานใน Pre-analytical และ Analytical รอยละ 126  การนำา cobas® p312 มาใชในขั้นตอน Pre-analytical 

ทำาใหลดขั้นตอน  ลดความผิดพลาดในการคัดแยก serology positive ไดรอยละ 100  ระยะเวลาที่ใชในกระบวนการทั้งหมดกอน

และหลังปรับปรุงไมแตกตาง แตเพิ่มความปลอดภัย สะดวก สบายในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

สรุปและวิจารณ  หลังจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตรวจ NAT ภายใตแนวคิด lean พบวา สามารถลดขั้นตอน 

กระบวนการทำางาน และลดการเคลื่อนที่โดยเปลาประโยชนระหวางขั้นตอน Pre-analytic และ Analytic ปรับปรุง สภาพแวดลอมใน

การปฏิบัติงานดีขึ้นเอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ลดขอผิดพลาดลงรอยละ 100  ลดการปนเปอนในระบบ ลดความสิ้นเปลือง 

ลดระยะเวลาในกระบวนการทดสอบซ้ำา ผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากการลดกระบวนการ

ทำางานที่มากเกินไปแตไมกอประโยชนและคุณคา อยางไรก็ตามระยะเวลาที่ใชในขั้นตอน analytic และ Post-analytic ไมพบความ

แตกตาง เนื่องจากเปนมาตรฐานการตรวจจากเครื่องมือเดิม 
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การใชโลหิตหมูพิเศษ Rh negative ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

นิภาพรรณ  ลี้ตระกูล   ธนสิทธิ์  สุคันธวณิช   มณฑิชา  สกุลวัฒนะ   ปราณี  วันตา และ เมธิรา  มหาวงศทอง
งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทนำา  หมูโลหิต Rh negative เปนหมูโลหิตหายากในคนไทย แตในปจจุบันอัตราการขอใชมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมากใน 

โรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยเพราะเปนโรงพยาบาลขนาดใหญที่ใหการรักษา

ผูปวยเฉพาะทางโรคซับซอน

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาอัตราการใชหมูโลหิต Rh negative ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมและนำามาใชในการวางแผนการ 

จัดหาใหเพียงพอตอการรักษาของแพทยเพื่อปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูปวย

วิธีการศึกษา  ทำาการศึกษายอนหลัง (Retrospective) โดยรวบรวมขอมูลการตรวจคัดกรอง Rh negative ในผูบริจาคโลหิตและ

ผูปวยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในป พ.ศ. 2556 และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา  จากการศึกษาพบวาผูบริจาคหมูโลหิต Rh negative มีจำานวน 76 ราย เปนชาวไทยจำานวน 66 ราย (รอยละ 86.8) ชาว

ตางชาติจำานวน 10 ราย (รอยละ 13.2) เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง (49:27) ผูบริจาคโลหิตชาวไทยพบมากที่สุดในผูที่มีอายุระหวาง 

21-30 ป จำานวน 26 ราย ในขณะที่ผูบริจาคโลหิตชาวตางชาติจะพบมากในผูที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป จำานวน 7 ราย ผูบริจาค

โลหิตสวนใหญจะมาบริจาคโลหิตปละ 1 ครั้ง เปนชาวไทยจำานวน 60 ราย (รอยละ 78.9) ชาวตางชาติจำานวน 7 ราย (รอยละ 9.2) 

ผูบริจาคสวนใหญมีหมูโลหิต O จำานวน 38 ราย (รอยละ 50.0) รองลงไปเปนหมูโลหิต A และ B จำานวน 18 ราย (รอยละ 23.7) 

และจำานวน 12 ราย (รอยละ 15.8) ตามลำาดับ คิดเปนโลหิตบริจาคจำานวน 89 ยูนิต สวนผูปวยหมูโลหิต Rh negative มีจำานวน 

41 ราย เปนชาวไทย จำานวน 23 ราย (รอยละ 56.1) และ ชาวตางชาติจำานวน 18 ราย (รอยละ 43.9) เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 

(22:19) ผูปวยชาวไทยพบมากที่สุดจำานวน 6 รายในผูที่มีอายุระหวาง 51-60 ป ในขณะที่ชาวตางชาติพบในผูที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้น

ไปจำานวน 13 ราย ผูปวยสวนใหญมีหมูโลหิต O จำานวน 18 ราย (รอยละ 43.9) รองลงไปเปนหมูโลหิต A และ B จำานวน 13 ราย 

(รอยละ 31.7) และจำานวน 9 ราย (รอยละ 22.0) ตามลำาดับ อัตราการใชหมูโลหิต Rh negative เปนจำานวนทั้งสิ้น 156 ยูนิต 

อภิปรายและสรุปผล  แมวาหมูโลหิต Rh negative จะพบไดนอยในคนไทยเพียงรอยละ 0.3 แตจากการศึกษาครั้งนี้พบวาทั้ง

ผูบริจาคโลหิตและผูปวยเปนชาวไทยมากกวาชาวตางชาติและมีชวงอายุท่ีนอยกวาชาวตางชาติอาจเปนเพราะวาชาวตางชาติที่มาอาศัย

อยูในประเทศไทยเปนผูที่มีอายุมากกวา 60 ป และเปนผูปวยมากกวาเปนผูบริจาคโลหิต โดยพบวาทั้งผูบริจาคโลหิตและผูปวยสวน

ใหญจะมีหมูโลหิต O Rh negative แตอยางไรก็ตามจะเห็นวาหมูโลหิต A Rh negative พบรองลงไปเพราะผูปวยสวนใหญเปน

ชาวตางชาติและเปนการรับบริจาคแบบเจาะจงผูรับ ดังนั้นการเตรียมการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยไมเพียงแตจะรองรับชาว

ไทยแตตองรองรับชาวตางชาติที่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยดวย ซึ่งการจัดหาหมูโลหิตพิเศษ Rh negative เปนปญหาสำาคัญที่

ตองนำามาพิจารณาและหาแนวทางการจัดหาโลหิตใหเพียงพอตอการรักษาของแพทย
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แนวโนมการติดเชื้อไวรัสทางโลหิตของชายหนุมไทยที่บริจาคโลหิตในภาคกลาง

บุญเติม  แสงดิษฐ   เปรมฤดี  ชัยสุวิรัตน   ไตรยศ  ธราพร และ ธัญญะ  โรจนพานิช
สถาบันพยาธิวิทยา ศูนยอำานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา

ภูมิหลัง  ชายหนุมไทยที่ไดรับการคัดเลือกเปนพลทหารกองประจำาการเปนผูบริจาคโลหิตกลุมใหญของหนวยบริการโลหิตทั่วประเทศ 

แตโลหิตที่ไดรับบริจาคจากประชากรกลุมนี้มีการติดเชื้อไวรัสทางโลหิตในอัตราที่สูง ไดแก ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และ 

เอชไอวี ซึ่งอาจทำาใหเกิดโรคแทรกซอนรุนแรงในอนาคต และปจจุบันมีการรักษาดวยยาตานไวรัสในโอกาสอันเหมาะสม และมีการ

ควบคุมโรคเหลานี้อยางตอเนื่องในระดับประเทศ โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีแกเด็กแรกเกิดทั่วประเทศ

ตั้งแต พ.ศ. 2535

วัตถุประสงค  ศึกษาความชุกของการติดเชื้อไวรัสทางโลหิตในกลุมพลทหารกองประจำาการภาคกลางใน พ.ศ. 2553 – 2555 เพื่อดู

แนวโนมการติดเชื้อของไวรัสแตละชนิด เพื่อวางแผนใหบริการปรึกษาเพื่อลดการบริจาคโลหิตซ้ำาและลดการแพรโรค แนะนำาการ

รักษาและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการดำาเนินการปองกัน และควบคุมโรคเหลานี้ตอไป

วิธีการ  รวบรวมขอมูลการติดเชื้อไวรัสทางโลหิตของพลทหารที่บริจาคโลหิตในภาคกลางใน พ.ศ. 2553 – 2555 จาก โรงพยาบาล

ทหารบกในภาคกลาง 10 แหง และสถาบันพยาธิวิทยา โรงพยาบาลทหารบกที่ไมมีบริการรับบริจาคโลหิต ใหประสานขอขอมูลจาก

หนวยบริการโลหิตในพื้นที่ คำานวณหาความชุกของการติดเชื้อไวรัสแตละชนิดในแตละจังหวัดและพื้นที่ภาคกลาง และดูแนวโนมใน

ระยะเวลา 3 ป

ผลการศึกษา  มีหนวยงานที่สงขอมูลใหในป 2553, 2534 และ 2555 จำานวน 6, 11 และ 8 หนวย ซึ่งมีพลทหารที่บริจาคโลหิต

ไดจำานวน 5,987, 7,366 และ 7,517 นาย ตามลำาดับ  ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในพื้นที่ภาคกลางรายป เปนรอยละ 

3.5, 4.6 และ 3.2 ตามลำาดับ  ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีรายป เปนรอยละ 0.7, 0.6 และ 0.5 ตามลำาดับ ความชุกของ

การติดเชื้อ เอชไอวี รายป เปนรอยละ 0.4, 0.2 และ 0.3 ตามลำาดับ และความชุกของการติดเชื้อไวรัสทางโลหิตรายป เปนรอยละ 4.6, 

5.5 และ 3.8 ตามลำาดับ ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีบางพื้นที่ในบางปสูงถึงรอยละ 5-10

สรุป  ความชุกของการติดเชื้อไวรัสทางโลหิตในพื้นที่ภาคกลางรายป มีแนวโนมลดลง แตบางชนิดยังลดลงไมสม่ำาเสมอ โดยเฉพาะ

ไวรัสตับอักเสบบียังมีความชุกสูงในบางพื้นที่ จึงตองมีการเฝาระวังโรคและคัดกรองผูบริจาคโลหิตอยางเครงครัด เพื่อใหไดโลหิตที่

ปลอดภัย และลดการทิ้งโลหิตที่ติดเชื้อ รวมทั้งประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อทางโลหิตใน

ประชากรกลุมนี้ตอไปอยางตอเนื่อง
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Comparison of Cryoprecipitate Quality Produced by Thawing of FFP in Blood Bank 

Refrigerator and Thawing in Cold Room: Siriraj Experience 

Usanee Sirirboonrit, Parichart Permpikul, Waraporn Meesamut, Saifon Kladed and Prapan Kanpai
Department of Transfusion Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Background:  Cryoprecipitate was produced from thawing fresh frozen plasma (FFP) at 4 degree.  Currently at 

our institute we have used two thawing methods to produce cryoprecipitate, thawing in blood bank refrigerator 

and thawing in cold room and both methods achieve cryoprecipitate that pass standard QC criteria.  

Objective:  This study was conducted to see if there are different of cryoprecipitate product produce by different 

methods.

Material and methods:  We did prospective study to measure volume, factor VIIIc content and fibrinogen in 

cryoprecipitate product that were produced by thawing FFP in blood bank refrigerator (group A) compare with 

thawing FFP in cold room (group B).  We measured Factor VIIIc and fibrinogen amount in final pool (even though 

pool sized varied base on clinical demand and patients’ body size) that we released for clinical use.  Factor VIIIc 

assay was done by two stage technique.  Fibrinogen was done by turbidimetric quantitative method.

Results:  We include 21 pools of cryoprecipitate for group A which came from 191 cryoprecipitate unit and 

21 pools for group B which came from 182 bags.  In group A ,the pooled cryoprecipitate had factor VIIIc 

of 211 IU/bag (range 203-246) and 177 mg of fibrionogen / bag (range 169-260).  For group B products, the 

pooled cryoprecipitate has factor VIIIc of 230 IU (range 194-271) and fibrinogen of 206 mg (range 89-314).  The 

temperature of thawing condition in blood bank refrigerator range from 2-6 Celsius and 3.3 – 4.5 Celsius for cold 

room. 

Discussion and Conclusion:  Thawing of FFP in both conditions can produce cryoprecipitate that pass standard 

criteria but cold room with less variation of temperature seem to be better condition.  Blood bank should monitor 

the production condition and outcome product quality to has appropriate action in selection or modification of 

technique.
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อุบัติการณการเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงคในผูบริจาคโลหิต

สุมรวดี  มุสิกพันธ   ดวงฤทัย  หมวดเอียด และ ศุภรัตน  บูรณะนายก
หนวยคลังเลือดและเวชศาสตรบริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร

บทนำา  การบริจาคโลหิตอาจเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงคได แมวาผูบริจาคทุกคนจะผานการคัดกรองประวัติและตรวจสุขภาพกอน 

การบริจาค รวมถึงไดรับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้นการทราบถึงอุบัติการณของการเกิด 

ปฏิกิริยาไมพึงประสงคจะเปนขอมูลเพื่อใชเฝาระวังและพัฒนากระบวนการรับบริจาคโลหิตตอไป

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาอุบัติการณการเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงคในผูบริจาคโลหิต

วิธีการ  เปนการศึกษาโดยการเก็บขอมูลไปขางหนา (Prospective study) กลุมตัวอยางไดแก ผูบริจาคโลหิตที่มาบริจาคโลหิตทั้งใน

หนวยคลังเลือดและเวชศาสตรบริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทรและหนวยเคลื่อนที่ ตั้งแต 1 กันยายนถึง 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 โดยผูวิจัยอธิบายโครงการวิจัยกอนบริจาคโลหิตและโทรศัพทติดตอผูบริจาคโลหิตภายใน 24 ชั่วโมงหลังบริจาคโลหิต 

เพื่อสัมภาษณเก็บขอมูลอาการที่ไมพึงประสงค โดยใชแบบฟอรมการสัมภาษณ เพื่อศึกษาการเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงคและแบง 

ปฏิกิริยาเปนแบบเกิดเฉพาะที่ และเกิดทั่วรางกายซึ่งแยกชนิดตามระยะเวลาและตามความรุนแรงของอาการ

ผลการศึกษา  ผูบริจาคโลหิตที่มาบริจาคในหนวยคลังเลือดฯ จำานวน 4,023 รายเก็บขอมูลได 3,423 ราย (รอยละ 85.08) พบอัตรา

การเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงค 509 ราย (รอยละ 14.86) เปนปฏิกิริยาที่เกิดเฉพาะที่ดังนี้ bruise (รอยละ 3.10)  painful arm 

(รอยละ 0.58)  delayed bleeding (รอยละ 0.56)  allergy, nerve irritation (รอยละ 0.26)  nerve injury (รอยละ 0.03) 

tendon injury (รอยละ 0.03)  ไมพบการเกิด haematoma, arterial puncture และ thrombophlebitis อัตราการเกิดปฏิกิริยา

ไมพึงประสงคที่เกิดอาการทั่วรางกาย (vasovagal reaction, VVR) และเกิดอาการขณะอยูในบริเวณรับบริจาคโลหิต ตามความ

รุนแรงของการเกิดคือ mild VVR (รอยละ 0.93)  moderate VVR (รอยละ 0.32) เกิดอาการหลังออกจากบริเวณรับบริจาคโลหิต

พบ mild VVR (รอยละ 8.03)  moderate VVR (รอยละ 0.73) ไมพบการเกิด severe VVR ทั้งในขณะอยูในบริเวณรับบริจาคและ

หลังออกจากบริเวณรับบริจาค 

ผูบริจาคโลหิตที่บริจาคในหนวยเคลื่อนที่จำานวน 1,328 รายเก็บขอมูลได 1,155 ราย (รอยละ 86.97) พบอัตราการเกิด 

ปฏิกิริยาไมพึงประสงค 228 ราย (รอยละ 19.74) เปนปฏิกิริยาที่เกิดเฉพาะที่ ดังนี้ bruise (รอยละ 3.46)  delayed bleeding 

(รอยละ 0.87)  nerve irritation (รอยละ 0.69)  painful arm (รอยละ 0.52)  haematoma (รอยละ 0.43)  ไมพบการเกิด allergy, 

tendon injury, nerve injury, arterial puncture และ thrombophlebitis  อัตราการเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงคที่เกิดอาการทั่ว 

รางกายและเกิดอาการขณะอยูในบริเวณรับบริจาคโลหิต ตามความรุนแรงของการเกิดคือ mild VVR (รอยละ 2.77)  moderate 

VVR (รอยละ 0.78)  severe VVR (0.09)  เกิดอาการหลังออกจากบริเวณรับบริจาคโลหิต mild VVR (รอยละ 9.78)  moderate 

VVR (รอยละ 0.35) ไมพบการเกิด severe VVR

สรุป  จากการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา พบปฏิกิริยาที่ไมพึงประสงคจากการบริจาคโลหิตประมาณรอยละ 15-20 การเกิดปฏิกิริยา 

เหลานี้ อาจทำาใหผูบริจาคเกิดอันตราย หรือไมกลับมาบริจาคอีก เพื่อลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ไมพึงประสงคจึงควรมีผูเจาะเก็บ

โลหิตที่มีทักษะ และความชำานาญ เขมงวดตอการคัดกรองและแนะนำาการปฏิบัติตนกอนและหลังบริจาคโลหิตอยางเครงครัด รวมทั้ง

การจัดสถานที่ที่เหมาะสม ขยายเวลาการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ เพื่อใหผูบริจาคมีเวลานอนพักบนเตียงอยางนอย 3-5 นาที รวม

ทั้งควรมีชองทางใหผูบริจาคสามารถติดตอเพื่อขอคำาแนะนำาไดเมื่อเกิดปฏิกิริยาที่ไมพึงประสงคหลังกลับออกจากหนวยรับบริจาค

โลหิตไปแลว
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การตรวจหาแอนติเจน Human Platelet Antigen (HPA) เพื่อการคัดเลือกเซลลมาตรฐาน

ชาย  ฤกษชัย   อรรถพล  ศรีสุดดี   ศิริลักษณ  เพียรเจริญ และ ภาวิณี  คุปตวินทุ*
ฝายหองปฏิบัติการพิเศษ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  Human Platelet Antigen (HPA) เปนแอนติเจนที่สำาคัญบนผิวเกล็ดโลหิต ซึ่งมีความเกี่ยวของตอการรักษาผูปวยที่มีเกล็ด

โลหิตต่ำาจากการสรางแอนติบอดีตอเกล็ดโลหิตในการตรวจหาสาเหตุที่ผูปวยมีเกล็ดโลหิตต่ำา จำาเปนตองมีเซลลมาตรฐานที่ทราบ

แอนติเจน HPA (HPA panel cell) ในการทดสอบศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯรับบริการตรวจหาแอนติบอดีตอ HPA ในผูปวยฯ 

แตยังขาด HPA panel cell ที่เหมาะสมการทดสอบเนื่องจากมีจำานวนผูบริจาคโลหิตที่ผานการตรวจแอนติเจน HPA ไมเพียง

พอตอการคัดเลือก HPA panel cell

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาโอกาสในการคัดเลือก HPA panel cell ที่เหมาะสม ในการตรวจหาแอนติบอดีตอ HPA 

วิธีการ  ดำาเนินการตรวจหาแอนติเจน HPA 15 ระบบคือ HPA-1 ถึง HPA-11, HPA-13 ถึง HPA-15 และ HPA-17 ในตัวอยาง

เลือดผูบริจาคโลหิต หมูโลหิต โอ เพศชาย อายุระหวาง 15-55 ป ดวยวิธีระดับโมเลกุล Real-Time Polymerase Chain Reaction 

(Real-Time PCR) TIB MOLBIOL, Berlin, Germany จำานวน 605 ราย ศึกษาโอกาสที่พบแอนติเจน HPA แตละชนิด คัดเลือก

ผูบริจาคโลหิตที่มีแอนติเจน HPA ลักษณะเฉพาะจัดเปนชุดเซลลมาตรฐาน และคำานวณจำานวนตัวอยางที่จำาเปนตองตรวจแอนติเจน 

HPA เพิ่มเติมสำาหรับพัฒนา HPA panel cell ตอไป

ผลการศึกษา  จากการตรวจแอนติเจน HPA พบความถี่ของแอนติเจนดังนี้ HPA-1a = 97.9%, HPA-1b = 2.1%, HPA-2a = 

95.0%, HPA-2b = 5.0%, HPA-3a = 57.2%, HPA-3b = 42.8%, HPA-4a = 99.9%, HPA-4b = 0.1%, HPA-5a = 96.9%, 

HPA-5b = 3.1%, HPA-6a = 98.5%, HPA-6b = 1.5%, HPA-7a = 100%, HPA-7b = 0 %, HPA-8a = 99.9%, HPA-8b = 

0.1%, HPA-9a = 100%, HPA-9b = 0%, HPA-10a = 100%, HPA-10b = 0%, HPA-11a = 100 %, HPA-11b = 0%, HPA-

13a = 100%, HPA-13b = 0%, HPA-14a = 100%, HPA-14b = 0%, HPA-15a = 53.7%, HPA15b = 46.3%, HPA-17a = 

99.9%, HPA-17b = 0.1% ตามลำาดับ และคัดเลือกผูบริจาคที่มีแอนติเจน HPA ลักษณะเฉพาะจัดเปนชุดเซลลมาตรฐาน จำานวน 8 

ราย โดยสามารถใชแยกชนิดแอนติบอดีที่มีความสำาคัญทางคลินิกไดดังนี้ HPA-1a, HPA-1b, HPA-2a, HPA-2b, HPA-3a, HPA-

3b, HPA-5b, HPA-15a และ HPA-15b ตามลำาดับ แตยังขาดเซลลที่สามารถแยกชนิดแอนติบอดี HPA-4a, HPA-4b, HPA-5a, 

HPA-6a, HPA-6b, HPA-21a, HPA-21b และ Naka  จากการคำานวณความถี่ของแอนติเจนที่ศึกษา พบวาแอนติเจนที่มีความถี่ต่ำา

สุด คือ HPA-4bb ดังนั้นในการตรวจแอนติเจน HPA เพิ่มเติมเพื่อใหไดเซลลมาตรฐานชนิด HPA-4bb สำาหรับใชงานจำาเปนตอง

ตรวจแอนติเจนเพิ่มอยางนอย 464,256 ราย และตองศึกษาวิธีตรวจ HPA-21 และ Naka เพิ่มเติม

สรุป  เซลลมาตรฐานที่ทราบแอนติเจน HPA มีความสำาคัญในการตรวจหาสาเหตุที่ผูปวยมีเกล็ดโลหิตต่ำาการลงทุนตรวจแอนติเจน 

HPA ในผูบริจาคโลหิตจึงเปนสิ่งจำาเปนเพื่อใหมีขอมูลพื้นฐานของการตรวจหาแอนติบอดีตอ HPA และการจัดหาเกล็ดโลหิตใหกับ

ผูปวยในอนาคต
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งานรับบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 สภากาชาดไทย

ศิริลักษณ  เพียกขุนทด1   จารุวิทย  ศรชัย1   วิไล  หมอปะคำา1   ปรวรรณ  สอนดี1   จีราภรณ  จูมจันทร1

ทัศนีย   สกุลดำารงพานิช2 และ สรอยสอางค พิกุลสด2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา   2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ความเปนมา  การใหบริการโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย และเพียงพอแกความตองการใชของผูปวยทั่วประเทศ เปนภารกิจหลักของ

สภากาชาดไทยที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลโดยมีศูนยบริการโลหิตแหงชาติเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก และเปนแกนกลางในการ

ดำาเนินการงานบริการโลหิตของประเทศ ปจจุบันโรงพยาบาลในเครือขายภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 ซึ่งไดแกโรงพยาบาลในเขต

จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร ยังคงมีความตองการใชโลหิตอีกเปนจำานวนมาก จากปญหาดังกลาวภาคบริการ

โลหิตแหงชาติที่ 5 จึงไดจัดตั้งหองรับบริจาคโลหิตและหองเตรียมสวนประกอบโลหิต ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่ง

ถือวาเปนหองรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยแหงแรกที่ตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

วัตถุประสงค  เพื่อจัดหาโลหิตและเตรียมสวนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพใหเพียงพอตอความตองการใชของผูปวย ในเครือขายภาค

บริการโลหิตแหงชาติที่ 5 

แผนการศึกษาและวิธีการ  ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต และสำารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมบริจาค

โลหิตและการสมัครเปนอาสาสมัครสงเสริมการบริจาคโลหิต (อสล.) ในกลุมนักศึกษากอนและหลังการจัดตั้งหองรับบริจาคโลหิต 

จัดทำาปายประชาสัมพันธการเปดบริการติดตั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย จัดสงโปสเตอรประชาสัมพันธใหกับทุกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยและหนวยงานราชการอื่นๆ ในจังหวัด แจงสื่อมวลชนในจังหวัด จัดทำา face book, fan page และ สรางเครือขายอาสา

สมัครสงเสริมการบริจาคโลหิต (อสล.) จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการทดสอบ  จำานวนผูแสดงความจำานงบริจาคโลหิต ตั้งแต 24 กันยายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 จำานวน 3,241 ราย ผานการ

คัดกรองสุขภาพจำานวน 2,329 ราย คิดเปนรอยละ 71.86 ของผูแสดงความจำานงบริจาคโลหิต เปนผูบริจาคโลหิตรายใหมคิดเปน 

รอยละ 39.15 และ ผูบริจาคโลหิตรายเกาคิดเปนรอยละ 60.85  มีอัตราการติดเชื้อคิดเปนรอยละ 0.94 สาเหตุที่ไมผานการคัดกรอง

สุขภาพเนื่องจากความเขมขนโลหิตต่ำากวาเกณฑจำานวน 465 ราย และจากสาเหตุอื่นๆ จำานวน 447 ราย คิดเปนรอยละ 50.98 และ 

รอยละ 49.02 ของผูไมผานการคัดกรองสุขภาพทั้งหมด

สรุป  การเปดบริการหองรับบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 สามารถกระตุนใหมีผูบริจาคโลหิตรายใหมไดถึงรอยละ 

39.15 พบวามีอัตราการติดเชื้อเพียงรอยละ 0.94 ซึ่งต่ำากวาอัตราการติดเชื้อในกลุมผูบริจาคโลหิตในเขตจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ 

บุรีรัมยและสุรินทร ที่มีอัตราการติดเชื้อเฉลี่ยประมาณรอยละ 1.43 ในปงบประมาณ 2556 โรงพยาบาลเครือขายไดแจงความตองการ

ใชโลหิตมายังภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 จำานวน 41,506 ถุง เฉลี่ยเดือนละ 3,459 ถุง แตภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 สามารถ

จัดหาโลหิตไดเพียงเดือนละ 1,923 ถุง  ยังคงตองจัดหาโลหิตเพิ่มอีกเดือนละ 1,536 ถุง ปจจุบันโลหิตที่จายใหกับโรงพยาบาลไดมา

จากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ คิดเปนรอยละ 76.56 จากภาคบริการโลหิตแหงชาติอื่น คิดเปนรอยละ 11.85 และจากโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมารอยละ 10.67 ดังนั้นภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 จึงตั้งเปาหมายในการจัดหาโลหิตใหไดอยางนอยเดือนละ 

3,500 ถุง เพื่อทดแทนโลหิตที่ตองเบิกจากที่อื่น   ขอมูลที่ไดจากการเปดรับบริจาคโลหิตพบวามีผูผานการคัดกรองสุขภาพคิดเปน 

รอยละ 71.86 ของผูแสดงความจำานงในการบริจาคโลหิต หากตองการจัดหาโลหิตใหเพียงพอจะตองมีผูแสดงความจำานงในการ

บริจาคโลหิตอยางนอย 4,003 คนตอเดือน ดังนั้นเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กำาหนดไว ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 จึงไดจัดทำา

โครงการรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อออกรับบริจาคโลหิตภายในจังหวัดนครราชสีมาโดยเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2557 ซึ่งจะ

สามารถจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพใหกับผูปวยไดอยางเพียงพอตอไป

Keywords : l ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5  l ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย  l หองรับบริจาคโลหิต

    l บริจาคโลหิต
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การพัฒนารูปแบบการจัดหาโลหิตแบบยั่งยืนท่ีมหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมาโดยภาคบริการโลหิต

แหงชาติที่ 5

ศิริลักษณ  เพียกขุนทด1   จีราภรณ  จูมจันทร1   เรืองชัย  บุญศักดิ์3   วัชรินทร  ยิ่งสิทธิ์สิริ4   มธุรส  ชัยวรพร1

ทัศนีย  สกุลดำารงพานิช2 และ สรอยสอางค  พิกุลสด2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย  3มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
4โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ความเปนมา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีจำานวนนักศึกษาและบุคลากรมากกวา 25,000 คน ซึ่งสวนใหญมีอายุอยูในชวง 

18 - 25 ป เปนวัยที่เหมาะสมสำาหรับการบริจาคโลหิตและสถานที่ตั้งอยูในเขตชุมชนทำาใหสะดวกตอการเดินทางมาบริจาคโลหิตของ

ประชาชน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีฝายประชาสัมพันธที่ชวยประสานงานและใหขอมูลเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตอยางถูกตองจะ

ทำาใหนักศึกษาและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดทัศนคติที่ดีตอการบริจาคโลหิต และสามารถจัดหาโลหิตใหผูปวยไดเพียงพออยาง

ยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค  เพื่อสงเสริมเยาวชนและประชาชนใหรูจักการเสียสละในการใหโลหิตกับผูอื่น ใหมีจิตสาธารณและสืบทอดเจตนารมณที่

ดีในการบริจาคโลหิต ซึ่งเปนการสรางคนดีสูสังคมตอไป เพื่อจัดหาโลหิตและเตรียมสวนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพใหเพียงพอตอ

ความตองการใชของผูปวยอยางยั่งยืน อำานวยความสะดวกการบริจาคโลหิตใหกับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

แผนการศึกษาและวิธีการ  ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและสำารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมบริจาคโลหิต

และการสมัครเปนอาสาสมัครสงเสริมการบริจาคโลหิต (อสล.) ในกลุมนักศึกษากอนและหลังการจัดตั้งอาคารรับบริจาคโลหิต จัด

ทำาปายประชาสัมพันธการเปดบริการติดตั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย จัดสงโปสเตอรประชาสัมพันธใหกับทุกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยและหนวยงานราชการอื่นๆ ในจังหวัด แจงสื่อมวลชนในจังหวัด จัดทำา face book, fan page  และสรางเครือขายอาสา

สมัครสงเสริมการบริจาคโลหิต (อสล.) ในกลุมนักศึกษาภายในจังหวัดนครราชสีมา 

ผลการทดสอบ: จากผลสำารวจเกี่ยวกับความตองการบริจาคโลหิตและการเปนอาสาสมัครสงเสริมบริจาคโลหิต (อสล.) ในกลุมนัก

ศึกษาชั้นปที่ 1 - 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จำานวน 1,050 คนพบวานักศึกษาที่ตองการบริจาคโลหิตจำานวน 521 คน คิด

เปนรอยละ 49.67  นักศึกษาที่ตองการบริจาคโลหิตและเปนอาสาสมัครสงเสริมการบริจาคโลหิตจำานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 

20.49 รวมจำานวนนักศึกษาที่มีความตองการบริจาคโลหิตจำานวน 736 คน คิดเปนรอยละ 70.16  นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาอีกจำานวน 

259 คน คิดเปนรอยละ 24.72 ที่ตองการเปนอาสาสมัครสงเสริมการบริจาคโลหิตอยางเดียว   และจากการเปดรับบริจาคโลหิต

ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2557 มีผูบริจาคโลหิตรายใหมคิดเปนรอยละ 39.15 และ ผูบริจาคโลหิตรายเกา

คิดเปนรอยละ 60.85  ภายหลังการรับบริจาคโลหิตทุกครั้งจะมีการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับทราบขอมูลการรับบริจาคโลหิต

ของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 พบวารอยละ 53 รับทราบขอมูลจากปายประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย และรอยละ 27 รับ

ทราบขอมูลจากการใหความรูและประชาสัมพันธในกลุมนักศึกษา   รอยละ 18 รับทราบขอมูลจากการแนะนำาของคนรูจัก  รอยละ 

1 รับทราบขอมูลจากวารสารของมหาวิทยาลัย และรอยละ 1 จากการเห็นหองรับบริจาคโลหิต ขอมูลจาก facebook ของภาคบริการ

โลหิตแหงชาติที่ 5 พบวานักศึกษาไดแบงปนรูปและประสบการณที่ดีในการบริจาคโลหิตใหเพื่อนและสังคมไดรับทราบ 

สรุป  จากผลการสำารวจความคิดเห็นของนักศึกษาพบวา 736 คน คิดเปนรอยละ 70.16 ตองการเปนผูบริจาคโลหิต แสดงใหเห็น

วามีผูสนใจจะรวมบริจาคโลหิตเปนจำานวนมาก การเปดรับบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา จะเปนสวนสำาคัญที่จะทำาใหสามารถจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพใหกับผูปวยไดเพียงพออยางยั่งยืนตอไป ภาคบริการโลหิต

แหงชาติที่ 5 หวังวาจะทำาใหเยาวชนเปนคนดีและรูจักการให ผูที่จะเปนผูบริจาคโลหิตไดจะตองเปนผูที่มีสุขภาพดี และ ไมเสี่ยงตอ 

การติดเชื้อ ดังนั้นภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 จึงเนนการใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความเสี่ยงในการติดเชื้อที่

ถายทอดจากการรับโลหิตโดยเฉพาะการติดเชื้อทางเพศสัมพันธซึ่งเปนการปองกันการเกิดโรคเอดสและการเปนแมในวัยรุนได

Keywords : l ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5  l ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย  l อาคารรับบริจาคโลหิต

    l บริจาคโลหิต  l อาสาสมัครสงเสริมบริจาคโลหิต  l มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
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การประเมินผลผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดเลือก หองรับบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแหง

ชาติที่ 6 จังหวัดขอนแกน ณ โรงแรมโฆษะ

วิไลวรรณ  มวงจันทร1   อรวรรณ  พรามดิ่ง1   กิ่งแกว  พิมพดี1   ทัศนีย  สกุลดำารงคพานิช2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 จังหวัดขอนแกน   2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  การคัดเลือกผูบริจาคโลหิต เปนมาตรการสำาคัญที่สุดในกระบวนการจัดหาโลหิตที่ปลอดภัย ประกอบดวย การใหความรู 

คำาแนะนำาแกผูบริจาคโลหิตเกี่ยวกับการใหขอมูลประวัติสุขภาพ และวิธีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใหคำาแนะนำาใน

การปฏิบัติตนเพื่อใหพรอมสำาหรับการกลับมาบริจาคโลหิตในครั้งตอไป ทั้งนี้บุคลากรควรผานการฝกอบรมเปนอยางดี สามรถปฏิบัติ

หนาที่อยางเหมาะสม ผูบริจาคโลหิตควรไดรับความรู คำาแนะนำาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริจาคโลหิต พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ที่อาจ

ทำาใหโลหิตบริจาคเปนอันตรายแกผูรับ 

วัตถุประสงค  การคัดเลือกผูบริจาคโลหิต เพื่อใหไดโลหิตที่มีความปลอดภัยทั้งผูใหและผูรับ ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาสาเหตุของ

การงดบริจาคโลหิต และแนวโนมของสาเหตุการงดบริจาคโลหิต เพื่อเปนขอมูลในการกำาหนดแนวทางลดอัตราการงดบริจาคโลหิต

วิธีการศึกษา  รวบรวมขอมูลของผูที่ไมผานการคัดเลือกบริจาคโลหิต ของหองรับบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 

จังหวัดขอนแกน ณ โรงแรมโฆษะ ระหวางเดือนพฤษภาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2556 โดยผูบริจาคโลหิตทุกคนตองผานการตอบ

แบบสอบถามการคัดกรองผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ (แบบฟอรมเลขที่ DSP001/001 แกไขครั้งที่ 090654) และ

การตรวจสุขภาพเบื้องตนโดยเจาหนาที่ประจำาหองรับบริจาคโลหิต นำาขอมูลมาวิเคราะหโดยจำาแนกตาม ชวงอายุ กลุมผูบริจาคโลหิต 

ประเภทผูบริจาคโลหิต และสาเหตุการงดบริจาคโลหิต

ผลการศึกษา  ระหวางเดือนพฤษภาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2556  มีผูประสงคมาบริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำานวน 9,591 ราย ผานการ

คัดเลือก 7,519 ราย และไมผานการคัดเลือก 2,072 ราย ผูบริจาคที่ไมผานการคัดเลือกระหวางเดือนพฤษภาคม 2555 ถึง ธันวาคม 

2555 มีอัตรา รอยละ 22.2 และเดือนมกราคม 2556 ถึง ธันวาคม 2556 มีอัตรา รอยละ 21.3 ตามลำาดับ  กลุมอายุที่ไมผานการ

คัดเลือกมากที่สุด คือ กลุมอายุ 21-30 ป รอยละ 7.5 และ กลุมอายุ 17-20 ป รอยละ 6.2 ตามลำาดับผูที่ไมผานการคัดเลือกพบ

ในผูบริจาคโลหิตรายเดิมมากกวารายใหม คือรอยละ 15.5 และ 6.1 ตามลำาดับ   สาเหตุที่งดบริจาคโลหิตมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ  

ความเขมขนของโลหิตต่ำา พบรอยละ 12.3 และพบในผูบริจาคเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ รอยละ 11.1 และ 1.2 ตามลำาดับ สาเหตุ

รองลงมาคือ การรับประทานยาตางๆ พบรอยละ 1.9 และ ไมครบกำาหนดบริจาคโลหิต พบรอยละ 0.92 ตามลำาดับ

สรุป  จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวาภาวะซีดหลังบริจาคโลหิตเปนสาเหตุของการงดบริจาคที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น การดำาเนินการแกไข 

โดยเนนถึงความสำาคัญของการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กใหครบตามจำานวนที่แจกให รวมถึงใหความรู และคำาแนะนำาแกผูบริจาค

โลหิตใหรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเสริมดวย หากมีการบริหารจัดการที่ดี จะทำาใหผูที่ไดรับการปฏิเสธใหงดบริจาคโลหิต สามารถ

บริจาคโลหิตไดในภายหลัง และผูบริจาคสามารถบริจาคโลหิตไดอยางสม่ำาเสมอ ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ อีกทั้งภาคบริการโลหิตฯ 

จะไดปริมาณโลหิตเพิ่มมากขึ้นดวย



บทคัดย่อการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 22

J Hematol Transfus Med  Vol. 24  No. 2  April-June 2014

188

การลดอัตราผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิตของภาคบริการ

โลหิตแหงชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม

เสาวณีย  เพิ่มพานิช1   รัชณี  เขื่อนแกว1   ทัศนีย  สกุลดำารงคพานิช2 และ สรอยสอางค  พิกุลสด2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม  2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดหาโลหิตและสวนประกอบโลหิตที่ปลอดภัย

และเพียงพอ เพื่อใหบริการแกโรงพยาบาลตางๆ ในเครือขาย 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยจะตองจัดหาโลหิตใหได 4,500-5,000 

ยูนิตตอเดือน จากทั้งภายในสถานที่และหนวยเคลื่อนที่ แตพบวาการจัดหาโลหิตนั้นยังไมไมเพียงพอตอความตองการ แมจะมีการ

รณรงคอยางเต็มที่พบวามีผูบริจาคโลหิตจำานวนมากที่ตั้งใจจะบริจาคโลหิต แตไมสามารถบริจาคโลหิตได เนื่องจากไมผานการตรวจ

คัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิต จากขอมูลในป 2555 พบวาอัตราผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาค

โลหิตมีถึงรอยละ 15.66 และสวนใหญมาจากสาเหตุความเขมขนของโลหิตต่ำากวาเกณฑมาตรฐาน (เกณฑความเขมขนของโลหิตที่

สามารถบริจาคได ผูหญิง 12.5 g/dL และ ผูชาย 13.0 g/dL) และเปนผูบริจาคโลหิตประจำามากถึงรอยละ 8.73 และอัตราผูบริจาค

โลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิตนี้สูงกวาเกณฑขององคการอนามัยโลกกำาหนด  

วัตถุประสงค  เพื่อลดอัตราผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิต ของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 

จังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งไมผานจากความเขมขนของโลหิตต่ำากวาเกณฑมาตรฐาน

วิธีการศึกษา  ใหเจาหนาที่ใหความรูและแจกเอกสารเกี่ยวกับความสำาคัญของการรับประทานธาตุเหล็ก ในขั้นตอนการคัดกรอง 

กอนการบริจาคโลหิตและเนนย้ำาผูบริจาคโลหิตอีกครั้งหลังจากบริจาคโลหิตเรียบรอยแลวในขณะรับประทานอาหารวาง ทำาการเก็บ

รวบรวมขอมูลผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิต ตั้งแต 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 

เปรียบเทียบกับป 2555

ผลการศึกษา  จำานวนผูบริจาคโลหิตตั้งแต 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 จังหวัด

เชียงใหมทั้งหมดเทากับ 58,693 ราย พบวามีผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิตเทากับ 7,390 ราย 

เทากับรอยละ 13.99 ของผูบริจาคโลหิตทั้งหมด เปนผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนบริจาคโลหิตเนื่องจากความ

เขมขนของโลหิตต่ำากวาเกณฑมาตรฐาน 3,697 ราย (รอยละ 6.30) โดยที่เปนผูบริจาคโลหิตประจำา 2,284 ราย (รอยละ 3.89) และ

เปนผูบริจาคโลหิตครั้งแรก 1,413  ราย (รอยละ 2.41) นอกจากนี้ยังพบวามีผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการ 

บริจาคโลหิตจากสาเหตุอื่นๆ ไดแก คุณสมบัติไมครบ (อายุ น้ำาหนัก การนอน การรับประทานอาหาร) จำานวน 1,344 ราย (รอยละ 

2.29)  เปนโรคตางๆ (ภูมิแพ ความดันสูง เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง อื่นๆ) จำานวน 1,060 ราย (รอยละ 1.81) มีพฤติกรรมเสี่ยง

ตอโรคติดเชื้อ จำานวน 632 ราย (รอยละ 1.08) รับประทานยามากอนบริจาคโลหิต จำานวน 329 ราย (รอยละ 0.56) และสาเหตุ

อื่นๆ เชน ตั้งครรภ ฉีดวัคซีน เปนตน จำานวน 328 ราย (รอยละ 0.56)  สวนในป 2555 พบวาผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรอง 

สุขภาพกอนบริจาคโลหิตทั้งหมด 7,673 รายหรือรอยละ 15.66 ของผูบริจาคโลหิตทั้งหมด (48,989 ราย) พบความเขมขนของโลหิต

ต่ำากวาเกณฑมาตรฐาน 4,277 ราย (รอยละ 8.73) โดยที่เปนผูบริจาคโลหิตประจำา 2,852 ราย (รอยละ 5.28) และเปนผูบริจาคโลหิต

ครั้งแรก 1,425 ราย (รอยละ 2.91) ผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิตเนื่องจาก คุณสมบัติไมครบ

จำานวน 1,094 ราย (รอยละ 2.23)  เปนโรคตางๆ จำานวน 1,051 ราย (รอยละ 2.51) มีพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคติดเชื้อ จำานวน 524 

ราย (รอยละ 0.89) รับประทานยามากอนบริจาคโลหิต จำานวน 331 ราย (รอยละ 0.68) และอื่นๆ จำานวน 396 ราย (รอยละ 0.81)

สรุปและวิจารณ  จากผลการศึกษาพบวาอัตราผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนบริจาคโลหิตเนื่องจากความเขมขน 

ของโลหิตต่ำากวาเกณฑมาตรฐานในป 2556 ลดลงกวาป 2555 โดยเฉพาะในผูบริจาคโลหิตประจำา (รอยละ 5.28 : 3.89) อยางไรก็

ตามพบวาในผูบริจาคโลหิตครั้งแรกกับสูงกวา ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใหความรูเกี่ยวกับความสำาคัญของการรับประธานธาตุเหล็กหลัง

การบริจาคโลหิตชวยดูแลผูบริจาคโลหิตประจำาใหสามารถบริจาคโลหิตไดอยางยั้งยืน ดังนี้การใหความรูใหกับประชาชนทั่วไปใหเล็ง

เห็นความสำาคัญของการรับประทานธาตุเหล็ก จะชวยลดอัตราผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิต และ

เพิ่มปริมาณโลหิตใหมากขึ้นได

Keywords : l ผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรอง  l ความเขมขนของโลหิต
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สาเหตุของการไมกลับมาบริจาคโลหิตอีกครั้งในกลุมผูบริจาคครั้งแรก

นรินทร  พงศทัศนเหม1   นวลอนงค  หมอนแพร2   วนิดา  เสนาวงศ2 และ พิไลพร  จงรวมกลาง2

1กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลพะเยา   2สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยพะเยา 

บทคัดยอ  การขาดแคลนโลหิตเปนปญหาสำาคัญของงานธนาคารโลหิตทั่วประเทศ และจากขอมูลของงานบริการโลหิตพบวาผูบริจาค

โลหิตจำานวนมากมาบริจาคเพียงครั้งเดียวและไมกลับมาบริจาคโลหิตอีก ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสาเหตุของการไมกลับมา 

บริจาคโลหิตอีกครั้งในกลุมผูบริจาคครั้งแรก รวมถึงสำารวจทัศนคติ และปจจัยที่มีผลตอการบริจาคโลหิต จากกลุมตัวอยางผูบริจาค

โลหิตครั้งแรกจำานวน 400 ราย ขอมูลที่ไดจะถูกนำามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อแจกแจงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย 

ผลการศึกษาพบวา เหตุผลของการมาบริจาคโลหิตครั้งแรกมากที่สุดรอยละ 90.75 คือ การบริจาคโลหิตเปนการชวยเหลือเพื่อน

มนุษยและเปนการสรางบุญกุศล การถูกขอรองจากญาติ เพื่อน หรือคนรูจัก เปนเหตุผลรองลงมา คิดเปนรอยละ 59.5 สวนเหตุผล

ของการไมกลับมาบริจาคอีกครั้งมากที่สุดรอยละ 54.78 คือ ไมมีเวลาวาง รองลงมาคือมีความคิดที่จะบริจาคโลหิตแตมีความ

กลัวอยู และไมมีการประชาสัมพันธจากงานธนาคารโลหิต คิดเปนรอยละ 52.25 และ 45.25 ตามลำาดับ การไมมีเวลาวางมีความ 

แตกตางกันตามอาชีพของผูบริจาคโลหิตอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยอาชีพนักเรียน นักศึกษา มีความสัมพันธกับการ

ไมมีเวลาวางมากที่สุด ผลจากการศึกษาชี้ใหเห็นวา ผูบริจาคโลหิตมีทัศนคติที่เอื้อตอการบริจาคโลหิตในระดับปานกลางถึงดี โดยเห็น

วาควรบริจาคโลหิตเพื่อชวยเหลือผูอื่น ผูบริจาคโลหิตมั่นใจในความปลอดภัยของขั้นตอนการรับบริจาคโลหิต รวมถึงทักษะการเจาะ

เก็บโลหิตของเจาหนาที่ ผูวิจัยเห็นวา หากงานธนาคารเลือดจัดใหมีหนวยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ตางๆ และมีการประชาสัมพันธอยาง

สม่ำาเสมอ รวมถึงควรมีการพูดคุย และใหความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตแกผูบริจาค เพื่อใหผูบริจาคโลหิตมีความรู ความเขาใจ 

ทราบถึงประโยชนและความสำาคัญของการบริจาคโลหิต จะสามารถนำาไปสูการเพิ่มจำานวนผูบริจาคโลหิตครั้งแรกใหกลับมาบริจาคอีก

ครั้งและเปนผูบริจาคโลหิตประจำาได ซึ่งจะชวยใหลดปญหาการขาดแคลนโลหิตไดในที่สุด

Keywords : l ผูบริจาคโลหิตครั้งแรก  l ผูบริจาคโลหิตประจำา  l การขาดแคลนโลหิต  l การบริจาคโลหิต
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การศึกษาสาเหตุและความสัมพันธของโลหิตที่ปริมาณบรรจุไมไดตามมาตรฐาน

กนกวรรณ  อุดอาจ   จิรชญา  รักวณิชย และ ธิดาไพร  ฉัตรรวี
ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

บทคัดยอ  ปจจุบันโรงพยาบาลในเครือขายภาคตะวันออก มีการใชโลหิตและสวนประกอบโลหิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหการจัดหาโลหิตที่

มีคุณภาพเพียงพอ และปลอดภัยสูงสุด การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาเก็บรวบรวมขอมูลยอนหลัง 

วัตถุประสงค  เปนการศึกษาสาเหตุและความสัมพันธของโลหิตที่ปริมาณบรรจุไมไดตามมาตรฐานการเจาะเก็บโลหิต เพื่อใหไดขอมูล

สำาหรับเปนแนวทางในการปรับปรุงระดับคุณภาพโลหิตและยอดปริมาณโลหิต

วัสดุและวิธีการ  การเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณและวิเคราะหสาเหตุโลหิตที่ไมไดมาตรฐานการเจาะเก็บโลหิตของภาคบริการโลหิต

แหงชาติที่ 3 (The Regional Blood Centre 3 Thai Redcross Society Chonburi) จังหวัดชลบุรี ในป พ.ศ. 2554-2555 มีผูบริจาค

โลหิตรวมทั้งสิ้นจำานวน 49,614 ราย เปรียบเทียบอัตราโลหิตที่ปริมาณบรรจุไมไดตามมาตรฐานการเจาะเก็บโลหิต วิเคราะหขอมูลทาง

สถิติรอยละ 

ผลการศึกษา  พบโลหิตที่ไมไดมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 2.95  ป พ.ศ. 2555 มีผูบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 27806 ราย และในป 

2554 พบโลหิตที่ไมไดมาตรฐานคิดเปนรอยละ 2.19 มีผูบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 21,808  ราย สาเหตุสำาคัญของโลหิตที่ปริมาณบรรจุ

ไมไดตามมาตรฐานการเจาะเก็บโลหิต คือ เสนโลหิตแฟบแบน (collapse) สาเหตุรองลงมาคือ Clot, leak เปนลม contaminate 

และอื่นๆ ตามลำาดับ ซึ่งมีผลทำาใหสูญเสียโลหิตที่ไดมาตรฐานในการเจาะเก็บโลหิต หนวยงานสูญเสียทรัพยากร และตนทุนในการ

ผลิตโลหิต รวมถึงสงผลกระทบทางดานรางกายและ จิตใจ ของผูบริจาคโลหิต 

สรุป  ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวาในป 2555 พบอัตราโลหิตที่ปริมาณบรรจุไมไดตามมาตรฐานการเจาะเก็บโลหิต มีแนวโนม 

ลดลงจากป 2554 สาเหตุสำาคัญของการเกิดโลหิตที่ปริมาณบรรจุไมไดตามมาตรฐานการเจาะเก็บโลหิตคือ collapse ซึ่งผูศึกษาจะ

ไดนำาขอมูลเปนแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการเจาะเก็บโลหิต เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการ

ของโรงพยาบาลตอไป
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การศึกษาคาความเขมขนโลหิตของผูบริจาคโลหิตเพื่อมุงเนนการเพิ่มจำานวนผูบริจาค

สุภาวดี  เหลืองสุวรรณ และ ศรัญญา  ทุมโพธิ์กลาง
ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

บทคัดยอ  ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี พบวามีผูที่ไมสามารถบริจาคโลหิตไดเนื่องจากพบวาความเขมขนโลหิตต่ำา

กวาเกณฑมาตรฐานการรับบริจาคโลหิต จำานวน 4,816 ราย คิดเปนรอยละ 13.85 ซึ่งเกิดจากสาเหตุของการขาดความรูความเขาใจที่

ถูกตองในการปฏิบัติตัว  พยาธิสภาพของแตละบุคคล โรคประจำาตัว และเพศ จึงทำาใหผูบริจาคไมสามารถบริจาคโลหิตได สงผลให 

หนวยงานขาดโอกาสในการรับบริจาคโลหิตจากผูบริจาคเหลานั้นสำาหรับใชเพื่อการรักษาผูปวย

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบคาความเขมขนโลหิต ของผูบริจาคโลหิตครั้งแรกและผูบริจาคโลหิตประจำาเพื่อ

มุงเนนการเพิ่มจำานวนผูบริจาคโลหิต

วัสดุและวิธีการ  ทำาการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลจากการบันทึกจำานวนผูบริจาคที่มีความเขมขนโลหิตต่ำากวาเกณฑมาตรฐานการรับ

บริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 28 ธันวาคม 2556 จากจำานวนผูบริจาค

ทั้งหมด 34,774 ราย ใชวิธีการบันทึกขอมูล รวบรวมขอมูลทั้งป 2556  คัดแยกผูบริจาคครั้งแรก ผูบริจาคประจำา และแยกเพศ ใชการ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ รอยละ

ผลการศึกษา  จากจำานวนผูบริจาคทั้งหมด 34,774 ราย ผูบริจาคที่มีความเขมขนโลหิตต่ำากวาเกณฑมาตรฐานการรับบริจาคโลหิต 

4,816 ราย คิดเปนรอยละ 13.85  เปนผูบริจาคครั้งแรก 1,934 ราย คิดเปนรอยละ 14.03 เปนผูบริจาคประจำา 2,882 ราย คิดเปน 

รอยละ 13.73 โดยเพศหญิงมีความเขมขนโลหิตต่ำากวาเกณฑมาตรฐานการรับบริจาคสูงกวาเพศชาย 

สรุป  ผูบริจาคโลหิตครั้งแรกมีจำานวนความเขมขนโลหิตต่ำากวาเกณฑมาตรฐานการรับบริจาคโลหิตสูงกวาผูบริจาคโลหิตประจำา 

เนื่องจากการขาดการเตรียมความพรอมและขาดความเขาใจในการปฏิบัติตัวกอนการบริจาคโลหิตที่ถูกตอง
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ผลกระทบของการบริจาคโลหิตตอปริมาณธาตุเหล็กของผูบริจาคโลหิตที่มารับบริการหนวย 

Donor Care ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ศรินรัตน  ลีลาเลิศนนท1 และ ดำารง  เชี่ยวศิลป2
1ฝายเจาะเก็บโลหิต   2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาผลกระทบของการบริจาคโลหิตตอปริมาณธาตุเหล็กของผูบริจาคโลหิตที่มารับบริการหนวย Donor Care 

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

วัสดุและวิธีการ  เก็บตัวอยางเลือดจากผูบริจาคโลหิตที่มารับการดูแลที่หนวย Donor Care ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย ในระหวางเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 โดยเก็บตัวอยางเลือด 5 มิลลิลิตร ใสหลอด EDTA เพื่อ 

ประเมินคา Hb, MCV, MCH และ Clotted blood (Serum Ferritin, SF) นำามาวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางจำานวนครั้งของ

การบริจาคโลหิต กับปริมาณธาตุเหล็ก โดยใชสถิติ T-test 

ผลการศึกษา  ผูบริจาคโลหิตที่ไดรับการดูแลที่หนวย Donor Care ทั้งหมดจำานวน 18,502 คน เปนเพศชาย 1,908 คน (รอยละ 

10.31) เพศหญิง 16,594 คน (รอยละ 89.69) แบงผูบริจาคโลหิตออกเปนกลุม 5 กลุม กลุมที่ 1 ผูบริจาคโลหิตไมเคยมีประวัติบริจาค

โลหิตมากอน จำานวน 11,553  คน (รอยละ 62.44)  กลุมที่ 2 กลุมผูบริจาคโลหิต 1 ครั้ง จำานวน  958 คน (รอยละ 5.12)  กลุมที่ 3 

กลุมผูบริจาคโลหิต 2- 5 ครั้ง จำานวน 2,617 คน (รอยละ 15.04)  กลุมที่ 4 กลุมผูบริจาคโลหิต 6-10 ครั้ง จำานวน 1,754 คน (รอยละ 

10.51)  กลุมที่ 5 กลุมผูบริจาคโลหิต 11-15 ครั้งจำานวน 1,131 คน (รอยละ 6.83)  พบวาปริมาณธาตุเหล็กลดลงอยางมีนัยสำาคัญ

ในผูบริจาคโลหิตเพศหญิงตั้งแตครั้งที่ 2 ขึ้นไป สวนเพศชายตั้งแตครั้งที่ 6 เปนตนไป

สรุปและวิจารณ  จากผลการศึกษาพบวา ผูบริจาคโลหิตเมื่อบริจาคโลหิตไปแลวจะมีปริมาณเหล็กในรางกายลดลงเรื่อยๆ และจะเห็น

ความแตกตางที่ลดลงไดเมื่อบริจาคโลหิตตั้งแตครั้งที่ 6 เปนตนไปทั้งเพศชายและเพศหญิง  ซึ่งในความเปนจริงปริมาณเหล็กสะสมจะ

ลดลงตามจำานวนครั้งของการบริจาคโลหิต ดังนั้นศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยมีนโยบายใหมีการรับประทานธาตุเหล็ก

เสริมทดแทนทุกราย และจัดใหหนวย Donor Care มีการตรวจดูความสมบูรณของเม็ดเลือด (Complete Blood Count, CBC) 

และปริมาณเหล็กสะสม (SF) เพื่อเปนแนวทางในการใหธาตุเหล็กเสริมไมใหเกิดภาวะปริมาณเหล็กสะสมหมดในขณะที่ยังไมแสดง

ภาวะโลหิตจาง และเพื่อติดตามเฝาระวังภาวะปริมาณเหล็กสะสมเกินเนื่องจากไดรับธาตุเหล็กเสริมมากเกินไป ปจจุบันไดปฏิบัติใน

กลุมผูบริจาคโลหิตครั้งแรก  กลุมผูบริจาคโลหิตหมูพิเศษ (Rh-) กลุมผูบริจาคโลหิตอายุ 60-70 ป กลุมผูบริจาคโลหิตที่มีภาวะโลหิต

จาง และกลุมผูบริจาคโลหิตที่มาเจาะตรวจหาสารเคมีที่ทางศูนยบริการโลหิตแหงชาติใหบริการปละครั้งพรอมทั้งใหคำาปรึกษาและ

แนะนำาเพื่อดูแลผูบริจาคใหมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถบริจาคโลหิตตอเนื่องจนอายุถึง 70 ป
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ความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดตางๆ ในผูบริจาคโลหิตที่สงตรวจที ่

ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขวัญตา  เครือจันทร1   มานิต  นุยนุน2   ชฎาพร  จุติชอบ1   อุบล  สังยวน1   อมรรัตน  เรืองทอง1

ปาริชาต  เดชพิชัย1   ทัศนีย  สกุลดำารงพานิช3 และ สรอยสอางค  พิกุลสด3

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  2คณะสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
3ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  โรคธาลัสซีเมียเปนโรคโลหิตจางที่มีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุม 

การสรางสายโกลบินที่เปนสวนประกอบสำาคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะสงผลใหมีการสรางฮีโมโกลบินลดลงจากปกติ 

เปนผลใหเม็ดเลือดแดงมีอายุสั้น แตกและถูกทำาลายงายทำาใหเกิดภาวะโรคโลหิตจางเรื้อรัง  จำาเปนตองไดรับเลือด และเสี่ยงตอการ

เสียชีวิตจากอาการแทรกซอนตางๆ การบริจาคโลหิต หรือการบริจาคเลือด คือการเก็บเลือดจากผูมีความประสงคจะบริจาค โดย

จะตองผานขบวนการคัดกรอง ทั้งการซักประวัติ เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป และพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงการชั่งน้ำาหนักและตรวจความ

เขมขนของเลือด โดยผูที่สามารถบริจาคเลือดไดนั้น จะตองไมมีประวัติ และพฤติกรรมเสี่ยงที่กอใหเกิดโรคที่ติดตอทางเลือด รวมทั้ง

มีคาความเขมขนของเลือดตามเกณฑที่กำาหนดไวซึ่งผูบริจาคเลือดที่มีเลือดสมบูรณดี ก็อาจจะเปนพาหะธาลัสซีเมียหรือฮีโมโกลบิน

ผิดปกติได 

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในผูบริจาคโลหิตที่สงตรวจที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 

11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เพื่อประเมินภาวะโลหิตจางในผูบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนครอบครัวหรือการวางแผนการมีบุตรของผูบริจาคโลหิต

วิธีการ  ประเภทของการวิจัยเปนแบบ observational research (cross-sectional) โดยเปนการศึกษาความชุกของภาวะธาลัสซีเมีย

และฮีโมโกลบินที่ผิดปกติในผูบริจาคโลหิต ที่สงตรวจที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนกรกฎาคม 

2556 จำานวน 126 คน โดยตรวจคัดกรอง และตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด และการตรวจยืนยันธาลัสซีเมีย

และฮีโมโกลบินผิดปกติ   ตัวอยางเลือดที่มี EDTA เปนสารกันเลือดแข็งของผูเขารวมโครงการทั้ง 126 คนจะถูกนำามาตรวจความ

สมบูรณของเม็ดเลือดแดงโดยใชเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ เพื่อนำาคาดัชนีของเม็ดเลือดแดง (RBC indices) มาแปลผลรวมกัน

กับการตรวจการตกตะกอนของฮีโมโกลบินอีดวยน้ำายา DCIP โดยในกรณีที่ผลการตรวจพบคาดัชนีของเม็ดเลือดแดงชนิด MCV 

< 80 fL และ/หรือ ผลการตรวจการตกตะกอนของฮีโมโกลบินอีดวยน้ำายา DCIP เปนบวก จะนำาตัวอยางเลือดไปตรวจหาชนิดและ 

ปริมาณฮีโมโกลบินดวยเทคนิค HPLC หลังจากนั้นนำาผลการตรวจทั้งหมดมาแปลผลรวมกันและใชวิธีการ สกัดดีเอ็นเอจากเลือด

โดยใช Commercial kit เพื่อหาชนิด a-thalassemia 1

ผลการวิเคราะห  จากตัวอยางผูบริจาคโลหิต 126 ราย เปนเพศหญิง 56 คน (รอยละ 44) ชาย 70 คน (รอยละ 56) อยูในชวง

อายุ 17 - 58 ป (เฉลี่ย 33 ป) อยูในสถานะโสดรอยละ 55  แตงงานแลวรอยละ 40 และอื่นๆ อีกรอยละ 5  สวนใหญเปนผูบริจาค 

Group O 44 ราย (รอยละ 35)  รองลงมาคือ Group B 43 ราย (รอยละ 34)  Group A 31 ราย (รอยละ 25) และ Group AB 

8 ราย (รอยละ 6) เปน Rh positive ทั้งหมด จากผลการตรวจไดผลปกติ 110 ราย (รอยละ 87.3) อีก 16 ราย (รอยละ 12.7) มี

ภาวะธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ แยกเปน Homozygous a–thalassemia2, Heterozygous a–thalassemia1, Double 

heterozygotes for HbE/heterozygous a–thalassemia1 อยางละ 2 ราย  Heterozygous b–thalassemia without a–

thalassemia, Homozygous HbE without a–thalassemia, Homozygous HbE with heterozygous a–thalassemia2 

อยางละ 1 ราย และอีก 6 รายเปน Heterozygous HbE without a–thalassemia 
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วิจารณและสรุป ความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติซ่ึงมีความหลากหลายในแตละภูมิภาคของประเทศไทย 

a-thalassemia ภาคเหนืออยูที่รอยละ 20 - 30   b-thalassemia อยูระหวางรอยละ 3- 9   สวน Hb E จะพบไดมากในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือรวมถึงลาวและกัมพูชา ซึ่งมีความชุกถึงรอยละ 50-60  จากการศึกษาครั้งนี้พบวาความชุกของภาวะธาลัสซีเมียและ 

ฮีโมโกลบินที่ผิดปกติอยูที่รอยละ 12.7 (16/126) สวนใหญจะเปนภาวะผิดปกติของ Hb E ที่มี/ไมมี a-thalassemia รวมดวยถึง 

รอยละ 7.9 จะเห็นไดวาผูที่มีความเขมขนของฮีโมโกลบินอยูในระดับปกติ (> 12.5 g/dL) ก็อาจมีภาวะธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินที่

ผิดปกติได ถึงแมวาความชุกในภาคใตจะนอยกวาเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ของประเทศ แตก็ควรตระหนักและใหความสำาคัญในการ

ตรวจคัดกรองผูบริจาคโลหิต เพื่อใหไดโลหิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยทั้งผูใหและผูรับตามมาตรฐานสากล
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ภาวะโลหิตจาง และ การขาดธาตุเหล็กในผูบริจาคโลหิต

นุชนาถ  นนทรีย1 และ สมชาย  อินทรศิริพงษ2
1กลุมงานเทคนิคการแพทย  2กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วัตถุประสงค  การบริจาคเลือดสามารถทำาใหขาดธาตุเหล็ก หรือถึงกับทำาใหเปนโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได วัตถุประสงคคือ

ศึกษาภาวะขาดธาตุเหล็ก และ ภาวะโลหิตจาง ในผูบริจาคเลือดคนไทย และศึกษาคุณคาของเครื่องตรวจวัดฮีโมโกลบินขนาดเล็ก 

(hemoglobinometer for blood donor screening) ในการคัดกรองโลหิตจาง.

ผูปวยและวิธีการ  เปนการศึกษาภาคตัดขวาง โดยรวบรวมผูบริจาคที่หนวยบริจาคเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหวาง 

เดือน กันยายน –ธันวาคม 2556 ทุกรายจะไดรับการตรวจความเขมขนเลือด (hemoglobin concentration) ดวยเครื่องตรวจวัด

ฮีโมโกลบินขนาดเล็ก (hemoglobinometer for blood donor screening) และ เครื่องวิเคราะหเลือดอัตโนมัติ และตรวจระดับ 

ferritin ดวย 

ผลการศึกษา  มีผูที่บริจาคเลือดได 203 รายจากทั้งหมด 249 ราย และแบงออกเปน 4 กลุม  i) กลุมบริจาคครั้งแรก  ii) บริจาค 2-5 

ครั้ง  iii) บริจาค 6-10 ครั้ง  iv) บริจาคมากกวา 10 ครั้ง มีผูบริจาค 57 ราย (รอยละ 28.1) ที่มีระดับเหล็กต่ำา และพบมากในกลุมที่ 

iv (รอยละ 9.1 ในกลุมที่ i เทียบกับรอยละ 34.6 ในกลุมที่ iv) และผูบริจาค 63 ราย (รอยละ 31.0) มีภาวะโลหิตจาง ซึ่งพบไดบอย

ในกลุมที่ i (รอยละ 45.4 ในกลุมที่ i เทียบกับรอยละ 26.9 ในกลุมที่ iv) โดยการเปรียบเทียบกับเครื่องวิเคราะหเลือดอัตโนมัติพบวา 

ความไว ความจำาเพาะ คาทำานายผลบวก คาทำานายผลลบ positive and negative likelihood ratios ของเครื่องตรวจวัดฮีโมโกลบิน 

ขนาดเล็กในการตรวจภาวะโลหิตจางคือรอยละ 40.0, 97.2, 91.3, 69.0, 14.4 และ 0.62 ตามลำาดับ

สรุป  ภาวะเหล็กต่ำา และภาวะโลหิตจาง พบไดบอยในผูบริจาคโลหิต แตการใชเครื่องตรวจวัดฮีโมโกลบินขนาดเล็ก เปนเครื่อง 

คัดกรองที่มีความไวต่ำาในการตรวจหาภาวะโลหิตจางนั้น อาจจะเปนอันตรายตอผูบริจาคโลหิตได 
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การติดตามผูบริจาคโลหิตที่มีผลการตรวจ HBsAg Neutralization เปน Reactive

รจนา  กิมิฬาร   เกรียงศักดิ์  ไชยวงค   วารุณี  วัฒนกุล   อุดม  สงอุบล   ดวงนภา  อินทรสงเคราะห

นิภาวรรณ คำานันท และ สิณีนาฏ  อุทา
ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา งานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตวิธีน้ำาเหลืองวิทยาไดนำาวิธีการตรวจ HBsAg Neutralization ดวยหลักการ 

Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) มาใชตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในผูบริจาคโลหิตที่มี

ผลการตรวจคัดกรองหา HBsAg เปนบวกดวยคา Signal ratio (S/Co) ต่ำากวา 1,000 ซึ่งมีประมาณรอยละ 39 ของตัวอยางโลหิต

ทั้งหมดที่มีผลการตรวจคัดกรองหา HBsAg เปนบวกโดยไดเริ่มนำามาใชตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เปนตนมา 

วัตถุประสงค  คณะผูวิจัยตองการศึกษาวาผูบริจาคที่ติดเชื้อกลุมนี้ ที่มีผลการตรวจโลหิตบริจาคดวย HBsAg Neutralization 

เปนบวก เมื่อติดตามใหกลับมาเพื่อตรวจซ้ำายืนยันกอนใหคำาปรึกษา มีผลการตรวจเปนอยางไร

วัสดุและวิธีการ

1. เปนการศึกษายอนหลัง (Retrospective) ในป พ.ศ. 2556 โดยการรวบรวมขอมูลผลการตรวจ HBsAg 

Neutralization ของผูบริจาคโลหิตในแบบฟอรมบันทึกผลประจำาวันและผลที่บันทึกไวในระบบคอมพิวเตอรของ

งานตรวจโรคติเดเชื้อทางโลหิตวิธีน้ำาเหลืองวิทยา ทั้งผลการตรวจของโลหิตบริจาคและผลการตรวจซ้ำายืนยัน

2. นำาขอมูลที่ไดมาทำาการวิเคราะห โดยใชโปรแกรม Microsoft office Excel และ Access  2007

ผลการทดสอบ  ในป พ.ศ. 2556 มีผูบริจาคที่เคยมีผลการตรวจ HBsAg Neutralization เปนบวกในโลหิตบริจาค จำานวน 401 

ราย มีผูบริจาคกลับมาตรวจซ้ำายืนยันกอนใหคำาปรึกษาจำานวน 82 ราย (รอยละ 20) ยังไมมาตรวจ 319 ราย (รอยละ 80) หลังจาก

นำาตัวอยางโลหิตตรวจซ้ำาของผูบริจาคทั้ง 82 รายไปตรวจดวยน้ำายา Architect HBsAg Qualitative II พบวาไดผลเปนลบ 22 ราย 

(รอยละ 27) ผลเปนบวกดวยคา Signal ratio (S/CO) มากกวา 1,000 (ไมนำาไปตรวจดวยน้ำายา HBsAg Neutralization) จำานวน 

8 ราย สวนที่เหลืออีก 52 ราย (รอยละ 63) เปนตัวอยางที่มีคา Signal ratio ต่ำากวา 1,000 ซึ่งจะนำาไปตรวจดวยน้ำายา HBsAg 

Neutralization ตอและพบวามีตัวอยางที่ใหผลเปนลบ 2 ราย (รอยละ 4) และมีผลเปนบวก 50 ราย (รอยละ 96)

สรุปและวิจารณ  จากการศึกษาครั้งนี้มีผูบริจาคที่มีผล HBsAg Neutralization เปนบวกกลับมาตรวจซ้ำานอยมาก คือ รอยละ 20 

ของทั้งหมด (82/401) มีผูบริจาคจำานวน 58 ราย (รอยละ 70) ของที่กลับมาตรวจซ้ำาที่ยังคงไดผลเปนบวก ขณะที่ 24 รายที่ผลการ

ตรวจกลายเปนลบ ซึ่งคณะผูวิจัยเห็นวาสมควรนำาตัวอยางของผูบริจาคทั้ง 24 รายนี้ไปตรวจ Hepatitis B profile ตอ กอนแจงผล

หรือใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคตอไป เพื่อผลที่ไดมาประกอบการพิจารณาวา สาเหตุที่ไดผล HBsAg Neutralization เปนลบ สาเหตุ

อาจเกิดจากระบบภูมิคุมกันของผูบริจาคไดเปลี่ยน (Convert) เปน antibody แลวหรือไม ทั้งนี้เพื่อใหผูใหคำาปรึกษาไดแนะนำาในการ

ปฏิบัติตัวแกผูบริจาคตอไป
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การติดตามผูบริจาคโลหิตที่ผลการตรวจ Serology Negative /NAT Reactive มาเจาะตรวจซ้ำา

และใหคำาปรึกษาในผูบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จ.สงขลา

สุภัตตรา  มิถุนดี1   มะรูดิง  หมานสนิท1   ภัทรานิษฐ  ขัตติยะวรานันท1   วรัญญา  บัวชื่น1   ศิริภัทร  สารานพคุณ1

และ ทัศนีย  สกุลดำารงคพานิชย2
1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา  2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  โลหิตบริจาคของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ทุกยูนิตที่มีผลการตรวจทาง Serology negative ตองนำาไป

ตรวจตอดวยวิธีทางดานโมเลกุลคือการตรวจหาสารพันธุกรรม (Nucleic acid testing) ของไวรัสเอชไอวี (HIV RNA)  ไวรัสตับ 

อักเสบบี (HBV DNA) และไวรัสตับอักเสบซี (HCV RNA) อีกครั้งดวยการรวมตัวอยาง 6 ราย หรือ Mini pool of 6  หลังจาก

นั้นเมื่อภาคตรวจแยกเชื้อแลวจะทราบวาผูบริจาครายดังกลาวที่ผล NAT Reactive ทุกราย ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัด

สงขลาจะติดตามผูบริจาคใหกลับมาเจาะโลหิตเพื่อตรวจซ้ำาและใหคำาปรึกษาตอไป

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาและวิเคราะหเพิ่มเติมในกลุมผูบริจาคโลหิตที่ติดตามกลับมาตรวจซ้ำาในรายที่ผลทาง Serology Negative 

แต NAT Reactive และเพื่อใหธนาคารเลือดตางๆ เล็งเห็นความสำาคัญและประโยชนของการติดตามผูบริจาคโลหิตมาเจาะตรวจซ้ำา

และการใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิต 

วิธีการศึกษา  ศึกษายอนหลัง (Retrospective) โดยการรวบรวมขอมูลโลหิตบริจาคของภาคบริการโลหิตหงชาติที่ 12 จังหวัด

สงขลา ป 2554-2556  ที่มีผลการตรวจทาง Serology negative แตผล NAT Reactive และภาคฯ ตามมาเจาะตรวจซ้ำาและไดให 

คำาปรึกษาเพิ่มเติม

ผลการศึกษา  ป 2554-2556 มีผูบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ทั้งหมด 21,279 ราย มีผล NAT 

Reactive reactive ทั้งหมด 11 ราย ทั้ง 11 รายผล NAT เปน HBV DNA Reactive ใน 11 รายกลับมาเจาะตรวจซ้ำา 8 ราย  ซึ่งทั้ง 

8 ราย เมื่อกลับมาเจาะตรวจซ้ำาผล HBsAg ยังคง negative และผล NAT Reactive  นอกจากนี้ภาคยังตรวจ HBV profile ซึ่งประ

กอบดวย Anti-HBc (Ig M), Anti-HBs, Anti-HBc (total), Anti-HBe และ ALT  ผล HBV profile ทุกรายใหผล Anti-HBc 

positive ซึ่งแสดงวาทุกรายที่กลับมาเจาะตรวจซ้ำาพบวาเปน Occult B hepatitis (HBsAg Negative/HBV DNA Reactive/

Anti-HBc (total) Reactive) ทุกราย

สรุปและวิจารณ  ในการศึกษานี้กลุมผูบริจาคที่ผล serology negative แตผล NAT Reactive  เมื่อตามมาเจาะตรวจซ้ำาและ 

follow up ตอ ใน test ที่เกี่ยวของกับผล NAT นั้นๆ ผล lab ที่ไดมาเปนประโยชนตอภาคบริการโลหิต ธนาคารเลือด และผูให 

คำาปรึกษา เพื่อนำาขอมูลที่ไดมาอยางแทจริงไปใชในการใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตและเปนประโยชนตอผูบริจาคโลหิตตอไป
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ศึกษาขอมูลยอนหลังการขอโลหิตหายาก (Rare Blood Type) ของโรงพยาบาลในเครือขาย

ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา

สุภัตตรา  มิถุนดี1   ศิริภัทร  สารานพคุณ1   ภัทรานิษฐ  ขัตติยะวรานันท1 และ ทัศนีย  สกุลดำารงคพานิชย2
1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา  2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ  สภากาชาดไทย

บทนำา  โรงพยาบาลในเครือขายบริการภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกอบดวยโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา  

พัทลุง ตรัง สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส นอกจากโลหิตปกติ (PRC, LPRC) ที่นำาไปใหผูปวยแลว ยังมีหมูโลหิตหายากที่ตอง

ตรวจเพิ่มเติม (typing antigen) สำาหรับคนไข Thalassemia ที่ตองรับโลหิตประจำา  และคนไขบางกลุมที่มีแอนติบอดีชนิดอื่นๆ ที่

ไมใช ABO blood group (unexpected antibodies)  อีกจำานวนไมนอยที่ภาคฯยังไมสามารถใหบริการแกโรงพยาบาลได 

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลการขอโลหิตหายากของโรงพยาบาลในเครือขายภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัด

สงขลา เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการจัดเตรียมโลหิตที่ตองการ

วิธีการศึกษา  ศึกษายอนหลัง (retrospective) โดยการรวบรวมขอมูลการขอโลหิตหายาก (rare blood type) ป 2555-2556 ของ

โรงพยาบาลในเครือขายภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา โดยแยกขอมูลป 2555 และ ป 2556 แยกในแตละโรงพยาบาล 

ชนิด/รอยละแอนติเจนของโลหิตหายาก  

ผลการศึกษา  ป 2555-2556 ชนิดของโลหิตหายากที่โรงพยาบาลในเครื่อขายบริการของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา 

แอนติเจนลบที่โรงพยาบาลขอมากที่สุดคือ Mia –  ป 2555 พบรอยละ 18.8  ป 2556 รอยละ 22.4  อันดับ 2 คือ E- ป 5555 

พบรอยละ 16.7  ป 2556 รอยละ 22.4  พบ 20.6  อันดับ 3 จะเปนแอนติเจนในกลุม Lea-b- ซึ่งป 2555 พบรอยละ 12 ป 2556 

ประมาณรอยละ 10  และแอนติเจนในกลุมหมูโลหิตระบบ Rh (C-, c-, e-) โรงพยาบาลขอมามากเปนอันดับ 4 นอกจากนี้ยังมี

แอนติเจนหมูอื่นๆ อีก หลายชนิดเชน P
1
-, M-, s-, K-, Dia-, Jka-, Jkb-, Fya-, Fyb-

สรุปและวิจารณ  การศึกษาเปนประโยชนอยางยิ่งสำาหรับภาคฯ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการจัดเตรียมโลหิตที่ตองการสำาหรับ

คนไขของโรงพยาบาลในเครือขาย การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และเปนแนวทางสำาหรับธนาคารเลือด ในการวางแผนเตรียมการ

จัดหาโลหิตเพื่อทันตอการใชของคนไขตอไป
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การศึกษาพลาสมาขุนของผูบริจาคโลหิตในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

บรรพต  แสงคำานาง   ไมตรี  ศรีวิชัย   เมธิรา  มหาวงศทอง   ประกาย  สมพาน และ นิภาพรรณ  ลี้ตระกูล
งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทนำา  การบริการโลหิตที่มีคุณภาพ มีกระบวนการที่เกี่ยวของอยูหลายขั้นตอน การคัดกรองผูบริจาคโลหิตเปนขั้นตอนที่สำาคัญ

ประการหนึ่ง ถาการคัดกรองไมครบถวน อาจทำาใหสวนประกอบของเลือดที่เตรียมไดไมมีคุณภาพและตองคัดทิ้ง กอใหเกิดความ 

สูญเสียโดยเฉพาะอยางยิ่งพลาสมา

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาปจจัยการเกิดพลาสมาขุน (turbid milky plasma) ในเลือดของผูบริจาคโลหิตที่ผานการคัดกรองและถูก

คัดทิ้งเปนสวนประกอบโลหิตที่ไมเหมาะสม (non - conforming product) 

วิธีการศึกษา  รวบรวมขอมูลผูบริจาคโลหิตในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมระหวางป พ.ศ. 2555 – 2556 นำาขอมูล 

มาวิเคราะหดวยคาสถิติ OR (odds ratio) และ 95%CI (Confidence Interval) เพื่อหาความสัมพันธของแตละปจจัยและการมีนัย

สำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับการเกิดพลาสมาขุนในผูบริจาคโลหิต

ผลการศึกษา  จากการศึกษากลุมตัวอยางผูบริจาคโลหิต จำานวน 60,106 ราย พบพลาสมาขุนในผูที่เจาะเก็บโลหิตในชวงเวลา 8.30-

10.00 น.จำานวน 167 ราย (รอยละ 2.23)   เวลา 10.00 - 12.00 น.จำานวน 520 ราย (รอยละ 3.44)   เวลา 12.00 - 14.00 น.จำานวน 

930 ราย (รอยละ 5.33)   เวลา 14.00 - 16.00 น.จำานวน 1,224 ราย (รอยละ 6.48) และ เวลา 16.00-16.30 น.จำานวน 18 ราย 

(รอยละ 1.49)  พบการเกิดพลาสมาขุนหลังเวลา 12.00 น. จึงศึกษาหาความสัมพันธของการเกิดพลาสมาขุนกอนและหลังเวลา 12.00 

น. เทากับรอยละ 3.27 และ 6.13 (OR = 1.93, 95%CI = 1.77 - 2.11) ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ p < 0.05 

ผูบริจาคโลหิตที่พบพลาสมาขุนมีอายุ 17 - 20 ป จำานวน 233 ราย (รอยละ 2.26)   อายุ 21 - 25 ป จำานวน 665 ราย (รอยละ 3.32)    

อายุ 26 - 30 ป จำานวน 441 ราย (รอยละ 5.19)   อายุ 31 - 35 ป จำานวน 509 ราย (รอยละ 6.56)   อายุ 36 - 40 ป จำานวน 391 

ราย (รอยละ 7.68)   อายุ 41 - 45 ป จำานวน 259 ราย (รอยละ 7.44)   อายุ 46 - 50 ป จำานวน 189 ราย (รอยละ 7.50)   อายุ 51 

- 55 ป จำานวน 119 ราย (รอยละ 6.95) และอายุ 55 - 70 ป จำานวน 45 ราย (รอยละ 6.31) เมื่อศึกษาหาความสัมพันธของการเกิด

พลาสมาขุนกอนและหลังอายุ 36 ป ผลคือรอยละ 4.29 และ 8.03 (OR = 1.95, 95%CI = 1.80 - 2.11, p < 0.05)

อภิปรายและสรุปผล : การพบพลาสมาขุนหลังเวลา 12.00 น. เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและมาบริจาคโลหิตภายใน

เวลาไมเกิน 4 ชั่วโมง โดยพบวาหลังเวลา 16. 00 น. จะพบพลาสมาขุนลดลง สวนผูที่มีอายุ 36 ป ขึ้นไปพบพลาสมาขุนสูงขึ้นอยางมี

นัยสำาคัญทางสถิติอาจจะมาจากประสิทธิภาพของกระบวนการยอยสลายไขมันในรางกายที่ลดลง จึงควรมีการรณรงคใหงดอาหารที่มี

ไขมันสูงกอนมาบริจาคโลหิตเพิ่มมากกวา 4 ชั่วโมง เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองผูบริจาคโลหิต ซึ่งจะชวยลดการสูญเสีย

และไดพลาสมาที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
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การเปรียบเทียบการเจาะเก็บเกล็ดเลือดสามเทาจากผูบริจาครายเดียวดวยเครื่องแยกสวนประกอบ

โลหิตอัตโนมัติอมิคัส และทรีมา

วรประภา  อภัยกาว ี  วิโรจน  จงกลวัฒนา และ ศศิจิต  เวชแพศย
ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทนำา  ในขณะที่ความตองการใชเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในทางกลับกันการจัดหาผูบริจาครายใหมและการคงไวซึ่งผูบริจาค

รายเดิมก็ทำาไดยากขึ้น ภายใตสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันและทรัพยากรมนุษยที่มีจำานวนจำากัดนี้ การเจาะเก็บเกล็ดเลือดสามถุง

จากผูบริจาครายเดียวจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งเพื่อแกปญหานี้ อีกทั้งยังสามารถลดคาใชจายทำาใหผูปวยเขาถึงผลิตภัณฑชนิดนี้ไดมาก

ขึ้น นอกจากนี้ยังชวยลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการรับเลือดจากผูบริจาคโลหิตหลายรายดวย

วัตถุประสงค  เพื่อเปรียบเทียบการเจาะเก็บเกล็ดเลือดสามเทาจากผูบริจาครายเดียวดวยดวยเครื่องแยกสวนประกอบโลหิตอัตโนมัติ

อมิคัส และทรีมา

วิธีการศึกษา  ผูบริจาคจำานวน 25 ราย ทำาการเจาะเก็บเกล็ดเลือดสามเทาจากผูบริจาครายเดียวดวยเครื่องแยกสวนประกอบโลหิต

อัตโนมัติอมิคัส และทรีมา โดยตั้งโปรแกรมการเก็บเลือดไวมากกวา 9.5 x 1011 จากนั้นทำาการประเมินประสิทธิภาพเครื่องแยกสวน

ประกอบโลหิตอัตโนมัติสองเครื่อง ระยะเวลาในการเก็บเกล็ดเลือด พรอมทั้งศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ ความปลอดภัยและความ

พึงพอใจของผูบริจาค 

ผลการศึกษา  ในผูบริจาคที่เขารามโครงการ 25 ราย แตสามารถรวมงานวิจัยจนจบโครงการไดเพียง 18 ราย จำานวนเจาะเก็บเกล็ด

เลือด 36 ครั้ง พบวาระยะเวลาในการเก็บเกล็ดเลือดดวยเครื่องแยกสวนประกอบโลหิตอัตโนมัติทรีมาสั้นกวาอยางมีนัยสำาคัญ (คา

เฉลี่ย 88.61 ± 16.71 vs. 101.10 ± 16.58, p = 0.002) แตเครื่องแยกสวนประกอบโลหิตอัตโนมัติอมิคัสมีประสิทธิภาพ (%) ใน

การเก็บเกล็ดเลือดไดมากกวา แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (คาเฉลี่ย 80.25 ± 10.64 vs 76.63 ± 6.06, p = 0.228) โดย

คุณภาพของเกล็ดเลือดที่ไดจากทั้งสองเครื่องผานเกณฑมาตรฐานของ AABB โดยฉพาะอยางยิ่งจำานวนเม็ดเลือดขาวในผลิตภัณฑ 

(ผานเกณฑ < 5x106 /unit) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (คาเฉลี่ย x 106, 1.04 ± 3.35 vs 0.44 ± 1.05, p = 0.372)  นอกจาก

นี้แลวไมพบผลขางเคียงชนิดรุนแรงในผูบริจาคระหวางและหลังบริจาค ในสวนของคะแนนความพึงพอใจของผูบริจาคนั้น (1-10, 10 

= พอใจมากที่สุด) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (คาเฉลี่ย 9.17 vs. 9.22, p = 0.805)

สรุป/วิจารณ  จากการศึกษาสรุปไดวาเครื่องแยกสวนประกอบโลหิตอัตโนมัติอมิคัสและทรีมาสามารถเก็บเกล็ดเลือดสามเทาจาก

ผูบริจาครายเดียวไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอผูบริจาคโลหิต  นอกจากนี้แลวเกล็ดเลือดที่ไดผานเกณฑมาตรฐานของ 

AABB
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Success Story in Blood Cold Chain: Platelet Transportation

ธีระ วิทยาวิวัฒน   เอกกนก  น้ำาดอกไม และ อธิชา  วุนนอย
ฝายจายโลหิตและผลิตภัณฑ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา องคการอนามัยโลกกำาหนดเกณฑมาตรฐานอุณหภูมิสำาหรับการขนสงสวนประกอบโลหิตประเภทเกล็ดโลหิต ที่อุณหภูมิ 

20 - 24 ำซ ในระยะเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติมีภาระหนาที่จาย และจัดสงเกล็ดโลหิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพ

ไปใหโรงพยาบาลในตางจังหวัด และภาคบริการโลหิตแหงชาติตามที่ขอเบิกใช โดยการขนสงวิธีตางๆ ตามความเหมาะสมของแตละ

พื้นที่ ไดแก ทางรถโดยสารประจำาทาง  รถตูโดยสารปรับอากาศ  เครื่องบิน เปนตน 

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาทดลองหารูปแบบวิธีการหีบหอเพื่อขนสงเกล็ดโลหิตโดยใชน้ำาแข็งเกล็ดแชแข็ง ที่สามารถรักษาอุณหภูมิ

ไดตามเกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลกตลอดระยะเวลาการขนสงภายในเวลา 24 ชั่วโมง

วิธีการ 1. ดำาเนินการทดลองเพื่อหารูปแบบ วิธีการหีบหอ วัสดุใหความเย็น (น้ำาแข็งเกล็ดแชแข็ง)  วัสดุปองกันความเย็น และ 

  ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมกับจำานวนของเกล็ดโลหิตที่ทำาการขนสง และอุณหภูมิของสภาพแวดลอมภายนอก

2. ควบคุมปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรง ไดแก อุณหภูมิของเกล็ดโลหิต ขนาดน้ำาหนัก จำานวนและอุณหภูมิของน้ำาแข็ง

เกล็ดแชแข็ง  ความหนาของวัสดุปองกันความเย็น(กระดาษฟาง)  ขนาดของภาชนะบรรจุ(กลองโฟมหอหุมดวยกลอง

กระดาษลูกฟูก)  ฝกอบรมใหความรู ความเขาใจและสำานึกในการปฏิบัติงานตามรูปแบบวิธีการที่กำาหนดอยางเครงค

รัดแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  จัดทำา Checklist  และ กำาหนดผูควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เปนตน

3. ลดความเสี่ยงของปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบ ไดแก เลือกใชพาหนะ  เสนทางที่ทำาการขนสงเพื่อลดความเสี่ยงของ

อุณหภูมิสภาพแวดลอมภายนอกไมใหสูงเกินไป และใชระยะเวลาการขนสงที่สั้น

4. การติดตามเฝาระวัง บันทึกอุณหภูมิของเกล็ดโลหิตระหวางขนสงอยางสม่ำาเสมอ  8 - 13 ครั้งตอเดือน 

ผลการศึกษา  เกล็ดโลหิต ชนิด PC 1 - 12 ยูนิต หรือชนิด LPPC 1 - 2 ยูนิต หรือชนิด  SDP 1 ยูนิต หีบหอบรรจุในกลองโฟม

ขนาด 8.5 x 12 x 8.5 นิ้ว โดยใชน้ำาแข็งเกล็ดแชแข็งขนาด 100 กรัม จำานวน 1 กอน (อุณหภูมิประมาณ -7 ถึง -8 ำซ. หอหุมดวย 

กระดาษฟาง 3 แผนรวมหนา 9 ชั้น) เปนวัสดุใหความเย็นโดยวางไวที่พื้นดานลางของกลอง และใชกระดาษฟางหนา 70 ชั้นคั่น

ระหวางเกล็ดโลหิตกับวัสดุใหความเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิของเกล็ดโลหิตที่ 20 - 24 ำซ ไดนาน 12, 9 และ 7 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ

สภาพแลดลอมภายนอกประมาณ 27, 32 และ 40 ำซ ตามลำาดับ

เกล็ดโลหิต ชนิด PC 13 - 24 ยูนิต หรือชนิด LPPC 3 - 4 ยูนิต หรือชนิด SDP 2 - 3 ยูนิต หีบหอบรรจุในกลองโฟม

ขนาด 8.5 x 12 x 8.5 นิ้ว โดยใชน้ำาแข็งเกล็ดแชแข็งขนาด 100 กรัม จำานวน 2 กอน (อุณหภูมิประมาณ -7 ถึง -8 ำซ แตละกอนหอหุม 

ดวยกระดาษฟาง 3 แผนรวมหนา 9 ชั้นแลววางที่อุณหภูมิหองนาน 1 ชั่วโมงกอนนำามาใช) เปนวัสดุใหความเย็น วางไวที่พื้นดานลาง

ของกลอง 1 กอน และใชกระดาษฟางหนา 108 ชั้นคั่นระหวางเกล็ดโลหิตกับวัสดุใหความเย็น  และใชกระดาษฟางหนา 100 ชั้นคั่น

ระหวางเกล็ดโลหิตกับวัสดุใหความเย็นอีก 1 กอนที่ดานบน สามารถรักษาอุณหภูมิของเกล็ดโลหิตที่ 20 - 24 ำซ ไดนาน 13 และ 12 

ชั่วโมง ที่อุณหภูมิสภาพแลดลอมภายนอกประมาณ 28 และ 32 ำซ ตามลำาดับ

เกล็ดโลหิต ชนิด PC 25 - 40 ยูนิต หรือ ชนิด LPPC 5 - 7 ยูนิต หรือชนิด SDP 4 - 6 ยูนิต หีบหอบรรจุในกลอง

โฟมขนาด 10 x 14.5 x 12.5 นิ้ว โดยใชน้ำาแข็งเกล็ดแชแข็งขนาด 100 กรัม จำานวน 2 กอน (อุณหภูมิประมาณ -7 ถึง -8 ำซ 

แตละกอนหอหุมดวยกระดาษฟาง 3 แผนรวมหนา 9 ชั้นแลววางที่อุณหภูมิหองนาน 1 ชั่วโมงกอนนำามาใช) เปนวัสดุใหความเย็น 

วางไวที่พื้นดานลางของกลอง 1 กอน และใชกระดาษฟางหนา 100 ชั้นคั่นระหวางเกล็ดโลหิตกับวัสดุใหความเย็น  และใชกระดาษ

ฟางหนา 100 ชั้นคั่นระหวางเกล็ดโลหิตกับวัสดุใหความเย็นอีก 1 กอนที่ดานบน สามารถรักษาอุณหภูมิของเกล็ดโลหิตที่ 20 - 24 ำซ 

ไดนาน 14 และ 13 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิสภาพแลดลอมภายนอกประมาณ 27 และ 30 ำซ ตามลำาดับ
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นำารูปแบบวิธีการหีบหอดังกลาวไปใชในการขนสงเกล็ดโลหิต จากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ไปยังภาคบริการโลหิตแหง

ชาติทั้ง 12 แหงโดยการขนสงทางรถยนต และทางเครื่องบิน  ระยะเวลาในการขนสงระหวาง  5 - 10 ชั่วโมง และบันทึกอุณหภูมิของ

เกล็ดโลหิตตลอดระยะเวลาการขนสง พบวาไดผลผานตามเกณฑมาตรฐานอุณหภูมิขององคการอนามัยโลกตลอดระยะเวลาที่ขนสง 

คือจากเดิมผานเกณฑ 41 ครั้งใน 84 ครั้งที่ทำาการทดสอบ คิดเปนรอยละ 49 (ม.ค.-ธ.ค.2555)  มาเปนผานเกณฑ 110 ครั้งใน 120 

ครั้งที่ทำาการทดสอบ คิดเปนรอยละ 92 (ม.ค.-ธ.ค.2556)  โดยครั้งที่ไมผานเกณฑ คืออุณหภูมิของเกล็ดโลหิต อยูที่ 19.6 - 19.9 ำซ. 

ประมาณ 20 - 50 นาทีในชวงระยะเวลาการขนสง

สรุป น้ำาแข็งเกล็ดแชแข็ง สามารถนำาไปใชรักษาอุณหภูมิของเกล็ดโลหิตในระหวางการขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

มาตรฐานอุณหภูมิที่องคการอนามัยโลกกำาหนดตลอดระยะเวลาการขนสง ซึ่งสามารถเตรียมขึ้นไวใชเองไดงาย และประหยัด

คาใชจายกวาการใชวัสดุใหความเย็นชนิดอื่น ประกอบกับมีการควบคุมปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบโดยตรงอยางเครงครัด และ

ลดความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก รวมถึงการติดตามเฝาระวังอยางสม่ำาเสมอ สงผลใหการขนสงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่ง

ทำาใหผูปวยแมอยูสวนภูมิภาคไดรับเกล็ดโลหิตที่มีคุณภาพเพื่อใชในการรักษา
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การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนตอกระติกขนสง

โลหิตระหวางธนาคารเลือดไปยังหอผูปวย

วราภรณ  สมวงษ   ฉัตรนภา  ดวงดี   จันทวรรณ  สัตยารักษ   พุทรา  ชลสวัสดิ์   วิมล  ยานพานิชย

และ เบญจมาภรณ  วงษพันธุ
โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล

บทนำา  ธนาคารเลือด  โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  ตระหนักถึงความสำาคัญของการเก็บรักษาอุณหภูมิในกระบวนการขนสงโลหิต

และสวนประกอบโลหิต  จึงไดดำาเนินการศึกษากระติกขนสงโลหิตชนิดเม็ดเลือดแดงและพลาสมาที่ละลายแลว ซึ่งมีชวงอุณหภูมิ

ในการขนสงอยูระหวาง 2-10 ำซ และชนิดเกล็ดเลือดและไครโอปรีซิปเตทที่ละลายแลว  ซึ่งมีชวงอุณหภูมิในการขนสงอยูระหวาง 

20-24 ำซ ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการอนามัยโลกกำาหนด

วัตถุประสงค

1. เพื่อประเมินความเขาใจของบุคลากรเกี่ยวกับความสำาคัญในการเก็บรักษาอุณหภูมิในการขนสง

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับกระติกในการขนสงโลหิตและสวนประกอบของโลหิต 

นำาผลการประเมินที่ไดมาพัฒนางานตอไป

วิธีการศึกษา

1. จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยวิธีการจัดอบรมแยกเปนกลุมตามลักษณะงาน โดยแบงเปน 
(1) กลุมแพทยและบุคลากรทางการพยาบาล (ทั้งพยาบาลวิชาชีพและผูชวยพยาบาล) 
(2) กลุมคนงานประจำาหอผูปวย

2. ประเมินความพึงพอใจของกลุมแพทย กลุมบุคลากรทางการพยาบาล(ทั้งพยาบาลวิชาชีพและผูชวยพยาบาล) กลุม

คนงานประจำาหอผูปวย  โดยเก็บขอมูลหลังจากนำากระติกมาใชงานในการขนสงโลหิตระหวางธนาคารเลือดไปยัง

หอผูปวย

ผลการศึกษา  จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ดานคุณภาพของกระติกในการขนสงโลหิตทำาใหโลหิตมีคุณภาพมากขึ้น พบวาแพทย 

จำานวน 7 ราย มีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุดรอยละ 28.57  มากรอยละ 71.43   พยาบาลและผูชวยพยาบาล จำานวน 81 ราย 

มีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุดรอยละ 6.17  มากรอยละ 45.69  ปานกลางรอยละ 40.74  นอยรอยละ 6.17  นอยที่สุดรอยละ 

1.23    ดานความสะดวกในการใชงาน แพทยมีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุดรอยละ 28.57  มากรอยละ 71.40  ปานกลาง 14.29   

พยาบาลและผูชวยพยาบาลมีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุดรอยละ 4.94  มากรอยละ 48.15  ปานกลางรอยละ 40.74  นอย 

รอยละ 4.94  นอยที่สุดรอยละ 1.23   คนงานประจำาหอผูปวย จำานวน 9 ราย มีความพึงพอใจ อยูที่ระดับมากรอยละ 77.78  นอย 

รอยละ 11.11  นอยที่สุดรอยละ 11.11   ดานขนาดของกระติกขนสง พยาบาลและผูชวยพยาบาลมีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุด 

รอยละ 6.17  มากรอยละ 53.10  ปานกลางรอยละ 35.80  นอยรอยละ 3.70  นอยที่สุดรอยละ 1.23   คนงานประจำาหอผูปวยมี

ความพึงพอใจอยูที่ระดับมากรอยละ 77.78  นอยรอยละ 22.22   ระดับความพึงพอใจในภาพรวม แพทยมีความพึงพอใจอยูที่ระดับ

มากที่สุดรอยละ 28.57  มากรอยละ 71.43  พยาบาลและผูชวยพยาบาลมีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุดรอยละ 8.64  มาก 

รอยละ 49.39  ปานกลางรอยละ 40.74  นอยที่สุดรอยละ 1.23   คนงานประจำาหอผูปวยมีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากรอยละ 

44.44  ปานกลางรอยละ 55.56

สรุปผลการศึกษา  จากผลการศึกษาทัศนคติของกลุมแพทย กลุมบุคลากรทางการพยาบาล (ทั้งพยาบาลวิชาชีพและผูชวยพยาบาล) 

พบวาบุคลากรทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก  สวนกลุมคนงานประจำาหอผูปวยอยูในระดับปานกลาง และ

มีขอเสนอแนะคือบุคลากรทางการพยาบาล (ทั้งพยาบาลวิชาชีพและผูชวยพยาบาล) เสนอใหติดขั้นตอนการจัดเรียงโลหิตและสวน

ประกอบของโลหิตไวที่กระติกดวย
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การปฏิเสธสิ่งสงตรวจที่มีคุณภาพไมเหมาะสมสำาหรับการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตบริจาค

มานิดา  เศรษฐการ   เกรียงศักดิ์  ไชยวงค และ สิณีนาฏ  อุทา
ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดนำาระบบคุณภาพ ISO9001 มาใชในการบริหารจัดการในองคกรเปนเวลา 

นานกวา 10 ป และ เมื่อป พ.ศ. 2556 ศูนย ฯ ไดมีนโยบายยกระดับมาตรฐานหองปฎิบัติการใหสูงขึ้นอีก โดยไดยื่นขอการรับรอง

มาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190 กับสำานักงานมาตรฐานหองปฎิบัติการ (สมป.)  กระทรวงสาธารณสุข ทำาใหฝายที่ขอการรับ

รองเชน ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ไดวางระบบการรับสิ่งสงตรวจจากฝายอี่นๆ หรือจากโรงพยาบาลที่สงตัวอยางมาตรวจ คัดกรอง

คุณภาพโลหิต ใหไดมาตรฐาน สอดคลองกับขอกำาหนดของ ISO15189 ซึ่งศูนยบริการโลหิตไดรับการรับรองเมื่อวันที่ 8 มกราคม 

พ.ศ. 2557 ที่ผานมาโดยระบบการตรวจรับและปฎิเสธสิ่งสงตรวจที่ไมถูกตองและเหมาะสมไดเริ่มปฎิบัติมาตั้งแตป พ.ศ. 25554 แลว

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาวาจากการที่ฝายตรวจคัดกรองโลหิตไดใชระบบตรวจคุณภาพโลหิตกอนการรับตัวอยางเขาสูหองปฎิบัติการ 

และ การปฎิเสธสิ่งสงตรวจที่ไมถูกตองและเหมาะสมมานานประมาณ 1 ป ผลการปฎิบัติงานเปนอยางไรบาง

วัสดุ/วิธีการ  เปนการศึกษายอนหลัง (retrospective) โดยการเก็บรวบรวมและนำาเอาขอมูลในแบบฟอรมปฎิเสธสิ่งสงตรวจและสถิติ

จำานวนตัวอยางที่ผานการตรวจทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยหลอด 3 ชนิด ไดแก หลอดที่มีน้ำายา CPDA (ตรวจ blood group) หลอด 

clotted blood (ตรวจ Ab screening 1 หลอด  ตรวจ TTI-serology 1 หลอด) และหลอดที่มี EDTA (ตรวจ NAT) นำามา จำาแนก 

แยกแยะวิเคราะห หาคาสถิติตางๆ โดยใชโปรแกรม Excel

ผลการศึกษา มีจำานวนหลอดตัวอยางที่ถูกปฎิเสธดวยสาเหตุตางๆ ทั้งจากภายในศูนยฯ และจากโรงพยาบาลที่สงตรวจจำานวนรวม 

630 ตัวอยาง จากตัวอยางสงตรวจทั้งหมด 2,752,304 ตัวอยาง คิดเปนอัตราสวนไดเทากับ 1:4,369 (รอยละ 0.02) ของตัวอยางที่สง

ตรวจทั้งหมด เมื่อจำาแนกตัวอยางที่ถูกปฏิเสธพบวาเปนตัวอยางจากภายในของศูนยฯ 17 ตัวอยาง จากทั้งหมดที่สงตรวจ 2,505,900 

ตัวอยาง คิดเปนอัตราสวน 1: 147,406 หรือรอยละ 0.0007 สวนที่เหลือเปนตัวอยางที่ถูกปฏิเสธของโรงพยาบาลสงตรวจมีจำานวน 

613 ตัวอยาง จากทั้งหมดที่สงตรวจ 246,404 ตัวอยาง คิดเปนอัตราสวน 1:607 หรือรอยละ 0.2 ซึ่งตัวอยางทั้ง 613 ตัวอยางที่ถูก

ปฏิเสธเมื่อนำามาจำาแนกเปนหลอดชนิดตางๆ พบวาเปนหลอดที่มีน้ำายา CPDA  90 (1:674), หลอด clotted blood (Ab screening) 

171 (1:355), หลอด clotted blood (TTI-serology) 145 (1:418) และหลอดที่มีน้ำายา EDTA 207 (1:311)

อภิปราย/สรุป  จากผลการศึกษาพบวา อัตราสวนที่สิ่งสงตรวจจากโรงพยาบาลถูกปฎิเสธมีจำานวนมากกวาสิ่งสงตรวจภายใน

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติอยางชัดเจน  จากรายละเอียดของสาเหตุที่ตองปฎิเสธสิ่งสงตรวจ ในการรับ-สงตัวอยางตรวจ ทั้งหมด 13 

หัวขอในแบบฟอรมการปฎิเสธสิ่งสงตรวจ พบวา หัวขอที่ถูกปฎิเสธมากที่สุด คือ  หัวขอที่เกี่ยวกับการไมสงสายปลอง Bag  มากับ

หลอดตัวอยาง ซึ่งทำาใหมีหลอดถูกปฎิเสธทั้งหมด 408 ตัวอยาง (รอยละ 65 ของตัวอยางที่ถูกปฏิเสธ)  รองลงมาคือ หัวขอที่ 13 อื่นๆ 

เกี่ยวกับการไมสงประวัติของผูบริจาคมาคูกับหลอดตัวอยาง ซึ่งมีตัวอยางถูกปฎิเสธทั้งหมด 102 ตัวอยาง (รอยละ 16 ของตัวอยาง

ที่ถูกปฏิเสธ) สาเหตุอันดับ 3 คือ หัวขอที่ 5 เรื่องการสงตัวอยางไมครบตามที่ระบุในใบขอสงตรวจ มี 79 ตัวอยาง (รอยละ 12 ของ

ตัวอยางที่ถูกปฏิเสธ) สวนหัวขอที่ไมมีตัวอยางถูกปฎิเสธเลยไดแก หัวขอเรื่องสงหลอดตัวอยางโดยไมมีใบขอตรวจ  เรื่องสงหลอด

ตัวอยางถึงหองปฎิบัติการชากวากำาหนด และเรื่อง การเก็บรักษาและการขนสงไมเหมาะสม ซึ่งจากการศึกษานี้พบวารายละเอียดใน

แบบฟอรมปฏิเสธสิ่งสงตรวจยังไมครอบคลุมเหตุการณทั้งหมดที่จำาเปนตองปฏิเสธเชน การปฏิเสธตัวอยางที่มีไขมัน (Triglyceride 

มากกวา 3,000) เปนตน ซึ่งฝายตรวจคัดกรองโลหิตจะปรับปรุงแกไขตอไป
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การประเมินประสิทธิภาพเครื่องตรวจวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติดวยเทคนิค Column 

Agglutination Technique (CAT) สำาหรับตรวจคัดกรองแอนติบอดีในขั้นตอน Indirect 

Antiglobulin Test 

ใจรัก  ทองบุศย   อภิวันท  พิพัฒนวนิชกุล   อุษณีย  ชเนตตมหรรฆ   มานิดา  เศรษฐการ

เกรียงศักดิ์  ไชยวงค และ สิณีนาฏ  อุทา
ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  การตรวจคัดกรองแอนติบอดี (antibody screening) จัดเปนการตรวจคัดกรองโลหิตเบื้องตนในผูบริจาคโลหิต โดย
สมาคมธนาคารเลือดแหงอเมริกา (AABB) ไดกำาหนดใหทำาการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอหมูโลหิตอื่นๆ นอกเหนือจาก anti-A 
และ anti-B (Unexpected antibodies) ในโลหิตของผูบริจาคโลหิต เพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือด (Transfusion 
reaction) โดยนำาซีรัมหรือพลาสมาของผูบริจาคโลหิต มาทดสอบกับ Screening O cells (1) ซึ่งวิธีการทดสอบจะแตกตางกันไป
ตามความเหมาะสมของหองปฏิบัติการนั้นๆ การตรวจคัดกรองแอนติบอดี จะทำาการทดสอบที่อุณหภูมิหองและ 37 ำซ. รวมถึงขั้น
ตอน Indirect antiglobulin test (IAT) เพื่อใหสามารถตรวจคัดกรองแอนติบอดีไดคลอบคลุม ทั้งชนิดที่เปน IgM และ IgG เพื่อ
ใหผูรับโลหิตไดรับโลหิตที่มีความปลอดภัยสูงสุด สำาหรับการตรวจในขั้นตอน IAT วิธีที่ใชเปนมาตรฐาน (Standard method) คือ 
Conventional tube test ซึ่งมีขอเสียคือ ใชเวลา บุคลากรจำานวนมาก และตองอานผลภายใตกลองจุลทรรศน ซึ่งอาจทำาใหเกิด 
Human error ไดงาย  อยางไรก็ตามในป 1993 ไดมีการคิดคนการตรวจหา Unexpected antibodies ดวยเทคนิค Column 
agglutination technique (CAT)  (2) ซึ่งทำาไดงาย สามารถลดขั้นตอนการปนลางและชวยลดระยะเวลาในการตรวจลงได ฝาย
ตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดมีความประสงคจะนำาเทคนิค CAT มาใชแทน Conventional 
tube test ในการตรวจคัดกรองแอนติบอดีในขั้นตอน IAT ในงานประจำาวัน
วัตถุประสงค  เพื่อทำาการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ (ORTHO AutoVue® Innova System) 
สำาหรับการตรวจคัดกรองแอนติบอดีในขั้นตอน indirect antiglobulin test โดยใชเทคนิค column agglutination technique 
ในตัวอยางโลหิตของผูบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
วิธีการศึกษา  เปนการศึกษาแบบ cross sectional โดยนำาตัวอยางที่ใหผลการทดสอบ unexpected antibodies positive ดวยวิธี 
conventional tube test จำานวน 110 ตัวอยาง ประกอบไปดวย anti-D จำานวน 10 ตัวอยาง  anti-E จำานวน 19 ตัวอยาง   anti-
Mia จำานวน 24 ตัวอยาง  anti-M จำานวน 12 ตัวอยาง  anti-P

1
 จำานวน 8 ตัวอยาง  anti-Lea จำานวน 8 ตัวอยาง  anti-Leb จำานวน 

8 ตัวอยาง  anti-Lea+b จำานวน 20 ตัวอยาง และ anti-H จำานวน 1 ตัวอยาง รวมทั้งตัวอยางที่ใหผลการทดสอบ unexpected 
antibodies negative ดวยวิธี conventional tube test จำานวน 1,000 ตัวอยาง มาทำาการทดสอบกับ Screening Pooled O cells 
ดวยเครื่องตรวจวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ (ORTHO AutoVue® Innova System) 
ผลการศึกษา  จากการศึกษา พบวา เมื่อทำาการตรวจวิเคราะหดวย เครื่องตรวจวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ (ORTHO AutoVue® 
Innova System) ดวยหลักการ CAT พบวาในตัวอยางที่เปน unexpected antibodies negative ผลการตรวจวิเคราะหตรง
กันทุกตัวอยาง (specificity 100%) สำาหรับตัวอยางที่เปน unexpected antibodies positive ในกลุมแอนติบอดีชนิด warm-
reactive antibodies (anti-D, anti-E และ anti-Mia) จำานวน 53 ราย ใหผลตรงกัน 50 ราย (sensitivity 94.34%)  สวนในกลุม
แอนติบอดีชนิด cold-reactive antibodies (anti-M, anti-P

1
, anti-Lea, anti-Leb, anti-Lea+b และ anti-H) จำานวน 57 ราย 

ใหผลตรงกัน 37 ราย (sensitivity 64.91%)
วิจารณและสรุป  การตรวจคัดกรองแอนติบอดี (antibody screening) ในขั้นตอน indirect antiglobulin test โดยใชเทคนิค 
column agglutination technique (CAT) สามารถตรวจตรวจคัดกรองแอนติบอดีชนิด warm-reactive antibodies ไดแก 
anti-D, anti-E, และ anti-Mia ซึ่งสวนใหญเปนแอนติบอดีชนิด IgG ไดอยางมีความไวสูง (94.34%) สวนแอนติบอดีชนิด cold-
reactive antibodies ไดแก anti-M, anti-P

1
, anti-Lea, anti-Leb, anti-Lea+b และ anti-H ที่สวนใหญเปนชนิด IgM การตรวจ

โดยเทคนิค column agglutination technique (CAT) ยังสามารถตรวจพบไดดวยความไว (sensitivity 64.91%) และการตรวจ
ดวยเทคนิค CAT มีความจำาเพาะสูงมาก (100%) สำาหรับการตรวจคัดกรองแอนติบอดีขั้นตอน IAT ในโลหิตบริจาค
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การสรางเซลลสายพันธุไฮบริโดมาดวยวิธี Murine Monoclonal Hybridoma Technology เพื่อ

ผลิตน้ำายาตรวจหมูโลหิต Anti-M และ Anti-N 

ศิริพร  พลเสน   กัลยา  เกิดแกวงาม   สุวิทย  โพธิ์นิมิต   อุดม  ติ่งตอย และ สรอยสอางค  พิกุลสด 
ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอ  ในปจจุบันการผลิตน้ำายาตรวจหมูโลหิต anti-M และ anti-N ของฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล 

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ยังคงใชวิธีผลิตจากน้ำาเหลืองกระตาย (rabbit polyclonal) ซึ่งความแรงของแอนติบอดีที่

ผลิตไดในแตครั้งไมคงที่เนื่องจากตองดูดซับแอนติบอดีชนิดอื่นๆ ที่ไมตองการออก การผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีดวยวิธี murine 

monoclonal hybridoma technology จะไดแอนติบอดีที่มีประสิทธิภาพสูงกวาและสามารถผลิตแอนติบอดีชนิดนั้นๆ ไดในปริมาณ

มากตามความตองการ รวมทั้งมีความแรงและความจำาเพาะมากกวา 

วัตถุประสงค  เพื่อสรางเซลลสายพันธุไฮบริโดมา (hybridoma cell line) ที่สามารถนำามาผลิตน้ำายาตรวจหมูโลหิต anti-M และ 

anti-N ดวยวิธี murine monoclonal hybridoma technology 

วัสดุวิธีการ  ใชเซลลเม็ดเลือดขาวจากมามหนู BALB/c ที่ถูกฉีดกระตุนดวย 20% เซลลเม็ดเลือดแดงของคนหมู O phenotype 

M+N+ รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ทำาการเชื่อมเซลลเม็ดเลือดขาวที่ไดจากมามของหนูที่ถูกฉีดกระตุนแลวกับเซลลมะเร็งของหนูสาย

พันธุเดียวกัน (SP2/O) เมื่อเกิดไฮบริโดมาจึงนำาน้ำาเลี้ยงเซลลไฮบริโดมาทดสอบกับ screening cells O
1
(M+M+) และ O

2 
(N+N+)   

เพื่อคัดเลือก hybridoma ที่ใหผลบวกกับ screening cells O
1
(M+M+) หรือ O

2 
(N+N+) เพียงเซลลเดียวเทานั้นมาเลี้ยงขยายตอ 

ทดสอบน้ำาเลี้ยงเซลลอีกครั้งดวย identification panel cells และ papainized identification panel cells เพื่อคัดเลือกโคลน

ที่สราง anti-M หรือ anti-N แลวนำามาทำาการเจือจางลดสัดสวน (limiting dilution) เพื่อแยกโมโนโคลน เลี้ยงขยายโมโนโคลนที่

ไดใหโตเต็มที่ เก็บแชแข็งในไนโตรเจนเหลวเพื่อเก็บไวเปนตนโคลน สวนน้ำาเลี้ยงเซลลเก็บไวเพื่อทดสอบทาง serology อยางละเอียด

ตอไป  

ผลการศึกษา  งานวิจัยนี้ไดโคลนไฮบริโดมาที่สราง anti-M 1 โคลนคือ  NBC-M2 (7H
3
2B

7
) และไฮบริโดมาที่สราง anti-N 4 โคลน

คือ NBC-N1 (139G
3
G

2
), NBC-N2 (9A

3
D

9
), NBC-N3(9A

5
B

7
) 

 
และ NBC-N4(9D

3
D

5
)

วิจารณและสรุป  จากการทดสอบทาง serology เบื้องตนแสดงใหเห็นวาโคลนที่สรางขึ้นใหมทั้งหาโคลนนี้สามารถนำาไปผลิตเปนน้ำายา

ตรวจหมูโลหิต anti-M และ anti-N ได อยางไรก็ตามไฮบริโดมาทั้งหาโคลนนี้เปนโคลนที่สรางขึ้นใหมยังตองทดสอบทาง serology 

อีกมาก เพื่อใหเชื่อมั่นวา anti-M และ anti-N ที่สรางไดใหมนี้มีความเหมาะสมที่จะนำาไปผลิตเปนน้ำายาตรวจหมูโลหิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อทดแทนการผลิตจากน้ำาเหลืองกระตาย 
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The Project on “Human Monoclonal Hybridoma Technique for Rare Blood Group 

Reagent Production”

Sompong Boonhai, Siriporn Ponsen, Suwit Phonimit, Kanjana Aiemumporn and Udom Tingtoy
Antiserum and Standard cell Preparation Section, National Blood Centre, Thai Red Cross Society

Introduction :  At present, most of the blood group reagents from National Blood Centre at the Thai Red Cross 
Society are produced by using the mouse monoclonal hybridoma technique.  To the fact that mice has limited 
antigen types for immunization, only a few of the rare blood group reagents can be produced by using mouse 
monoclonal hybridoma technique.  Others of them may be produced using human monoclonal hybridoma 
technique; for example, anti-E, anti-c, etc.  A few months ago, we had an opportunity to commit a project aimed 
to exchange new knowledge and experiences between National Blood Centre, the Thai Red Cross Society and 
Japanese Red Cross.  Therefore, we expected to learn more laboratory techniques and to produce rare blood 
group reagents by using human monoclonal hybridoma technique which will later be beneficial for the works 
done at the Thai Red Cross Society. 
Objective :  To study the methods and techniques for human monoclonal hybridoma.
Materials and Methods:

1. Transformation B-lymphocytes of blood donor group O were separated from whole blood or the 
Buffy coat and transformed with Epstein - Barr virus (EBV) solution.  The transformed cells were 
cultured by 20% FCS RPMI medium.  The medium was renewed until the cells were fully grown 
and assayed with A cells and B cells.

2. Fusion The positive transformed cells were fused with the human myeloma cell (JMS-3) by 
Polyethylene glycol (PEG) (Molecular weight 1,540 g/mol).  The fused cells were cultured with HAT 
Ouabain in the culture plates.  Until the cells were fully grown and assayed with A cells and B cells.

3. Limiting (Cloning) The cells that secreted antibody the most strongly were selected by limiting 
method.  That means the cells were separated to one cell per well to select only the high titer and 
good conditioned cells.

4. Screening and titration After we got the cells that secreted the strongest antibody, they were 
cultured until we got enough supernatant.  Then we screened again to make sure that they gave 
the specific antibody that we wanted by using A cell, B cell and O cell.  After that, the supernatant 
was titrated by A cell, A2B cell for anti-A and B cell, A1B cell for anti-B.

5. Freezing The last step, the secretion cells were frozen by using the freezing reagent and they were 
kept at -80 ำC.

Results :  We were successful in this project to clone anti-A, anti-B and anti-AB from human monoclonal hybridoma 
technique.  Also, titer of anti-A (O

2
4E

6
19C

9
) is 512 and anti-B (O

2
2C

8
10A

11
) is 2,048.

Discussion and Conclusion :  We could generate anti-A and anti-B from human monoclonal hybridoma technique, 
and we wish to apply this technique for the production of the rare blood group reagents such as anti-E, anti-c, etc. 
Acknowledgement :  We wish to express our Director of National Blood Centre, Soisaang Pikulsod, M.D. and Dr. 
Makoto Uchikawa for all supporting. 

We also wish to thank you Mrs. Chizu Toyoda, Miss Sayaka Kaito and all of the staff at Japanese Red 
Cross Kanto-Koshinetsu Block Blood Center, who supervised us how to do this technique, taught some new 
techniques, helped us solving some problems in the laboratory and gave us a lot of good information.
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ศึกษาการใช Absorption Technique ในการทำาใหแอนติบอดีบริสุทธิ์ (Purify Antibody)

นุชนาฎ  เปรมประยูร1   จินตนา  ทับรอด1   วิลาวัลย  แซกรัมย2   ดุษฎี  ภูรีกุล1 และ อุดม  ติ่งตอย1

1ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล  2ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

วัตถุประสงค  เพื่อดูดซับแอนติบอดีในระบบ ABO ออกจากซีรัมที่มี anti-Mia และเตรียมเปนน้ำายาตรวจหมูโลหิต

วัสดุและวิธีการ  คัดเลือกพลาสมาของผูบริจาคโลหิตที่ตรวจพบวามี anti-Mia หมู B ชนิด IgM ความแรง (titre) 1:16 นำามา 

แปรสภาพเปนซีรัมดูดซับ anti-A ออกโดยใชเม็ดเลือดแดงอัดแนนหมู A แอนติเจน Mia(-) ในอัตราสวน 1:1 ที่อุณหภูมิหองนาน 

60 นาที  ปนแยกซีรัมนำามาตรวจหา anti-A และความแรงของ anti-Mia ซ้ำา รวมทั้งนำาไปทดสอบกับเซลลเม็ดเลือดหมูเลือดตางๆ ที่

ทราบแอนติเจน Mia ทั้งบวกและลบ แยกเปน หมู A 80 ราย  หมู B 60 ราย  หมู O 50 ราย และหมู AB 30 ราย  ดวยวิธีหลอด

ทดลอง (tube test) ตอจากนั้นนำาซีรัมที่มี anti-Mia กรองปราศจากเชื้อ บรรจุขวดละ 10 mL เก็บที่อุณหภูมิ 4 ำซ. สำาหรับทดสอบ

ความคงทนของแอนติบอดี โดยจะทดสอบทุก 3 เดือน รวมทั้งหมดเปนเวลา 1 ป 

ผลการศึกษา  การดูดซับ anti-A ดวยเซลลเม็ดเลือดแดง พบวาตรวจหา anti-A ใหผลลบ และ anti-Mia มีความแรง 1:8  การ

ทดสอบกับเซลลเม็ดเลือดแดงหมูเลือด A, B, O และ AB ที่ทราบแอนติเจน Mia แลวนั้นใหผลบวกและผลลบถูกตอง  สวนการ

ทดสอบความคงทนของ anti-Mia พบวาความแรงของ anti-Mia ใหผลเทาเดิมในระยะเวลา 12 เดือน

วิจารณ/สรุป  Absorption Technique เปนวิธีการดูดซับแอนติบอดีออกจากซีรัม ดวยเม็ดเลือดแดงที่มีแอนติเจนตรงกัน สามารถ

นำามาใชไดหลายกรณี เชน การขจัด autoantibody ออกจากซีรัมแลวทดสอบดูวาในซีรัมนั้นมี Alloantibody รวมอยูหรือไม หรือ

ชวยตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีในกรณีที่มีแอนติบอดีรวมกันมากกวา 1 ชนิดและยังชวยในการทำาใหแอนติบอดีบริสุทธิ์ เปนตน   

ดังผลการศึกษานี้การใชเม็ดเลือดแดงหมู A ที่มีแอนติเจน Mia negative ดูดซับ anti-A ออกจากซีรัมที่มี anti-Mia ทำาใหได anti-

Mia ที่บริสุทธิ์ สามารถนำาไปใชตรวจหมูเลือดในระบบ ABO ไดทุกหมู และ anti-Mia มีความแรงลดลง 1 dilution คงเหลือ 1:8 

และสามารถนำาไปใชทดสอบกับเซลลเม็ดเลือดแดงหมูเลือดตางๆ ในระบบ ABO ไดถูกตองทั้งหมด รวมทั้ง anti-Mia มีความคงทน

ตลอดระยะเวลา 1 ป สามารถนำาไปใชเปนน้ำายาตรวจหมูโลหิตไดซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในงานธนาคารเลือด
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การตรวจหมูเลือดระบบ ABO, Rh (D) และ Antibody Screening ในโลหิตบริจาค ณ ภาค

บริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติรุน QWALYS®3

พัชรากร  กรำากระโทก1 และ ทัศนีย  สกุลดำารงคพานิช2

1ภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี  2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  บริษัท DIAGAST ไดพัฒนาเทคโนโลยีใหมสำาหรับงานตรวจวิเคราะหทางโลหิตวิทยาภูมิคุมกัน ในการตรวจหาหมูเลือด

ระบบ ABO, Rh(D) และการตรวจคัดกรองแอนติบอดีชนิดตางๆ โดยทำาการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกวา E.M. ® Technology 

(Erythrocytes Magnetized Technology) ในสวนของการตรวจคัดกรองแอนติบอดีชนิดตางๆ ไดมีการประยุกตโดยใช 

Screening cell จากสภากาชาดไทย นำามาใชในเครื่อง QWALYS®3 เพื่อที่จะสามารถตรวจหาแอนติบอดีชนิด anti-Mia ซึ่งสามารถ

พบไดทั่วไปในกลุมผูบริจาคโลหิตในประเทศไทย

วิธีการศึกษา  คณะผูทำาวิจัยใชเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติรุน QWALYS®3 การตรวจหมูเลือดระบบ ABO, Rh(D) และ 

Antibody screening ขั้นตอน anti-human globulin test ในโลหิตบริจาคที่สงตรวจ ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จ.ลพบุรี 

ตั้งแตเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2557 จำานวน 5,785 ราย โดยใช ABDLys microplate สำาหรับการตรวจหมูเลือดระบบ 

ABO, Rh(D) และใช CROSSLys IgG/M microplate สำาหรับตรวจ Antibody screening ในขั้นตอน anti-human globulin 

test ในรายที่ผล anti-human globulin test positive จะนำาไปทดสอบ Antibody identification โดยวิธี tube test รวมกับ 

panel cells จากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ผลการศึกษา  ในกลุมผูบริจาคโลหิตจำานวนทั้งหมด 5,785 รายแบงเปนผูบริจาครายใหมจำานวน 1,603 รายและผูบริจาคซ้ำาจำานวน 

4,182 ราย 

ผลการตรวจหมูโลหิตระบบ ABO พบวาเปนผูบริจาคหมู A จำานวน 1,208 ราย (ผูบริจาครายใหม 355 ราย ผูบริจาคซ้ำา 

853 ราย)  หมู B จำานวน 1,972 ราย (ผูบริจาครายใหม 537 ราย ผูบริจาคซ้ำา 1,435 ราย)  หมู O จำานวน 2,169 ราย (ผูบริจาคราย

ใหม 583 ราย ผูบริจาคซ้ำา 1,586 ราย) และหมู AB จำานวน 436 ราย (ผูบริจาครายใหม 128 ราย ผูบริจาคซ้ำา 308 ราย) 

ผลการตรวจหมูโลหิตระบบ Rh(D) พบวาเปนผูบริจาคโลหิตหมู Rh(D) negative จำานวน 18 ราย (ผูบริจาครายใหม 5 

ราย ผูบริจาคซ้ำา 15 ราย) และ Rh(D) positive จำานวน 5,767 ราย (ผูบริจาครายใหม 1,598 ราย ผูบริจาคซ้ำา 4,169 ราย) 

สำาหรับการตรวจ antibody screening ในขั้นตอน anti-human globulin test พบวาใหผล negative จำานวน 5,726 

ราย คิดเปนรอยละ 98.98 ใหผลบวกจำานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 1.02 จากนั้นไดนำารายที่ใหผล positive มาตรวจ antibody 

identification พบวามี 40 ราย (ผูบริจาครายใหม 4 ราย ผูที่เคยบริจาคแลว 36 ราย) สามารถบอกชนิดแอนตีบอดีไดซึ่งพบวาเปน 

anti-E จำานวน 2 ราย  anti-M จำานวน 2 ราย  anti-Mia จำานวน 15 ราย  anti- P
1
 จำานวน 5 ราย  anti- Lea จำานวน 10 ราย  anti- 

Leb จำานวน 1 ราย  anti- Lea+b, anti- P
1
+ Lea จำานวน 1 ราย และไมสามารถบอกชนิดแอนตีบอดีได (unidentified antibodies) 

จำานวน 19 ราย (ผูบริจาครายใหม 4 ราย ผูบริจาคซ้ำา 15 ราย) 

สรุปผลการศึกษา  หลังจากที่นำาเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติรุน QWALYS®3 มาใชตรวจหมูเลือดระบบ ABO, Rh(D) และ 

antibody screening ในขั้นตอน anti-human globulin test เปนเวลา 4 เดือน พบผูบริจาคโลหิตในระบบ ABO ดังนี้หมู A คิด

เปนรอยละ 20.88  หมู B คิดเปนรอยละ 34.09  หมู O คิดเปนรอยละ 37.49 และหมู AB คิดเปนรอยละ 7.54 สำาหรับหมูโลหิต

ระบบ Rh(D) พบวาเปนผูบริจาค Rh(D) negative จำานวน 18 รายคิดเปนรอยละ 0.31 และ Rh(D) positive จำานวน 5,767 ราย

คิดเปนรอยละ 99.69 

ในสวนของการตรวจคัดกรองแอนติบอดีในขั้นตอน anti-human globulin test พบวารายที่ใหผล negative คิดเปน 

รอยละ 98.98 และรายที่ใหผลบวก คิดเปนรอยละ 1.02 แอนตีบอดีที่พบมากที่สุดคือ anti-Mia  รองลงมาคือ anti- Lea, anti- 

Lea+b, anti- P
1
, anti-E, anti-M, anti- Leb และ  anti- P

1
+ Lea ตามลำาดับ
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รายงานความชุกของการตรวจพบ Weak D Phenotype ในผูบริจาคโลหิต ของภาคบริการโลหิต

แหงชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

สิริกร  เพ็งถาวร   วรประภา  อภัยกาวี และ พัชรากร  กรำากระโทก
ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนยบริการโลหิตสภากาชาดไทย

บทนำา  หมูเลือด Rh System มีความสำาคัญรองลงมาจากหมูเลือด ABO System เปนสาเหตุทำาใหเกิด severe jaundice และ 

hemolytic disease of the fetus and newborn ซึ่งหมูเลือด Rh System ประกอบดวย antigen หลายชนิด แตมี antigen 

หลัก ไดแก D, E, e, C และ c แตในความหมายของ Rh-positive และ Rh-negative คือการมีและไมมี D antigen ในกรณีที่

มี weak D คือมี D antigen บนผิวเม็ดเลือดแดงปริมาณนอย ทำาใหไมสามารถตรวจพบไดที่ room temperature immediate 

spin แตสามารถตรวจพบไดที่ขั้นตอน indirect antiglobulin test (IAT) ซึ่งความสำาคัญของ weak D คือเมื่อใหผูปวยที่เปน Rh-

negative จะสามารถกอใหเกิดปฏิกิริยาจากการไดรับเลือด (transfusion reactions) หรือมีการกระตุนใหสราง anti-D ในผูปวย

ภายหลังจากการรับโลหิตได ดังนั้นความสำาคัญของผูบริจาคโลหิตที่เปน weak D ผลิตภัณฑที่เปนเม็ดเลือดแดงนั้นควรใหกับผูปวย

ที่เปน Rh-positive 

วัตถุประสงค  การศึกษานี้เปนการตรวจหา weak D phenotype ในตัวอยางผูบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จังหวัด

ลพบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 2546-ป พ.ศ. 2556 เพื่อใหทราบถึงจำานวนของ weak D phenotype ในตัวอยางผูบริจาคโลหิต

วิธีการศึกษา  ทำาการศึกษาขอมูลยอนหลัง ผลการตรวจหมูเลือด Rh system (D) ในตัวอยางผูบริจาคโลหิตซึ่งทำาการทดสอบดวย

วิธี Conventional Tube Test ในกลุมตัวอยางผูบริจาคโลหิต ของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีจังหวัดเครือขาย

ไดแก ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี นครนายก อางทอง และชัยนาท ตั้งแตป พ.ศ. 2546-2556

ผลการศึกษา  ตัวอยางโลหิตบริจาคตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีจำานวนทั้งหมด 598,881 

ตัวอยาง ในจำานวนนี้เปนผูบริจาคที่เปน Weak D Phenotype จำานวน 86 ราย (รอยละ 0.014) แบงเปนผูบริจาคโลหิตหมู A จำานวน 

23 ราย  ผูบริจาคโลหิตหมู B จำานวน 39 ราย  ผูบริจาคโลหิตหมู O จำานวน 22 ราย และผูบริจาคโลหิตหมู AB จำานวน 2 ราย

สรุปผลการศึกษา  ความสำาคัญของการชี้บงโลหิตที่เปน weak D ในผูบริจาคโลหิตนั้น ก็เพื่อนำาไปสูการใชเลือดที่เหมาะสมกับ

ผูปวย เพื่อลดการกระตุนการสราง anti-D ในผูปวย ซึ่งมีประโยชนมากในกรณีที่ผูปวยเหลานี้มีความจำาเปนตองไดรับเลือดในภาวะ 

ฉุกเฉินตางๆ 
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การทดสอบหมูเลือดระบบอารเอชเดล (RhDel) ดวยเทคนิค Absorption-elution และเจลเทสต

รัตนาพร  โพธิ1   จินตนา  พัวไพโรจน2   อรุณรัฐ  รมพฤกษ3,4   ชาญวิทย  ลีลายุวัฒน3,4 และ อมรรัตน  รมพฤกษ2,3 
1นักศึกษาปริญญาโท ชีวเวชศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย  2คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร   3ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ

ทางการแพทย  4กลุมวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตรการบริการโลหิต คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนำา  หมูเลือดระบบอารเอช (Rhesus) เปนหมูเลือดที่มีความสำาคัญทางคลินิกรองจากหมูเลือดระบบ ABO  ในการใหเลือด

ผูปวยจำาเปนตองตรวจหมูเลือดอารเอชดี ทั้งผูปวยและเลือดบริจาค ดวยวิธีทางซีโรโลยี พบวาหมูเลือดระบบอารเอชเดลซึ่งมีการ

แสดงออกของแอนติเจน D บนผิวเซลลนอยมาก ไมสามารถตรวจดวยเทคนิค indirect antiglobulin test ทำาใหมีลักษณะทาง

ฟโนทัยปเปนอารเอชดีลบ แตสามารถตรวจพบดวยเทคนิค absorption และ elution 

วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาการทดสอบหาหมูเลือดอารเอชเดลดวยเทคนิค absorption และ elution เพื่อใหไดเทคนิคที่เหมาะสม และ

นำาเทคนิคที่พัฒนาไดมาตรวจหาอารเอชเดลในผูบริจาคโลหิตที่มีหมูเลือดอารเอชลบเมื่อตรวจดวยเทคนิค indirect antiglobulin 

test

ผลจากการศึกษา  พบวาสามารถพัฒนาเทคนิค absorption-elution โดยการใชน้ำายา monoclonal anti-D IgG หรือชนิด IgG/

IgM ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ เจือจางในน้ำายา low ionic strength (LISS) ดวยอัตราเจือจาง 1: 4 และทำา elution ดวยวิธี 

Glycine -EDTA และทดสอบ eluate ดวยเจลเทสต เมื่อนำาไปศึกษาในผูบริจาคโลหิตอารเอชลบจำานวน 79 ราย พบวามี 22 ราย 

ใหผลบวกตอการทดสอบดวยวิธีดังกลาวคิดเปนรอยละ 27.85

สรุป  ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ เมื่อนำาไปเปรียบเทียบกับการศึกษาของผูบริจาคโลหิตในกลุมอื่นๆ ที่มีรายงานมาแลวใหผล

ใกลเคียงกัน โดยสรุปวิธีการทดสอบหมูเลือดระบบอารเอชเดล (RhDel) ดวยเทคนิค absorption and elution ที่พัฒนาได เปน

เทคนิคที่สะดวก งายและรวดเร็ว สามารถนำาไปใชในหองปฏิบัติการเวชศาสตรการบริการโลหิตไดเปนอยางดี 
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การตรวจหาชนิดแอนติบอดีในผูบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต

ครุวรรณ  กามพานิช1   พรทิพย  รัตจักร1   กานดา  ถาวรนิละ1   เจิมขวัญ  อินทรคุม1   อุบลรัตน  สุขเกลี้ยง1

และ ทัศนีย  สกุลดำารงคพานิช2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต  2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต ตรวจคัดกรองหาภูมิตานทานตอเม็ดโลหิตแดง (antibody) ของหมูโลหิตตางๆ ใน

น้ำาเหลืองของผูบริจาคโลหิต ดวย 3 วิธี คือ Saline ดวย tube technique, papain 37 ำC ดวย tube technique โดยใช Pool 

O cells และ IAT ดวย gel technique โดยใชเซลลมาตรฐาน O1, O2 ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และไดทำาการตรวจหาชนิด

ของแอนติบอดีของโลหิตหมูตางๆ ที่นอกเหนือจาก ระบบ ABO (unexpected antibody identification) ในโลหิตผูบริจาค โดยใช 

Panel cells ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ดวยวิธีหลอดทดลอง (standard tube test) และ enzyme technique

วิธีการ  เปนการศึกษาแบบยอนหลังโดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผูบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต 

ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2556 ที่ทำาการตรวจกรองแอนติบอดี (antibody screening) ดวยเครื่องตรวจอัตโนมัติ ORTHO 

AutoVue Innova (Gel test) ใหผลบวก ≥ 1+ มาตรวจหาชนิดของแอนติบอดี โดยใชเซลลมาตรฐาน O1, O2 (screening cells) 

และ panel cells ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ดวยวิธีหลอดทดลอง (standard tube test) และ enzyme technique 

ผลการศึกษา  จากการตรวจกรองโลหิตผูบริจาคจำานวน 25,552 ราย พบวามีตัวอยางที่ใหผลบวกจำานวน 216 ราย (รอยละ 0.84) 

ไดนำามาทำาการตรวจแยกหาชนิดของแอนติบอดีจำานวน 128 ราย (รอยละ 0.50)  สามารถระบุชนิดของแอนติบอดีได 100 ราย 

(รอยละ 78.1) พบเปน anti-Lea 30 ราย (รอยละ 23.4) มากที่สุด รองลงมาคือ anti-Lea+b 25 ราย (รอยละ 19.5)  anti-Leb 17 

ราย (รอยละ 13.3)  anti-Mia 16 ราย (รอยละ 12.5)  anti-M 4 ราย (รอยละ 3.1)  anti-E 3 ราย (รอยละ 2.3)  anti-P1 2 ราย 

(รอยละ 1.6) นอกจากนี้ยังพบ anti-e, anti-Fya และ anti-Dia อยางละ 1 ราย (รอยละ 0.8) ตามลำาดับ 

สรุป  การศึกษานี้มีประโยชนในการจัดเก็บเปนขอมูลชนิดแอนติบอดีที่พบในผูบริจาคโลหิต สามารถใชคัดแยกพลาสมาที่มีแอนติบอดี

ออกไมจายใหกับโรงยาบาลตางๆ เพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคจากการใหเลือด ซึ่งอาจสงผลใหมีอันตรายถึงแกชีวิต

ของผูปวยได และยังสามารถเก็บพลาสมาที่ทราบชนิดแอนติบอดีแลวไวใชภายในหองปฏิบัติการ
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ความถี่และความจำาเพาะของอัลโลแอนติบอดีในผูปวยและผูบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลพะเยา

พิไลพร  จงรวมกลาง1   ดรุณี  พุฒขุนทด1   ศิวกร  เสือคำารณ1 และ อริน  พูลเกษม2

1สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา  2กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลพะเยา

บทคัดยอ  การตรวจกรองแอนติบอดีเปนการตรวจทางหองปฏิบัติการที่มีความสำาคัญอยางยิ่งในงานธนาคารโลหิต วิธีการที่ใชทดสอบ

แตกตางกันไปตามความถนัดของแตละหองปฏิบัติการ ความถี่ของอัลโลแอนติบอดีขึ้นอยูกับหลายปจจัยเชน วิธีที่ใชทดสอบ อุณหภูมิ 

ที่ใชในการเก็บรักษาตัวอยาง รวมถึงกลุมประชากรที่ศึกษา ซึ่งยังไมมีรายงานการศึกษาความถี่ของอัลโลแอนติบอดีในภาคเหนือของ

ประเทศไทย ผูทำาการศึกษาจึงสนใจที่จะหาความถี่และความจำาเพาะของอัลโลแอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดงในตัวอยางโลหิตบริจาค

และตัวอยางผูปวยที่เคยไดรับเลือดและหรือสวนประกอบของเลือดในกลุมประชากรจังหวัดพะเยา โดยทำาการศึกษาและเปรียบเทียบ

ขอมูลความถี่และความจำาเพาะของอัลโลแอนติบอดีระหวางวิธีหลอดทดลองในตัวกลางน้ำาเกลือปกติ (saline method) กับวิธีเจล-

ไมโครคอลัมน (DG AHG gel micro column) ผลการศึกษาพบวา จากตัวอยาง 827 ตัวอยาง สามารถตรวจพบอัลโลแอนติบอดี

เมื่อทดสอบดวยวิธีหลอดทดลองจำานวน 29 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 3.5 ในขณะที่การทดสอบดวยวิธีเจลไมโครคอลัมนสามารถ

ตรวจพบอัลโลแอนติบอดีจำานวน 17 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.9 โดยตัวอยาง 12 รายที่ผลการตรวจคัดกรองทั้งสองวิธีแตกตางกัน

นั้น ทุกตัวอยางใหผลบวกเมื่อทดสอบดวยวิธีหลอดทดลอง แตใหผลลบเมื่อทดสอบดวยวิธีเจลไมโครคอลัมน โดยที่ความจำาเพาะ

ของแอนติบอดีในตัวอยางเหลานี้ ไดแก anti-D, anti-E, anti-Mia, anti-Lea, anti-Leb ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การตรวจ 

กรองแอนตบิอดดีวยวธีิหลอดทดลองในตัวกลางน้ำาเกลอืปกตมิปีระสทิธิภาพและความไวในการตรวจพบอลัโลแอนติบอดไีดดกีวาการ 

ทดสอบดวยวิธีเจลไมโครคอลัมน ถึงแมความแตกตางนี้จะไมมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.893) แตเปนที่นาสังเกตวา แอนติบอดีเหลา

นี้เปนแอนติบอดีที่มีความสำาคัญทางคลินิก อัลโลแอนติบอดีที่ตรวจพบในผูปวยที่ตองการรับเลือดและหรือสวนประกอบของเลือด

มากที่สุดคือ anti-Mia พบมากถึงรอยละ 30.8 รองลงมาคือ anti-Lea และ anti-E คิดเปนรอยละ 15.4 เทากัน สวนในโลหิตบริจาค 

อัลโลแอนติบอดีที่พบบอยที่สุดคือ anti-Mia รองลงมาคือ anti-Leb, anti-Lea และ anti-D คิดเปนรอยละ 21.4, 14.3, 7.1 และ 7.1 

ตามลำาดับ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำามาใชประกอบการเลือกวิธีการในการตรวจกรองแอนติบอดีของหมูเลือดระบบ

อื่น และเปนแนวทางในการเตรียมเลือดและสวนประกอบของเลือด เพื่อชวยลดโอกาสการเกิดปฏิกิริยาหลังการรับเลือดได

Keywords : l การตรวจกรองแอนติบอดี  l วิธีเจลไมโครคอลัมน  l ความถี่ของอัลโลแอนติบอดี

    l ความจำาเพาะของอัลโล-แอนติบอดี
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Identification of Clinically Significant Alloantibodies in Thai Patients with AIHA

Thinakorn Punaklom1, Sasijit Vejbaesya1, Yingyong Chinthammitr2 and Viroje Chongkolwatana1

1Department of Transfusion Medicine;  2Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Background:  Identification of alloantibodies in patients with autoimmune hemolytic anemia (AIHA) could be 

difficult because autoantibodies can mask the presence of clinically significant alloantibodies.  To reduce a risk 

of hemolytic transfusion reaction, adsorption techniques are often necessary to identify alloantibodies that may 

present.

Materials and Methods:  Blood samples from 50 patients with AIHA whose both direct antiglobulin test (DAT) 

and antibody screen were positive were tested for ABO, Rh(D), Rh Kidd and Diego typing with IgM monoclonal 

antiserum and monospecific DAT.  Acid elution kit was used to identify IgG antibodies bound on patient’s 

RBCs.  Standard routine antibody identification and allogeneic adsorption with ZZAP-treated RBCs were used 

to identify alloantibodies in patient’s plasma. 

Results:  A total of 20 alloantibodies were found in 16 (32%) of 50  samples and were not found in eluate.  The 

alloantibodies included 6 (30%) S, 5 (25%) Mia, 4 (20%) E, 1 (5%) c, 1 (5%) Jka, 1 (5%) Jkb, 1 (5%) Dia and 1 (5%) N. 

Fifteen (30%) samples had clinically significant alloantibodies with a total of 19 specificities.  Among 45 samples, 

Four samples showed 4 clinically significant alloantibodies which could be identified by allogeneic adsorption 

techniques but not by standard routine antibody identification.

Conclusion:  The further testing with adsorption technique should be performed to identify alloantibodies for 

patients with AIHA who have been transfused and/or previous pregnancy before to the transfusion of RBCs.
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การตรวจหา S, s, Jka, Jkb, K, Cw แอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง โดยใชเทคนิค Hemagglutination 

ใน Microplate 
มรกต  เอมทิพย   จิราภรณ  จันทอักษร   สุดาวรรณ  ลิ้มธรรมาภรณ   อำานาจ  ศิริวงษ   ยศสินี  แพทยรังสี

พลอยมณี  สุวรรณวุฒิชัย และ ภาวิณี  คุปตวินทุ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

วัตถุประสงค  การศึกษานี้เปนการประยุกตวิธีการตรวจหา S, s, Jka, Jkb, K, Cw แอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงของผูบริจาคโลหิต  

โดยใชเทคนิค hemagglutination ในไมโครเพลท เพื่อที่นำามาตรวจแอนติเจนในผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

วัสดุและวิธีการ  น้ำายา anti-S (ImuMed), anti-s (CLS), anti-Jka (BioRad), anti-Jkb (BioRad), anti-K (ImuMed), anti-Cw 

(ImuMed) ทำาการเจือจางแอนติซีรัมดวย 2% BSA (Bovine Serum Albumin ) ใน normal saline   เตรียม cell suspension 

1.5% ในน้ำายา LISS  โดยหยดเซลล 50 ไมโครลิตร ลงในไมโครเพลท (96 well) หยดแอนติซีรัม 40 ไมโครลิตร  นำาไป mix 

ดวยเครื่องเขยาเพลทที่ 700 rpm นาน 3 นาที และตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 45 - 90 นาที และอานผลปฏิกิริยา  และเลือก

น้ำายาแอนติซีรัมที่เจือจางที่ใหปฏิกิริยา 3+ หลุมสุดทายนำาไปทดสอบกับตัวอยางโลหิตผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย Jka, Jkb แอนติเจน จำานวน 500 ตัวอยาง และ S, s, K, Cw แอนติเจน จำานวน 500 ตัวอยาง

ผลการศึกษา  การตรวจหาน้ำายา anti- S, s, Jka, Jkb, K, Cw เจือจางที่เหมาะสมที่นำาไปทดสอบดังนี้ anti- S เจือจาง 1:4, anti- s 

เจือจาง 1:32, anti- Jka เจือจาง 1:4, anti- Jkb เจือจาง 1:4, anti- K เจือจาง 1:8 และ anti- Cw เจือจาง 1:8  นำาน้ำายาที่มีความ

เขมขนดังกลาวมาตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติใหผลการตรวจ S, Jka, Jkb, K, Cw 

ตรงกับประวัติ (วิธีหลอดทดลอง) ที่ไดทำาการตรวจไวแลวทุกตัวอยางคิดเปนรอยละ 100 สวน s แอนติเจนมีผลการตรวจไดลบซึ่ง

ไมตรงกับประวัติเดิม (ผลบวก) จำานวน 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.01

วิจารณและสรุปผล  จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาสามารถเจือจางน้ำายาแอนติซีรัมไดและนำามาทดสอบไดกับเซลลที่ทราบแอนติเจน

ไดผลการตรวจ S, Jka, Jkb, K, Cw ตรงกัน   ยกเวน s แอนติเจนไมตรงกับประวัติจำานวน 3 ตัวอยาง เปนเพราะ anti-s ใหผลลบ

ปลอมกับเซลลที่มีแอนติเจน Mi(a+) นำาตัวอยางทั้ง 3 ตัวอยาง ไปตรวจ Mia แอนติเจน  ซึ่งใหผล Mi(a+) ทั้ง 3 ตัวอยาง  ดังนั้น

ในกรณีที่ตรวจดวยน้ำายา anti-s (CSL) ใหผลลบ   ควรตรวจ Mia แอนติเจนและตรวจซ้ำาอีกครั้งดวยน้ำายาชนิดอื่น  จากการศึกษา

ในครั้งนี้สามารถนำาวิธี hemagglutination ในไมโครเพลทมาตรวจหาแอนติเจนในผูบริจาคโลหิตได  สามารถลดตนทุนคาใชจายลง

ไดถึง 4 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีที่ใชในปจจุบัน (วิธีหลอดทดลอง) และยังสามารถตรวจตัวอยางในปริมาณมากๆ ได
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การศึกษาการตรวจ HLA-B27 ในตัวอยางเลือดผูปวย Ankylosing Spondylitis

พัชรินทร  บุญปกครอง   ธมลวรรณ  ทัพมงคล   นุจนันท  โชคทวีศักดิ์   ศิริลักษณ  เพียรเจริญ
และ ภาวิณี  คุปตวินทุ
ฝายหองปฏิบัติการพิเศษ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  ผูปวยที่เปนโรคขอและกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Ankylosing Spondylitis) มักพบวามีความสัมพันธกับแอนติเจน

ชนิดหนึ่งที่เรียกวา HLA-B27 โดยจะชวยในการประเมินปจจัยเสี่ยงของโรคได ฝายหองปฏิบัติการพิเศษ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯ 

ไดใหบริการตรวจ HLA-B27 ใหกับตัวอยางเลือดผูปวยสงจากโรงพยาบาลตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยใชวิธีซีโรโล

ยี Microlymphocytotoxicity (LCT) ตั้งแตป พ.ศ. 2554 การตรวจ HLA-B27 ดวยวิธี LCT มีขอจำากัดเนื่องจากการแปลผล

บวกตองอาศัยเซลลตัวอยางตรวจที่มีชีวิตเพื่อดูปฏิกิริยา toxicity ของเซลล และตองพบการเกิดปฏิกิริยาใหผลบวกกับ anti-serum 

HLA-B27 ที่ใชทดสอบตรงตามรูปแบบที่ผูผลิตกำาหนด ในกรณีที่ไมสามารถสรุปผลการตรวจไดจะดำาเนินการทดสอบยืนยันผลการ

ตรวจโดยการทดสอบดวยเทคนิคอื่น หรือน้ำายาอื่นเพิ่มเติม 

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษายอนหลังอัตราการพบ การตรวจ HLA-B27 ที่ไมสามารถสรุปผลการตรวจดวยวิธี LCT ระหวางเดือน

มกราคม 2554 ถึง เดือนตุลาคม 2556

วิธีการ  ดำาเนินการตรวจ HLA-B27 ในตัวอยางเลือดผูปวย ดวยวิธี LCT โดยใชน้ำายาสำาเร็จรูป  โครงการพัฒนาเอชแอลเอแอนติ

ซีรัม ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด ศิริราชพยาบาล สรุปผลบวกโดยดูปฏิกิริยาการพบเซลลตายเที่ยบกับ negative control 

โดยตัวอยางที่พบ HLA-B27 ใหผลบวกตองพบเซลลมีชีวิตมากกวา 80 เปอรเซนต ในหลุม negative control และจะตองพบเซลล 

ตายมากกวารอยละ 40 ในหลุมที่ทดสอบกับ anti-serum HLA-B27 ตางแหลงที่มา อยางนอย 7 หลุมในทั้งหมด 10 หลุม ตัวอยาง

เลือดที่ไมสามารถสรุปผลการทดสอบไดตามเกณฑ จะดำาเนินการทดสอบยืนยันดวยการตรวจ HLA-B typing ดวยวิธีระดับโมเลกุล 

Polymerase Chain Reaction Sequence Specific Oligonucleotide Probe (PCR-SSO)  

ผลการศึกษา  จากการตรวจ HLA-B27 ในตัวอยางเลือดผูปวยจำานวน 1,508 ราย ดวยวิธี LCT พบผลการตรวจ HLA-B27 

negative จำานวน 941 ราย (รอยละ 62.40)  HLA-B27 positive จำานวน 472 ราย (รอยละ 31.30)  และไมสามารถสรุปผลการ

ตรวจไดจำานวน 95 ราย (รอยละ 6.30) โดยเกิดจากพบเซลลมีชีวิตนอยกวารอยละ 80 ในหลุม negative control จำานวน 3 ราย 

(รอยละ 3.16) และพบเซลลตายมากกวารอยละ 40 ในหลุมที่ทดสอบกับ anti-serum HLA-B27 ตางแหลงที่มา นอยกวา 3 หลุม 

จำานวน 92 ราย (รอยละ 96.84)  จากการตรวจยืนยันดวยเทคนิค PCR-SSO จำานวน 95 ราย พบ HLA-B27 positive จำานวน 77 

ราย และ HLA-B27 negative จำานวน 18 ราย ตัวอยางเลือดที่ตรวจยืนยันพบ HLA-B27 positive พบวาเปน HLA-B27 กลุม 

B*27:03/… (53.68%), B*27:04/… (17.89%), B*27:02/… (5.26%), B*27:15/… (2.11%), B*27:06/… (1.05%) และ B*27:07/… 

(1.05%) ตามลำาดับ 

สรุปผลการศึกษา  การตรวจ HLA-B27 ดวยวิธีระดับโมเลกุล ใหผลการตรวจที่แมนยำามากกวาวิธีซีโรโลยี ลดปญหาอัตราการ

ไมสามารถสรุปผลการตรวจได ปจจุบันมีผูผลิตน้ำายาสำาเร็จรูปตรวจ HLA-B27 ดวยวิธีระดับโมเลกุล โดยไมจำาเปนตองตรวจ HLA-B 

ทุกแอนติเจน จำานวนหลายบริษัท ซึ่งลดคาใชจายในการตรวจได ดังนั้นการเลือกใชน้ำายาสำาเร็จรูปสำาหรับตรวจ HLA-B27 จำาเปนตอง 

ครอบคลุม HLA-B27 alleles ที่พบไดในปจจุบัน
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การเตรียมตัวอยางสำาหรับทำา IQC  Syphilis

ศิริจันทร  อยูยิ่ง   พัชรากร  กรำากระโทก   วรประภา  อภัยกาวี   จันทวัลย  ชูสังวาล และ สิริกร  เพ็งถาวร
ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

บทนำา  ปจจุบันนี้หองปฏิบัติการตางๆ เตรียมความพรอมกาวเขาสู ISO 15189 ซึ่งไดกลาวถึง วิธีปฏิบัติการทดสอบนั้นประกอบดวย 

วิธีการควบคุมคุณภาพซึ่งมีทั้งทำา IQC และ EQAS  แตเนื่องจากปจจุบัน IQC ของซิฟลิสนั้นหาไดยาก ดังนั้นภาคบริการโลหิตแหง

ชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จึงจัดเตรียมตัวอยางซิฟลิสในการทดสอบ IQC ขึ้นมา เพื่อใชภายในหองปฏิบัติการภาคบริการโลหิตแหงชาติ

ที่ 2 จังหวัดลพบุรี

วัตถุประสงค

1. เพื่อทดสอบความคงที่ (stability) ของคาซิฟลิส หลังจากการละลายภายใน 7 วัน (ในเดือนที่ 1, 2, 12)

2. เพื่อติดตามความคงที่ (stability) ของคาซิฟลิส ที่เก็บแชแข็งไวในระยะเวลา 12 เดือน เทียบกับคาเฉลี่ยของพลาสมา

ตัวอยางสด (fresh) 

ตัวชี้วัด  คา %CV ของซิฟลิสจากเครื่อง Architect 2 เครื่อง ≤ 10

วิธีการทดสอบ

1. เตรียมพลาสมาสดแบงใสหลอดขนาด 13 x 100 ปนดวยความเร็ว 3,000 รอบ/นาที เปนเวลา 10 นาที ดูดสวนใส

ไวและนำาเขาเครื่อง Architect run 20 คา หาคาเฉลี่ย ( )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สวนที่เหลือแบงเก็บไวใน

หลอด แลวปดฝาใหแนน นำาไปเก็บรักษาโดยวิธีแชแข็งที่อุณหภูมิ ≤ -20 ำซ.

2. หลังจากนั้น 1 สัปดาห นำาพลาสมาหลอดที่ 1 ที่แชแข็งมาละลายแลว mix นำาไปปน 3,000 รอบ/นาที เปนเวลา 10 

นาที แลวเขาเครื่อง Architect  1 ครั้ง บันทึกผล แลวใชหลอดเดิมเขาเครื่อง Architect ตออีก 7 วันวันละ 1 ครั้ง 

บันทึกผลและคำานวณหาเปอรเซ็นตสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (%CV) ทุกๆ 7 วัน

3. สัปดาหที่ 2 ใหนำาพลาสมาหลอดใหมมาละลายทำาเหมือนขอ 2 ซึ่งใหละลายหลอดใหมทุก 7 วัน เปนระยะเวลา 2 

เดือน เพื่อดูความคงที่ (stability) ของคาซิฟลิส

4. เดือนที่ 3-11 ใหลดความถี่ในการ run โดย run เฉพาะวันแรกที่ละลาย และวันที่ 5 ของสัปดาหนั้นๆ

5. ในเดือนที่ 12 ใหเพิ่มความถี่ในการ run เปน run ทุกวันเหมือนขอ 2 เพื่อดูวาคาซิฟลิสยังคงที่ (stability) อยูหรือไม 

แลวคำานวณหาเปอรเซ็นตสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (%CV) ทุกๆ 7 วันและคำานวณหาเปอรเซ็นตสัมประสิทธิ์ความ

แปรผัน (%CV) ทั้ง 12 เดือน

ผลการศึกษา  จากการทดสอบความคงที่ (stability) ของคาซิฟลิสหลังละลาย 7 วัน ในเดือนที่ 1,2 และ 12 พบวา %CV ≤ 10 ทั้ง

สองเครื่อง แตผลการทดสอบความคงที่ (stability) ของคาซิฟลิสในระยะเวลารวม 12 เดือน พบวา %CV ≥ 10 ทั้งสองเครื่อง เมื่อ

ใชขอมูลในระยะเดือนที่ 1-8 พบวา %CV ≥ 10 จำานวน 1 เครื่อง ดังนั้นจึงพิจารณาใชขอมูลในระยะเดือนที่ 1-6 จะไดคา %CV 

≤ 10 ทั้งสองเครื่อง
สรุปและวิจารณ  ผลการทดสอบความคงที่ (stability) แบบระยะสั้นหลังละลาย 7 วันพบวาผลการทดสอบอยูในเกณฑ %CV ≤ 10  
สวนผลการทดสอบความคงที่ (stability) แบบระยะยาวพบวา ผลการทดสอบอยูในเกณฑ %CV ≤ 10 ในระยะเดือนที่ 1-6 สวน
เดือนที่ 1-12 นั้นมีคา %CV ≥ 10 ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการทดสอบนี้ ใชพลาสมาที่ไมไดกรองเอาสารรบกวนบางอยางออก และความตาง
ของน้ำายาแตละ lot การผลิต อาจสงผลตอการทดสอบความคงที่ (stability) ซึ่งผูวิจัยคาดวาขอมูลนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน
ที่ประสงคจะเตรียมตัวอยางทดสอบใชเองในงานประจำา 
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ประสิทธิภาพการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ Treponema Pallidum ดวยวิธี Immuno 

Chromatographic Strip (ICS)

วารุณี  วัฒนกุล   ดวงนภา  อินทรสงเคราะห   เกรียงศักดิ์  ไชยวงค   รจนา  กิมิฬาร   อุดม  สงอุบล

นิภาวรรณ  คำานันท และ สิณีนาฏ  อุทา
ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย มีนโยบายใหโลหิตบริจาคทุกยูนิตตองผานการตรวจคัดกรองหาแอนติบอดีตอ 

เชื้อ Treponema pallidum ที่เปนสาเหตุของโรคซิฟลิส กอนนำาโลหิตไปใหผูปวย โดยการตรวจคัดกรองดังกลาวไดทำาทั้ง 2 แบบ คือ 

Non-treponemal Test และ Treponemal Test ควบคูกัน เพื่อบงบอกถึงระยะการดำาเนินโรคและรอยโรคในผูบริจาคโลหิต ในป 

พ.ศ. 2555 ฝายตรวจคัดกรองโลหิตไดใชวิธีตรวจคัดกรองแบบ Treponemal Test หลักการ Chemiluminescent Microparticle 

Immunoassay (CMIA)  โดยใชเครื่อง Architect i6000 เปนวิธีแรก แลวตรวจซ้ำายืนยันดวยชุดตรวจหลักการ Treponema 

pallidum particle agglutination (TPPA) ตอมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 ไดมีการเปลี่ยนการตรวจซ้ำายืนยันมาเปนชุด

ตรวจหลักการ  Immuno Chromatographic Strip (ICS) แทน ซึ่งการสรุปผลการตรวจวาเปนบวกหรือลบใหยึดตามผลของ ICS  

การศึกษาครั้งนี้จึงตองการศึกษาประสิทธิภาพ ICS ในงานประจำาวัน ซึ่งจะใชวิธีการศึกษาแบบยอนหลัง (Retrospective Study) 

โดยติดตามรวบรวมขอมูลผลการตรวจที่ผูบริจาคโลหิตที่มีผลการตรวจโลหิตบริจาคเปนบวกและกลับมาตรวจซ้ำายืนยันกอนให 

คำาปรึกษาตอไป 

วัตถุประสงค  ศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ Treponema pallidum ดวยชุดตรวจหลักการ Immuno 

Chromatography Strip (ICS) ในผูบริจาคโลหิตที่เคยมีผลการตรวจโลหิตบริจาคเปนบวกแลวกลับมาตรวจซ้ำายืนยันกอนให 

คำาปรึกษาตอไป

วัสดุและวิธีการ

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลผลการตรวจของตัวอยางโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จำานวน 449,408 ราย

2. วิเคราะหคัดแยกจำาแนกผลการตรวจประจำาวันของตัวอยางในชวงดังกลาว ซึ่งใชน้ำายาตรวจ 3 หลักการ ไดแก 

Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)     Immuno Chromatography Strip (ICS) 

และ Rapid plasma regain (RPR) และบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม Excel 

ผลการศึกษา  จากตัวอยางทั้งหมด 449,408 ราย พบวาผลการตรวจคัดกรองเบื้องตนดวย CMIA แลวใหผลบวกมีจำานวน 1,874  

ราย (รอยละ 0.42) และเมื่อนำามาทดสอบยืนยันดวย ICS พบวาใหผลบวก 486 ราย (รอยละ 25.93)  ใหผลลบ 1,388 ราย 

(รอยละ 74.07) และเมื่อนำากลุมที่ใหผลบวกดวย ICS ไปทดสอบดวยหลักการ Rapid plasma reagin (RPR) ใหผลบวก 346 ราย 

(รอยละ 71.20) และจากกลุมที่ใหผลลบดวย ICS 1,388 ราย เมื่อทำาการศึกษาขอมูลยอนหลังพบวาผูบริจาคไดกลับมาบริจาคโลหิต

ซ้ำาอีก 570 ราย (รอยละ 41.07) แบงเปนผูบริจาคที่กลับมาบริจาคซ้ำา 1 ครั้ง จำานวน 372 ราย (รอยละ 26.80)  2 ครั้ง 167 ราย 

(รอยละ 12.03)  3 ครั้ง 20 ราย (รอยละ 1.44) และ 4 ครั้ง 5 ราย (รอยละ 0.36) โดยผลการตรวจของผูบริจาคที่ไดกลับมาบริจาค

ซ้ำาพบวายังคงใหผลเปนลบ 564 ราย (รอยละ 98.95) และเปนบวก 6 ราย (รอยละ 1.05)  ซึ่งทั้ง 6 รายใหผลการตรวจเปนบวกแบ

บออนๆ (weak positive) และผลการตรวจดวยชุดตรวจหลักการ RPR เปนลบ

สรุปและวิจารณ  จากผลการศึกษาพบวาในป 2556 มีตัวอยางจำานวนรอยละ 0.42 ของทั้งหมดที่มีผลการตรวจเปนบวกดวยชุดตรวจ

หลักการ CMIA ซึ่งเมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2555 พบวาสูงขึ้น (ป 2555 พบรอยละ 0.13) และเมื่อตรวจซ้ำายืนยันดวยชุดตรวจหลัก

การ ICS พบวาใหผลบวกรอยละ 25.93  ซึ่งต่ำาลงเมื่อเทียบกับการใชชุดตรวจหลักการ TPPA (รอยละ 69.43) และในรายที่เคยใหผล

ลบดวยชุดตรวจหลักการ ICS พบวาในการบริจาคครั้งตอมา  รอยละ 98.95 ยังคงใหผลลบ แสดงวาในกลุมนี้อาจจะเปนผลบวก

ปลอมของชุดตรวจหลักการ CMIA ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจเบื้องตนจำาเปนตองใชชุดตรวจที่มีความไวในการตรวจสูง เพื่อคัดเลือก
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โลหิตที่สงสัยวาจะมีผลการตรวจเปนบวกออกจากระบบใหไดมากที่สุด ดังนั้นจึงพบวาการตรวจเบื้องตนนั้นสวนใหญอาจจะพบผล

บวกปลอมคอนขางสูง สวนในรายที่เคยใหผลลบในตอนแรกแลวกลับมาบริจาคซ้ำาแลวใหผลบวกจำานวน 6 รายนั้น โดยปกติแลวหา

กไดรับเชื้อ Treponema pallidum เขามาในรางกายแลวจะมีระยะฟกตัว 9 - 90 วันและหลังจากนั้นรางกายจะสรางแอนติบอดีเพิ่ม

ขึ้นมาอยางเห็นไดชัด แตเมื่อวิเคราะหผลการตรวจที่กลับมาบริจาคซ้ำาและผลตรวจดวยชุดตรวจหลักการ CMIA และ ICS พบวาทั้ง 

6 ราย มีความแรงของปฏิกิริยาและ Signal ratio คอนขางต่ำา และระยะเวลาที่กลับมาบริจาคโลหิตก็นานกวาระยะฟกตัวของเชื้อ จึง

ยังไมสามารถสรุปไดวาผลของทั้ง 6 รายเกิดจากการติดเชื้อจริงหรือไม ตองติดตามผูบริจาคใหเขามาตรวจซ้ำาเพื่อยืนยันอีกครั้งเพื่อหา

สาเหตุของการเกิดผลบวกนี้กอนใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตกลุมนี้ตอไป
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ความชุกของการติดเชื้อในผูบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 จังหวัดขอนแกน

กนกอร  พิมเสน1   ไพรินทร  ทอดสูงเนิน1   กรนิกา  ติวทอง1   วิราศิณี  ชัยมณี1   สุวลักษณ  ชมพูบุตร1

วิไลวรรณ  มวงจันทร1   สอบวุฒิ  นนทะมาตย1 และ ทัศนีย  สกุลดำารงพานิช2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 จังหวัดขอนแกน  2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  การจัดหาโลหิตที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากการรับโลหิตเปนบทบาทสำาคัญของภาคบริการโลหิต 

ประกอบดวยการคัดกรองผูบริจาคโลหิต และการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อหารองรอยการติดเชื้อในโลหิตบริจาค ภาคบริการ

โลหิตแหงชาติที่ 6 ขอนแกน เปดใหบริการตรวจการติดเชื้อในโลหิตผูบริจาค ในเขตรับผิดชอบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อซิฟลิส  ไวรัสตับอักเสบซี  ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสเอชไอวี ในเลือดผูบริจาคโลหิตที่สง

ตรวจคัดกรองที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 จังหวัดขอนแกน ระหวางป 2552-2556  

วิธีการศึกษา  ศึกษาขอมูลยอนหลังของผูบริจาคโลหิต ระหวางป 2552-2556  ในเลือดผูบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลตางๆ สงโลหิต

มาตรวจคัดกรองที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 จังหวัดขอนแกน ตัวอยางโลหิตจะไดรับการตรวจ infectious markers 4 รายการ  

ไดแก การตรวจหาเชื้อซิฟลิส ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสเอชไอวี โดยวิธีการตรวจเปนวิธีตรวจทางซีโรโลยีที่

ไดมาตรฐานทั้ง 4 markers โดยวิธี Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) ดวยเครื่อง ARCHITECT

ผลการศึกษา  ในระยะ 5 ป ไดตรวจคัดกรองโลหิตผูบริจาคทั้งหมด 505,593 เปนเพศชายรอยละ 50.31 เปนเพศหญิงรอยละ 49.69 

เปนผูบริจาคโลหิตครั้งแรกรอยละ 44.40  และเปนผูบริจาคโลหิตรายเการอยละ 55.60  ผลการศึกษาพบวาเพศชายมีอัตราการติด

เชื้อรวมรอยละ 5.27  ซึ่งสูงกวาเพศหญิงที่พบรอยละ 2.09 พบวาอัตราการติดเชื้อที่มากที่สุดคือ ไวรัสตับอักเสบบี ตามมาดวยไวรัส

ตับอักเสบซี ซิฟลิสและ เอชไอวี ตามลำาดับ โดยพบอัตราการติดเชื้อของไวรัสตับอักเสบบี ใน ผูบริจาคโลหิตครั้งแรกรอยละ 3.03 

สูงกวา ผูบริจาคโลหิตรายเกาที่พบรอยละ 1.44 การติดเชื้อของไวรัสตับอักเสบซี พบใน ผูบริจาคโลหิตครั้งแรกรอยละ 1.23 ซึ่ง 

สูงกวาผูบริจาคโลหิตรายเกาที่พบรอยละ 0.65  การติดเชื้อซิฟลิสในผูบริจาคโลหิตครั้งแรกรอยละ 0.50 สูงกวาในผูบริจาคโลหิต

รายเกาที่พบรอยละ 0.47  อัตราการติดเชื้อของเอชไอวีพบในผูบริจาคโลหิตครั้งแรกรอยละ 0.19 สูงกวาผูบริจาคโลหิตรายเกาที่พบ 

รอยละ 0.11  พบวาอัตราการติดเชื้อทุกชนิดต่ำาที่สุดในป 2556 และอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีมีแนวโนมลดลงอยาง

ชัดเจน

สรุป  การรณรงคเพื่อเพิ่มและรักษาจำานวนผูบริจาคโลหิตเพศหญิงและผูบริจาคโลหิตรายเกาซึ่งมีความเสี่ยงต่ำา จะชวยเพิ่มจำานวน

โลหิตที่มีความเสี่ยงต่ำาในระยะยาวได ป 2556 พบอัตราการติดเชื้อลดลง เนื่องจากภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 ไดประชาสัมพันธและ

สงเสริมใหโรงพยาบาลนำาระบบคอมพิวเตอร (ระบบงานบริการโลหิต) มาใชในการคัดกรองผูบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น การบันทึกขอมูล

ของผูบริจาคโลหิตไวในระบบคอมพิวเตอรและนำาขอมูลไปใชในการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต สามารถปองกันการบริจาคซ้ำาในผูบริจาค

ที่เคยติดเชื้อมากอนได นอกจากนั้นการใหความรูแกผูบริจาคโลหิตอยางตอเนื่องเปนกลยุทธสำาคัญที่จะทำาใหงานบริการโลหิต

สามารถจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพมากขึ้นไดในอนาคต



บทคัดย่อการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 22

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 24  ฉบับ ที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2557

221

ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  ไวรัสตับอักเสบซี  ไวรัสเอชไอวี  และซิฟลิส

โลหิตบริจาคที่สงตรวจ ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

เยาวลักษณ  วิปสูงเนิน   วรสุนทรี  สราญรมย   นวลทิตา  ไชยสิทธิ์   อุไรวรรณ  บุญจันทร และ สุรเชษฎ  ออนเส็ง
ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดยอ  การใหโลหิตแกผูปวยเพื่อการรักษานั้นมีความเสี่ยงหลายประการ เชน การติดเชื้อโรคที่ถายทอดทางโลหิต การตรวจคัด

กรองหาการติดเชื้อในโลหิตบริจาคจึงเปนมาตรการสำาคัญที่สุดกอนนำาโลหิตไปใหกับผูปวย  การตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตหาการ

ติดเชื้อในโลหิตบริจาคที่โรงพยาบาลสงมาตรวจที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับ

อักเสบบี (HBsAg)  ไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)  เชื้อเอชไอวี (HIVAg/Ab combination) และเชื้อซิฟลิส (Syphilis) ใชวิธี 

Chemiluminescence Immunoassay และมีการควบคุมคุณภาพการตรวจ เพื่อตองการใหโลหิตมีความปลอดภัยสูงสุด

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)  ไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)  เชื้อเอชไอวี (HIV Ag/Ab 

combination) และเชื้อซิฟลิส (Syphilis) จากโลหิตบริจาคที่โรงพยาบาลสงมาตรวจที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วัสดุและวิธีการ : - เปนการศึกษาแบบยอนหลัง (retrospective) 

  - รวบรวมและวิเคราะหขอมูลยอนหลัง ในชวงปงบประมาณ 2552-2556

ผลการศึกษา  จากผลการศึกษาพบวา การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) ในชวงดังกลาวมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 3.47 เปน 

2.85, 2.57, 2.38, 1.52 ตามลำาดับ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (anti-HCV) มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 1.12 เปน 0.94, 0.91, 

0.86, 0.53 ตามลำาดับ  การติดเชื้อเอชไอวี (HIV Ag/Ab combination) ยังมีอัตราเทาๆ กันในแตละป คือ 0.21, 0.19, 0.17, 0.18, 

0.13 ตามลำาดับ  การติดเชื้อซิฟลิส (Syphilis) ปงบประมาณ 2552 รอยละ 0.46 และตั้งแตปงบประมาณ 2553 มีแนวโนมลดลงจาก 

รอยละ 0.65, 0.62, 0.51, 0.36 ตามลำาดับ 

สรุป  จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี การติดเชื้อลดลง เนื่องจากไดมีการ

ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ (วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ แผนปายโฆษณา) ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติและโรงพยาบาลตางๆ แลว 

โรงพยาบาลไดนำาขอมูลเกามาใชคัดเลือกผูบริจาคโลหิต สวนเชื้อเอชไอวีและเชื้อซิฟลิสมีอัตราการติดเชื้อไมแตกตางกันอาจเปน

เพราะการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการติดเชื้อนี้ยังมีอยูนอย และไมมีประสิทธิผล รวมทั้งเปนเรื่องยากและละเอียดออน ในการเปลี่ยน 

พฤติกรรมเพศสัมพันธ ทั้งนี้การติดเชื้อในขอมูลนี้เปนการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต ยังไมไดตรวจวินิจฉัยวาติดเชื้อนั้นจริง และ

ขอมูลนี้ยังใชประโยชนในการหากลยุทธใหมๆ รวมกับการประชาสัมพันธรณรงคการรับบริจาคโลหิตใหเขาถึงกลุมเปาหมาย การ

ใหความรู พฤติกรรมและอุปนิสัยของคนไทย สถานที่รับบริจาคโลหิต ที่จอดรถสะดวก รวมทั้งการบริการที่ดี ปจจัยตางๆ เหลานี้จะ

ทำาใหเกิดผลสำาเร็จในการจัดหาโลหิตอยางเพียงพอ มีคุณภาพ และปลอดภัยทั้งผูใหและผูรับ
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ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสเอชไอวี และซิฟลิส

ในผูบริจาคโลหิตครั้งแรกของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

ไพรจิตร  ตานัน   ศิริลักษณ  จักรสวาง   อนึ่ง  อนาวรรณ   ประกาย  สมพาน และ นิภาพรรณ  ลี้ตระกูล
งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทนำา  การคัดกรองผูบริจาคโลหิตและการตรวจกรองการติดเชื้อในโลหิตบริจาคชวยใหการจัดหาโลหิตมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูที่มาบริจาคโลหิตเปนครั้งแรก

วัตถุประสงค  เพื่อหาความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสเอชไอวี และซิฟลิส ในผูบริจาคโลหิตครั้งแรก

ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เพื่อใชเปนแนวทางในการคัดกรองและรณรงคหาผูบริจาคโลหิตที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยง

จากการติดเชื้อในโลหิตบริจาค 

วิธีการศึกษา  เปนการศึกษายอนหลังโดยใชขอมูลของผูบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมระหวางป พ.ศ. 2554-2556 

โลหิตบริจาคจะไดรับการตรวจกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสเอชไอวี ดวยเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ 

Architect i2000 โดยใชหลักการ Chemiluminescence microparticle enzyme immunoassay (CMIA) และวิเคราะห 

ขอมูลดวยโปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS

ผลการศึกษา  พบวามีผูมาบริจาคโลหิตทั้งหมด 89,092 ราย เปนผูบริจาคโลหิตครั้งแรกจำานวน 36,790 ราย (รอยละ 41.29) เปน

เพศชาย จำานวน 59,926 ราย (รอยละ 67.26) เพศหญิงจำานวน 29,166 ราย (รอยละ 32.74)  ผูบริจาคโลหิตอายุ 21-30 ป พบมาก

ที่สุดจำานวน 13,593 ราย (รอยละ 36.95) รองลงไปมีอายุ 17-20 ป จำานวน 12,681 ราย (รอยละ 34.47)  พบความชุกของการติด

เชื้อไวรัสตับอักเสบบีจำานวน 1,690 ราย (รอยละ1.90) เชื้อไวรัสตับอักเสบซีจำานวน 386 ราย (รอยละ 0.43) เชื้อเอชไอวี จำานวน 264 

(รอยละ 0.30) และเชื้อซิฟลิสจำานวน 539 (รอยละ 0.60)  อัตราการติดเชื้อทุกชนิดมีแนวโนมลดลง โดยพบความชุกของการติดเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบบีรอยละ 2.01, 1.95 และ 1.73 ในป พ.ศ. 2554, 2555 และ 2556 ตามลำาดับ  สำาหรับความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี

พบความชุกรอยละ 0.23, 0.35 และ 0.30 ในป พ.ศ. 2554 2555 และ 2556 ตามลำาดับ  เพศชายติดเชื้อทุกชนิดสูงกวาเพศหญิง โดย

ไวรัสตับอักเสบบีพบในเพศชายสูงกวาเพศหญิงอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.001)  เมื่อเปรียบเทียบตามกลุมอายุ พบวาชวงอายุ 

21-30 ป มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เอชไอวี ซิฟลิสมากกวาชวงอายุอื่น โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี (p < 0.001) และพบวาชวง

อายุ 51–60 ป มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเชื้อเอชไอวีนอยที่สุด ในขณะที่การติดเชื้อซิฟลิสยังพบคอนขางสูง

อภิปรายและสรุป  แมวาผูบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมจะเปนผูบริจาคโลหิตครั้งแรกเปนสวนมากและมีอายุ

ระหวาง 17-30 ป แตอยางไรก็ตามความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟลิสมีแนวโนมลดลง  ดังนั้น

การใหความรูแกผูบริจาคโลหิตและประชากรทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่ติดตอทางการใหเลือด และการมีมาตรการแจงผลกลับเพื่อ

ใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตติดเชื้อในการดูแลสุขภาพของตนเองจะชวยลดการกลับมาบริจาคซ้ำาและปองกันการแพรกระจายเชื้อไป

สูผูอื่น 

Keywords : l ไวรัสตับอักเสบบี  l ไวรัสตับอักเสบซี  l ไวรัสเอชไอวี  l ซิฟลิส  l ผูบริจาคโลหิต
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การติดตามผูบริจาคโลหิตที่มีผลตรวจ NAT Reactive ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต 

ในป พ.ศ. 2554-2556

เจิมขวัญ  อินทรคุม1   พรทิพย  รัตจักร1   กานดา  ถาวรนิละ1   ครุวรรณ  กามพานิช1   อุบลรัตน  สุขเกลี้ยง1

และ ทัศนีย  สกุลดำารงพานิช2

1ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต   2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา  ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต ตรวจคัดกรองโลหิตของผูบริจาค โดยวิธีน้ำาเหลืองวิทยา (Serology) และวิธ ี

ชีวโมเลกุล (Nucleic Acid Testing) ในการตรวจหาเชื้อ HIV-RNA, HCV-RNA และ HBV-DNA ตั้งแต เดือนมีนาคม พ.ศ. 

2553 ตามนโยบายบริการโลหิตแหงชาติ ป 2553  เมื่อตรวจพบผูบริจาคติดเชื้อในโลหิต จะทำาการติดตามผูบริจาคโลหิตมาตรวจซ้ำา

เพื่อยืนยันการติดเชื้อ และใหคำาปรึกษาแนวทางในการรักษาและดูแลตัวเองของผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อ 

วิธีการ  เปนการศึกษาแบบยอนหลังโดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผูบริจาคโลหิตที่ใหผล NAT Reactive โดยระบบ Roche 

Cobas S201/Cobas Taqsceen multiplex (MPX) จากนั้นสงแยกชนิดของเชื้อที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ดวย

วิธี Viral Target Resolution (VTR) และทำาการติดตามผูบริจาคโลหิตมาตรวจซ้ำาเพื่อยืนยันการติดเชื้อ

ผลการศึกษา  จากการศึกษาพบวาปริมาณยอดตรวจ NAT ในโลหิตของผูบริจาค ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแตป 

พ.ศ. 2554-2556 มีปริมาณ 70,993 ราย มีผล NAT Reactive 34 ราย เมื่อนำาไปตรวจแยกชนิดของเชื้อดวย VTR ไดเปน HBV-

DNA 23 ราย  HCV-RNA 1 ราย และ Target Not Detect 7 ราย หลังจากนั้นตามผูบริจาคโลหิตที่มีผล NAT Reactive กลับมา

ตรวจซ้ำาได 11 ราย แบงเปน HBV-DNA 8 ราย  Target Not Detect 3 ราย เมื่อนำา Serum ของผูบริจาคโลหิตที่ตรวจแยก test 

เปน HBV-DNA ทั้ง 8 รายไปตรวจ HBV profile พบวาอยูในระยะ Convalescence from acute HBV 2 ราย  past infect with 

HBV immunity 3 ราย  Acute Hepatitis B virus 2 ราย และรอนัดตรวจซ้ำาอีก 1 ราย สวนรายตรวจซ้ำาที่มีผล Target Not 

Detect  เมื่อตรวจติดตามซ้ำาครบ 3 ครั้ง ใหผล non-reactive ทั้ง 3 ครั้ง จึงอนุญาตใหผูบริจาคโลหิตทั้ง 3 รายบริจาคโลหิตตอไปได  

สรุป  จากการศึกษาพบวา เปอรเซ็นตการกลับมาตรวจซ้ำาเพื่อยืนยันการติดเชื้อของผูบริจาคเทากับรอยละ 32  ผลการตรวจแยกชนิด

ของเชื้อสวนใหญเปน HBV-DNA อัตราการตรวจพบ HBV-DNA ในโลหิตที่ผล Serology Negative ประมาณ 1:3,500 และอัตรา

การตรวจพบ HCV-RNA ในโลหิตที่ผล Serology  Negative ประมาณ 1:80,000 จากการติดตามผูบริจาคโลหิตทำาใหมีผูบริจาค

โลหิตบางสวนสามารถกลับมาบริจาคโลหิตไดอีกครั้ง เปนอีกสวนหนึ่งที่สามารถชวยเพิ่มปริมาณโลหิตใหมากขึ้น
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