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บทน�ำ

ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย มหีนา้ทีจ่ดัหาโลหติ

และส่วนประกอบโลหติ ทีม่คีุณภาพ เพยีงพอและปลอดภยัใหก้บัผู ้

ป่วยท ัว่ประเทศ  โลหติบรจิาคทกุยูนิตตอ้งไดร้บัการตรวจตรวจหา

หมูโ่ลหติ เอบโีอ (ABO) และหมูโ่ลหติ Rh ตรวจกรองแอนตบิอดี

ต่อเมด็เลอืดแดง (antibody screening) ตรวจแอนตบิอดทีีจ่ �าเพาะ 

(antibody identification) กรณีตรวจกรองแอนตบิอดใีหผ้ลบวก 

และตรวจคดักรองหาการตดิเชื้อโรคทีถ่า่ยทอดทางโลหติ

ในการตรวจหมูโ่ลหติตอ้งใชน้�า้ยาทีผ่ลติเองจากซรีมัผูบ้รจิาค

โลหติซึง่เป็น polyclonal antibodies เช่น anti-A, anti-B แต่การ

ผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติดงักลา่วเอง มปีรมิาตรไมเ่พยีงพอต่อความ

ตอ้งการ รวมท ัง้น�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติชนิด Rh เช่น anti-D ตอ้งจดั

ซื้อจากต่างประเทศซึง่มรีาคาแพง จงึไดม้กีารศึกษาพฒันาการผลติ 

monoclonal antibodies ดว้ยวธิ ี hybridoma technique เพือ่

ใชเ้ป็นน�า้ยาตรวจแอนตเิจนหมูโ่ลหติแทนไดส้ �าเรจ็

ปี พ.ศ. 2518 George Kohler และ Caesar Milstein1 ได ้

รายงานในวารสาร Nature เรื่องวธิผีลติ monoclonal antibody 

(MAb หรอื MoAb) โดยระบวุา่เซลลลู์กผสมซึง่เกดิจากการเชื่อม

เซลล ์(hybridization) และผลติแอนตบิอดจี�าเพาะสามารถเลี้ยง

ใหม้อีายุยนืยาวไดใ้นหลอดทดลอง2  ในปี  พ.ศ. 2530 แพทยห์ญงิ

สรอ้ยสอางค ์พกิลุสด3 และคณะท�างานของฝ่ายผลติน�า้ยาแอนตซิี

รมัและผลติภณัฑเ์ซลล ์ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

ไดน้�าหลกัการดงักลา่วมาศึกษาคน้ควา้ต่อยอดเพือ่ผลติน�า้ยาตรวจ

หมูโ่ลหติชนิด monoclonal antibody ทดแทนน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติ

แบบเดมิซึง่เป็นชนิด polyclonal antibody ทีเ่ตรยีมจากซรีมัผู ้

บรจิาคโลหติ โดยเริ่มศึกษาและพฒันาน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติในระบบ 

ABO จากการเพาะเลี้ยงเซลลด์ว้ยวธิ ีhybridoma technique จน

ประสบความส�าเรจ็ สามารถผลติ MoAb anti-B4 ไดใ้นปี พ.ศ. 

2534 จากนัน้ผลติน�า้ยาชนิดอืน่เพิม่เตมิขึ้น ไดแ้ก่ MoAb anti-A5,6, 

MoAb anti-D7, MoAb anti-AB8 และ MoAb anti-A
1
9 ตาม

ล�าดบั สามารถน�ามาใชท้ดแทนน�า้ยาทีเ่ตรยีมจากซรีมัผูบ้รจิาคโลหติ

ไดเ้ป็นอย่างด ีและยงัสามารถผลติจ�าหน่ายน�า้ยาชนิดต่างๆ ใหห้น่วย

งานบรกิารโลหติท ัว่ประเทศใชเ้ป็นตน้มา

ในปี พ.ศ. 2555 ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

ไดร่้วมมอืกบัสภากาชาดญีปุ่่ น (Japanese Red Cross Society) 

ผ่านโครงการพฒันาการผลติ human และ murine monoclo-

nal hybridoma ในการผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติทีห่ายาก และ

ผลติ antihuman globulin serum  ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ

สภากาชาดไทย ไดส่้งเจา้หนา้ทีไ่ปศึกษาอบรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ที ่Kanto-Koshinetsu Block Blood Center, Japanese Red 

Cross Society จ�านวน 6 คน แบง่เป็น 3 กลุม่ กลุม่ละ 2 คน 

แต่ละกลุม่อบรมในช่วงระยะเวลา 3 เดอืน ตลอดระยะเวลา 3 ปี 

ต ัง้แต่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2555 ถงึ 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 เจา้

หนา้ทีฝ่่ายผลติน�า้ยาแอนตซิรีมัและผลติภณัฑเ์ซลล ์ไดร้บัการฝึก

อบรมเพือ่ผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติทีห่ายากและประสบความส�าเรจ็

สามารถผลติ human และ murine monoclonal antibodies 

ดว้ยวธิ ีhybridoma techniques ได ้

หลงัจากฝึกอบรมดูงานผูเ้ขยีนน�าความรูแ้ละทกัษะปฏบิตังิาน

ส�าคญัทีไ่ดร้บั ปฏบิตังิานอย่างทุ่มเทเพือ่ผลติ monoclonal anti-

bodies ชนิดต่างๆ ทีจ่ �าเป็นในการใชง้าน นบัถงึปจัจบุนัสามารถ

พฒันาเซลลลู์กผสมที่ผลติแอนติบอดหีลายชนิดจากสองแหล่ง

ส�าคญัคอืจากหนู (murine) ไดแ้ก่ anti-C3d, anti-M10 (IgM), 

anti-N10, anti-H (IgM), anti-IgG และ anti-Ge4  และจาก

คน ไดแ้ก่ anti-M (IgM)11, anti-P1 (IgM)12, anti-LebH (IgM), 

anti-D (IgM)13, anti-E (IgM)14, anti-I (IgM)15, anti-MUT 

(IgM), anti-MUT (IgG), anti-Dia (IgG), anti-Dia (IgM) และ

ยงัมแีอนตบิอดต่ีอแอนตเิจนของ rare blood group reagent 

อืน่ๆ ซึง่ยงัอยู่ในระหวา่งการศึกษาและคาดวา่จะสามารถผลติได ้

เพิม่ขึ้นในเรว็ๆ นี้

บทความนี้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ถา่ยทอดองคค์วามรู ้เทคโนโลย ี

เทคนิคและแบง่ปนัประสบการณจ์ากการปฏบิตังิาน แก่ผูส้นใจเพือ่

น�าไปใชป้ฏบิตัแิละปรบัปรุงพฒันาต่อยอดในงานทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป

หลกักำรผลติ human monoclonal antibody

การผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติ human monoclonal antibodies 

ดว้ยวธิ ีhybridoma technique เริ่มจากการแยกเฉพาะเมด็เลอืด

บทควำมพเิศษ

กำรผลติน�้ำยำตรวจหมู่โลหติ human monoclonal antibody ดว้ยวธิี
hybridoma technique
อดุม  ติ่งตอ้ย
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ขาวชนิด B-lymphocytes จากเลอืดครบส่วน (whole blood) 

หรอืจากช ัน้เมด็เลอืดขาว (buffy coat) จากผูบ้รจิาคโลหติหรอื

ผูป่้วยที่ทราบชนิดแอนติบอด ี จากนัน้เปลีย่นรูป (transform) 

B-lymphocytes ดว้ย Epstein-Barr Virus (EBV) สายพนัธุ ์

B-958 (ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย) ทดสอบและ

คดัเลอืกเซลลท์ีส่รา้งแอนตบิอดดีว้ยวธิ ีhemagglutination เชื่อม 

เซลลท์ีใ่หผ้ลบวก (fusion) กบัเซลลม์ะเรง็สายพนัธุ ์JMS-3 (Kanto- 

Koshinetsu Block Blood Center, Japanese Red Cross 

Society) ดว้ย 50% polyethylene glycol (PEG) MW 1540 

(Sigma. St. Louis. MO, USA) เลี้ยงเซลลลู์กผสมใหเ้จรญิแบง่

ตวัดว้ยอาหารเลี้ยงเซลลเ์ฉพาะ จากนัน้เกบ็น�า้เลี้ยงเซลล ์(culture 

supernatant) เพือ่ทดสอบการสรา้งแอนตบิอด ีคดัเลอืกเฉพาะ

หลมุทีส่รา้งแอนตบิอดแีละ cloning ใหไ้ดเ้ซลลเ์ดีย่วและทดสอบ

การสรา้งแอนตบิอดซี �า้ เพือ่ใหเ้กดิความม ัน่ใจวา่แอนตบิอดทีีต่รวจ

พบมาจากเซลลเ์ดีย่ว นอกจากนี้ยงัเป็นการก�าจดัเซลลท์ีไ่มส่รา้ง

แอนตบิอดอีอกไปดว้ย สุดทา้ยเกบ็แช่แขง็ในไนโตรเจนเหลวที่

อณุหภมู ิ-196 oC เพือ่เป็นเซลลต์น้แบบ (master cells bank) 

ส�าหรบัใชง้านในข ัน้ต่อไป

กำรเปลี่ยนรูป (transformation)16,17

เป็นการแยกเฉพาะเซลลช์นิด B-lymphocytes และเปลีย่นรูป

เป็นเซลลม์ะเรง็ ส �าหรบัผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติ human mono-

clonal antibodies ดว้ยวธิ ีhybridoma technique  โดยน�า

เลอืดครบส่วน (whole blood) หรอืเมด็เลอืดขาว (buffy coat) 

(Figure 1) จากผูบ้รจิาคโลหติ หรอืเลอืดผูป่้วย ซึง่ทราบชนิด

แอนตบิอด ีและเกบ็ในสารกนัเลอืดแขง็ชนิด citrate phosphate 

dextrose adenine (CPDA) แยกเซลลเ์มด็เลอืดขาวชนิดเซลล ์

เดีย่ว (mononuclear cells) ดว้ย Ficoll hypaque for isolation 

human lymphocyte (Robbins Scientific, Norway) จาก

นัน้แยก T-lymphocytes ออก ดว้ย sheep red blood cells 

(SRBC) ที ่treat ดว้ย 2-(2-Aminoethyl) isothiourea dihy-

drobromide (AET) สุดทา้ยได ้B-lymphocytes ซึง่ถกูเปลีย่น

รูป (transformation) ดว้ย EBV ใหเ้ป็นเซลลม์ะเรง็ (Figure 2)

กำรคดักรอง (screening)18

หลงัจาก transformation ประมาณ 2-3 สปัดาห ์คดักรอง

และเลอืกเซลลซ์ึง่เปลีย่นเป็นเซลลม์ะเรง็ทีเ่จรญิเตบิโต (Figure 3) 

อาหารเลี้ยงเซลลเ์ปลีย่นสจีากแดงเป็นเหลอืง ดูดเกบ็น�า้เลี้ยงเซลล ์

เพือ่ทดสอบดว้ยวธิ ีhemagglutination โดยใชเ้มด็เลอืดแดงทีม่ี

แอนตเิจนตรงกบัแอนตบิอดทีีน่�ามาเปลีย่นรูป ความเขม้ขน้ 2% และ

คดัเลอืกเซลลใ์นหลมุทีส่รา้งแอนตบิอด ีโดยเลอืกหลมุทีใ่หป้ฏกิริยิา

ผลบวกเกบ็มารวมกนัเพือ่ท �าการเชื่อมเซลล ์(cell fusion) ต่อไป

กำรเช่ือมเซลล ์(fusion)16-18

น�าเซลลม์ะเรง็ (myeloma cells) สายพนัธุ ์JMS-3 ซึง่เลี้ยง

เซลลใ์หเ้จรญิเตบิโต โดยเลี้ยงไวไ้มเ่กนิ 3 วนั มาลา้งดว้ย RPMI 

Figure 1  Transfer 45 mL of blood from blood collection bag to 50 mL tube
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Figure 2  Remove Lymphocyte cells and wash with 2-3 volume of PBS

Figure 3  After 2-3 weeks of transformation, lymphocytes producing monoclonal antibodies are screened by 

hemagglutination testing

1640 แลว้น�า transformed cells ทีเ่ลอืกไวม้าลา้งดว้ย RPMI 

1640 แลว้มารวมกนั ในอตัราส่วน 1:1 เชื่อมเซลลด์ว้ย 50% PEG 

เตมิ 20% fetal bovine serum (FBS) in RPMI+ Hypoxan-

thine- Aminopterin-Thymidine (HAT)-Ouabain (5 x 10-7 

M Ouabain) ซึง่มกีารทดสอบแลว้แลว้วา่มปีระสทิธภิาพดใีนการ

คดัเลอืกเซลล ์hybridoma ดงัแสดงใน Table 1 เพือ่คดัแยก

เซลลลู์กผสม (hybridoma cells)

กำรทดสอบและคดัเลอืกเซลล ์(assay and cloning)

หลงัจากเชื่อมเซลลป์ระมาณ 7-14 วนั เกบ็น�า้เลี้ยงเซลล ์(cell 

culture supernatant) มาทดสอบการสรา้งแอนตบิอด ีคดัเลอืก

เฉพาะหลมุทีส่รา้งแอนตบิอด ีจากนัน้ cloning ดว้ยวธิ ีlimiting 

dilution โดยใช ้96 well half area (Corning Incorporated, 2 

Alfred Rd., ME, USA) เพือ่ใหเ้กดิความม ัน่ใจวา่ เซลลส์ายพนัธุท์ี่

สรา้งแอนตบิอดเีป็นเซลลเ์ดีย่ว (monoclone) และยงัเป็นการก�าจดั
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เซลลท์ีไ่มส่รา้งแอนตบิอดอีอกไปดว้ย สุดทา้ยเกบ็รกัษาสายพนัธุ์

ทีม่คีวามจ�าเพาะดงักลา่วโดยแช่แขง็ในไนโตรเจนเหลวทีอ่ณุหภมู ิ

-196 oC ส�าหรบัใชเ้ป็นเซลลต์น้แบบ (master cells bank) ต่อไป

กำรเลี้ ยงขยำยเพิม่จ�ำนวนเพือ่กำรผลติ (establishment and 

mass culturing)

คดัเลอืกเซลลส์ายพนัธุท์ีด่ทีีสุ่ด จากการท�า limiting dilution 

เลี้ยงขยายใน 96 well culture plate เลี้ยงขยายเซลลส์ายพนัธุ์

ในขวดเลี้ยงเซลลจ์ากขนาด 25 cm3TCF เป็นขนาด 75 cm3TCF 

และ 175 cm3TCF (Thermo Fisher Scientific Nunc, DK, 

Denmark)  ตามล �าดบั ใหไ้ดป้รมิาณเพยีงพอตามตอ้งการ ปลอ่ย

ใหเ้ซลลเ์จรญิเตบิโตและผลติแอนตบิอดใีนอาหารเลี้ยงเซลล ์เมือ่

สงัเกตเหน็เซลลต์าย ≥ 95% (ประมาณ 2 สปัดาห)์ เกบ็น�า้เลี้ยง

เซลล ์(cell culture supernatant) มาทดสอบหาความแรงของ

แอนตบิอด ีหากความแรงของแอนตบิอดไีดต้ามทีก่ �าหนด เกบ็น�า้

เลี้ยงเซลลเ์ป็น stock raw material ส �าหรบัใชผ้ลติเป็นน�า้ยาตรวจ
หมูโ่ลหติ human monoclonal antibodies ในกรณีทีค่วามแรง
ของแอนตบิอดตี�า่ไมเ่ป็นไปตามก�าหนด น�าไปท�าใหเ้ขม้ขน้ขึ้นโดย
วธิ ีultrafiltration concentration เพือ่เพิม่ความความแรงของ
แอนตบิอดใีหไ้ดต้ามตอ้งการ และเกบ็เป็น stock raw material 
ในการน�ามาผลติเป็นน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติต่อไป

กำรด�ำเนินงำนในปจัจุบนั
ปจัจบุนัการพฒันาวธิกีารผลติ MoAb ดว้ยวธิ ีhybridoma 

technique ประสบความส�าเรจ็ท�าใหไ้ดเ้ซลลส์ายพนัธุใ์หม ่สามารถ
ผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติชนิดต่างๆ มาใชท้ดแทนการเตรยีมน�า้ยา
ตรวจหมูโ่ลหติจากวธิเีดมิ MoAb ชนิดต่างๆ ทีผ่ลติไดม้คีุณภาพ
ด ีและมรีาคาถกู เป็นทีน่ิยมใชก้นัอย่างกวา้งขวางในธนาคารเลอืด
และโรงพยาบาลต่างๆ ท ัว่ประเทศ ดงัแสดงใหเ้หน็ไดจ้ากสถติกิาร
จ่ายน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติชนิดต่างๆ ใหแ้ก่โรงพยาบาลและธนาคาร
เลอืดเพิม่ขึ้นทกุปี (Figure 4)

Table 1  Verification test of HAT-Ouabain

Cells HAT HAT-Ouabain 20%FBS in RPMI

Human transformed cells O X O

JMS-3 cells X X O

Hybridoma cells O O O

O, alive;   X, die;  HAT, Hypoxanthine-Aminopterin-Thymidine

Figure 4  Number of distributed monoclonal antibody blood grouping reagent
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ผลสมัฤทธิ์ของพลวตัและนวตักรรมกำรผลติน�้ำยำตรวจหมู่โลหติ

ของศูนยบ์รกิำรโลหติแหง่ชำต ิสภำกำชำดไทย

กลา่วไดว้า่ น�า้ยาทีผ่ลติขึ้นนี้ เป็นผลสมัฤทธิ์ของการน�านวตักรรม

มาใชแ้ละ อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม จนไดน้�า้ยาทีม่ี

คุณภาพดเีป็นทีย่อมรบั ราคาต�า่กวา่น�า้ยาทีน่�าเขา้จากต่างประเทศ 

และเป็นทีต่อ้งการและใชก้นัอย่างแพร่หลายท ัว่ประเทศ โดยสามารถ

วดัผลสมัฤทธิ์ไดจ้ากผลการด�าเนินงานการจ่ายน�า้ยาตรวจหมู่

โลหติโมโนโคลนลั แอนตบิอดชีนิดต่างๆ ไดแ้ก่ anti-A, anti-B, 

anti-AB, anti-D, anti-A
1
, anti-E, anti-c, anti-M, anti-N, 

anti-H  และ anti-P1 ทีม่ปีรมิาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�าหรบัใช ้

งานท ัง้ทีศู่นยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย และจ�าหน่าย

ใหแ้ก่สถานพยาบาลและธนาคารเลอืดท ัว่ประเทศ และเมือ่เปรยีบ

เทยีบคุณสมบตัต่ิางๆ ของน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติทีเ่ป็น monoclonal 

antibodies ซึง่ผลติดว้ยวธิ ีhybridoma กบัน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติ

ทีเ่ตรยีมจากซรีมัผูบ้รจิาคซึง่เป็น polyclonal antibodies พบวา่ 

monoclonal antibodies มคีุณสมบตัแิละประสทิธภิาพสูงกวา่ใน

ทกุมติ ิไดแ้ก่ มคีวามจ�าเพาะและความแรงสูงกวา่ และสามารถผลติ

ไดต้ามความตอ้งการเป็นการแกป้ญัหา การขาดแคลน เป็นตน้ ดงั

แสดงใน Table 2

ผลลพัธต่์อผูร้บับรกิำร

ผลติภณัฑน์�า เขา้จากต่างประเทศในราคาที่ต�า่กว่า และจากการ

เฝ้าระวงัตดิตามตวัชี้วดัของวตัถปุระสงคค์ุณภาพ (monitoring 

plan for KPI of quality objective) ของการผลติและจ่ายน�า้ยา

ตรวจหมูโ่ลหติทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก�าหนดและไมไ่ดม้าตรฐาน โดยมี

เกณฑก์ารวดั (passing criteria) คอื ตอ้งมคีวามผดิพลาดไดไ้ม่

เกนิ 0.01 เปอรเ์ซน็ต ์โดยมกีารส�ารวจทกุ 6 เดอืน พบวา่ผ่านการ

ประเมนิ และจากการส�ารวจความพงึพอใจของลูกคา้ พบมคีวามพงึ

พอใจมากกวา่ 90 เปอรเ์ซน็ต ์แสดงใหเ้หน็วา่ผลติภณัฑ ์anti-A, 

anti-B, anti-AB, anti-D, anti-A
1
, anti-E, anti-c, anti-M, 

anti-N, anti-H  และ anti-P1 ชนิด monoclonal antibody 

ทีผ่ลติขึ้นเป็นทีย่อมรบัและน่าเชื่อถอื

กำรผลติ monoclonal antibody ท�ำใหเ้กดิประโยชน ์ดงัต่อไปนี้

1. มีควำมปลอดภยัไดม้ำตรฐำนสำกล

เนื่องจากมาตรฐานข ัน้พื้นฐานของงานธนาคารเลอืดท ัว่โลกก�าหนด

ไวว้า่ โลหติทกุยูนิตทีไ่ดร้บับรจิาคตอ้งมกีารตรวจหมูโ่ลหติก่อนที่

จะจ่ายออกไปใหโ้รงพยาบาลต่างๆ รวมท ัง้ผูป่้วยทกุรายทีต่อ้งการ

Table 2  Comparison of polyclonal antibodies and monoclonal antibodies19,20 

Polyclonal antibodies Monoclonal antibodies

Ad
va

nt
ag

es

1. Inexpensive to produce

2. High affinity

3. React to multiple epitopes (generally provides more 

robust detection)

4. Polyclonal antibodies are often preferred for detec-

tion of denatured proteins

5. Binding ability tends to be unaffected by fixation 

or denaturation of the antigen, because multiple 

different antibody molecules are present.  High 

tolerance for differences in antigen (i.e. glycosyla-

tion of proteins)

1. Constant and renewable source

2. Consistency between lot

3. Less background relative to polyclonal antibodies

4. Homogeneity ensures reproducible results

5. Specificity of monoclonal antibodies make them 

extremely efficient for binding of antigen with a 

mixture of related molecules

Di
sa

dv
an

ta
ge

s

1. Prone to batch to batch variability

2. They produce large amounts of non-specific anti-

bodies which can result in a background signal in 

some applications

3. Multiple epitopes make it important to check for 

cross reactivity

1. Binding ability may be lost if the epitope is lost 

by fixation or denaturation of the antigen, because 

monoclonal antibodies are homogeneous.  Monoclo-

nal antibodies may be too specific, react to a single 

epitope (e.g. less likely to detect across a range of 

species)

2. Cover only one epitope

พัฒนา

ผู้รับบริการได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเทียบเท่าหรือดีกว่า
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ใชโ้ลหติเพือ่การรกัษาทกุคร ัง้ตอ้งไดร้บัการตรวจหมูโ่ลหติก่อนเช่น

เดยีวกนัเพื่อความปลอดภยั ดงันัน้การใชน้�า้ยา MoAb ทีผ่ลติมี

คุณภาพด ีสามารถใหผ้ลการทดสอบถกูตอ้งและแมน่ย�า จงึเกดิ

ความปลอดภยัแก่ผูป่้วยทีไ่ดร้บัโลหติ

2. ช่วยใหป้ระเทศชำตปิระหยดัค่ำใชจ้ำ่ย

 

กาชาดไทย ในการช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ประเทศชาต ิและ

ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ปีละไมน่อ้ยกวา่ 8-10 

ลา้นบาท ดงัแสดงใน Table 3 หากเปรยีบเทยีบกบัการซื้อน�า้ยา

ทีน่�าเขา้จากต่างประเทศ

3. มีน�้ำยำตรวจหมู่โลหติเพยีงพอตำมควำมตอ้งกำร

เนื่องจากความความตอ้งการของผูร้บับรกิาร ไดแ้ก่ สถานพยาบาล

ต่างๆ ท ัว่ประเทศไทย ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

และภาคบรกิารโลหติแห่งชาตต่ิางๆ ของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ

สภากาชาดไทย มีแนวโนม้สูงขึ้นทกุปี เมือ่พจิารณาจากสถติจ่ิาย

น�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติทีผ่่านมา ต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 ถงึปจัจบุนั แสดง

ใหเ้หน็วา่ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย สามารถผลติ

น�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการของผูร้บับรกิาร

สรุป

นอกจากการผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติชนิดต่างๆ ฝ่ายผลติ

น�า้ยาแอนตซิรีมัและผลติภณัฑเ์ซลล ์ ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิ

สภากาชาดไทย มแีผนงานในอนาคต คอื การด�าเนินการศึกษา

คน้ควา้และผลติเซลลส์ายพนัธุส์ �าหรบัผลติน�า้ยาตรวจหมู่โลหติ

ชนิดหายากและมคีวามจ�าเป็นส�าหรบัใชค้ดักรองโลหติก่อนใหเ้ลอืด 

เช่น เซลลส์ายพนัธุท์ีส่รา้ง anti-e, anti-c, anti-K และ anti-S 

เป็นตน้ เนื่องจากน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติชนิดหายากทีน่�าเขา้จากต่าง

ประเทศมรีาคาแพงมากในทอ้งตลาด ดงันัน้หากไดเ้ซลลส์ายพนัธุ์

ส �าหรบัผลติน�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติชนิดหายากจะเป็นประโยชนอ์ย่าง

มากส�าหรบัศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ในการทีจ่ะ

มนี�า้ยาตรวจหมูโ่ลหติชนิดหายากซึง่มรีาคาถกู คุณภาพด ีและลด

ค่าใชจ่้ายใหก้บัศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เป็นการ

ประหยดังบประมาณของประเทศ 

กติตกิรรมประกำศ

ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณแพทยห์ญงิสรอ้ยสอางค ์พกิลุสด อดตีผู ้

อ �านวยการศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ผูเ้สนอโครงการ 

Dr. Kenji Tadodoro อดตี  Chief Executive Officer Blood 

Service Headquarters ผูร้บัประสานงาน Dr. Itaru Nishimoto 

อดตี Chief Executive Officer Blood Service Headquarters 

ผูอ้นุมตัโิครงการ Dr. Makoto Uchikawa และ Ms. Chizu 

Toyoda ผูฝึ้กสอนที ่Kanto-Koshinetsu Block Blood Center, 

Japanese Red Cross Society และเดนิทางมาถา่ยทอดความ

รูแ้ละประสบการณ ์ทีศู่นยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

รวมท ัง้ทมีงานเจา้หนา้ทีฝ่่ายผลติน�า้ยาแอนตซิรีมัและผลติภณัฑ์

เซลลท์ีร่่วมมอืในการปฏบิตักิารผลติจนบรรลผุลส�าเรจ็

Table 3  Number of product distribution to hospitals and medical institutions and selling price comparison

Blood grouping reagents

monoclonal antibody

Number of distribution (bottle)
Price (NBC)

(Baht)

Price (commercial)

(Baht)
Fiscal year

2560 2561 2562

Anti-A (Murine MoAb) (10 mL) 79,641 80,662 81,974 80 270-400

Anti-B (Murine MoAb) (10 mL) 77,959 78,279 80,964 80 270-400

Anti-A,B (Murine MoAb) (10 mL) 26,345 27,341 27,345 80 320-450

Anti-D (IgM/IgG) (Murine MoAb) (10 mL) 41,376 51,138 52,058 200 500-900

Anti-A
1
 (Murine MoAb) (10 mL) 743 608 807 200 1,600 (Lectin 5 mL)

Anti-H (Murine MoAb) (10 mL) 509 419 510 200 1,000 (Lectin 5 mL)

Anti-M (Murine MoAb) (10 mL) 442 688 578 100 4,000-7,000 (2 mL)

Anti-N (Murine MoAb) (10 mL) 364 603 493 100 4,000-7,000 (2 mL)

Anti-E (Human MoAb) (5 mL) 2,006 1,945 2,344 500 4,000-5,000

Anti-c (Human MoAb) (5 mL) 1,485 1,494 1,934 500 4,000-5,000

Anti-P1 (Human MoAb) (5 mL) 0 192 422 2,000 4,500-10,000 (1 mL)

NBC = National Blood Centre

เน่ืองจากเป็นแหล่งผลติเพยีงแห่งเดยีวในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้จงึเป็นความภาคภมูใิจของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภา
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