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การศึกษาเปรียบเทียบวิธกี ารเตรียมเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรก
โดยใชวิธปี น แยกและการใชเครือ่ งอัตโนมัติ
อารยาตัตวธร,ภาวิณีคุปตวินทุ,ศิริลักษณเพียรเจริญ,พรทิพยรัตจักร,
กนกวรรณชินบดี และ ออยทิพย ณถลาง*
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังตเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร10330, *ภาควิชาพยาธิวิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

บทคัดยอ:ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยไดจัดตัง้ ธนาคารเลือดจากรกแหงชาติขึน้ ในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2545
โดยเปดใหบริการ2แบบคือรับบริจาคเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากมารดาผูแ สดงความจํานงบริจาคเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต
จากรก(unrelatedcordblood)และการบริการเก็บรักษาเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกสําหรับใชในครอบครัวตนเอง
(autologousandrelatedcordblood)กอนการเก็บรักษาเซลลโดยการแชแข็งตองมีการลดปริมาตรรวมในถุงเซลลตน
กําเนิดเม็ดโลหิตเพือ่ ประหยัดพืน้ ทีใน
่ การเก็บและลดคาใชจา ยการศึกษานีเป
้ นการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการแยกเซลล
และขอมูลทีเกี
่ ย่ วของของวิธกี ารเตรียมเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกทีได
่ จากการคลอดปกติและผาทองคลอดโดยใชวิธปี น
แยกและการใชเครือ่ งอัตโนมัติ ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม2545ถึงเดือนธันวาคม2549จํานวนทัง้ สิน้ 388รายโดยเก็บจากมารดา
ทีคลอด
่ ปกติ255รายและผาทองคลอด133รายผลการศึกษาพบวาการเจาะเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากวิธกี ารคลอด
ปกติและผาทองคลอดไดคาเม็ดโลหิตขาว(whitebloodcell:WBC)และเซลลCD34+ไมแตกตางกัน(p>0.05)สวน
ปริมาตรของโลหิต,ฮมาโตคริต(hematocrit:Hct)และคาเม็ดโลหิตแดง(redbloodcell:RBC)ทีได
่ จากวิธกี ารผาทองคลอด
มากกวาวิธคลอด
ี ปกติอยางมีนัยสําคัญ(p<0.05)เมือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตทัง้ 2วิธี พบ
วาคา%WBCrecoveryทีได
่ จากวิธปี น แยกใหผลดีกวาวิธกี ารใชเครือ่ งอัตโนมัตอย
ิ างมีนัยสําคัญ(p<0.001)แตคาเซลล
CD34+หลังการเตรียมไมแตกตางกัน(p>0.05)และคาที่ไดใกลเคียงกับที่มีรายงานจากตางประเทศสวน%RBC
depletionนัน้ วิธกี ารใชเครือ่ งอัตโนมัตสามารถ
ิ
ลดปริมาตรเม็ดโลหิตแดงไดดีกวาวิธปี น แยกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<
0.001)ทัง้ นีเนื
้ อ่ งจากการใชเครือ่ งอัตโนมัตมีิ การเติมสารhydroxyethylstarchเพือ่ ชวยตกตะกอนเม็ดโลหิตแดงทําให%
RBCdepletionเพิม่ ขึน้ จากการศึกษาครัง้ นีสรุ
้ ปไดวาปริมาณเซลลCD34+ทีได
่ จากการเตรียมทัง้ 2วิธไม
ี แตกตางกันการ
ใชเครื่องอัตโนมัติในการเตรียมแยกเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกจะมีตนทุนคาใชจายสูงแตสามารถลดปริมาตรรวมในถุง
ไดดีกวาจึงชวยประหยัดพื้นที่และคาใชจายในการเก็บรักษาระยะยาวเหมาะสําหรับการเตรียมเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจาก
รกของศูนยบริการโลหิตแหงชาติซึง่ เปนศูนยกลางระดับชาติในการเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกจํานวนมากเพือ่ ใหเพียง
พอสําหรับผูปวยตอไป
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อารยา ตัตวธร และคณะ

การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรก(umbilicalcordbloodtransplantation)เปนอีกวิธหนึ
ี ง่
ในการรักษาผูป ว ยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวโรคไขกระดูก
ฝอธาลัสซีเมียและโรคภูมคิ มุ กันบกพรองแตกําเนิด1
ซึง่ ในปค.ศ. 1989Gluckmanและคณะไดนําเซลลตน
กําเนิดเม็ดโลหิตจากรกมาใชในการรักษาโรคFanconi
anemiaประสบความสําเร็จเปนรายแรก2ตอมาในป
ค.ศ. 1993จึงไดมีการจัดตัง้ Cordbloodbankขึน้ เปน
ที่แรกที่เมืองนิวยอรคประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไดมี
การพัฒนากระบวนการในการเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ด
โลหิตการแยกเซลลและการแชแข็งเซลลในถังไนโตรเจน
เหลวพบวาสามารถเก็บเซลลไดเปนเวลานานหลายปโดย
ที่คุณภาพของเซลลไมเปลี่ยนแปลง3หลังจากนั้นจึงได
มีการจัดCordbloodbankในประเทศตางๆทั้งใน
ยุโรปและเอเชีย1,4,5,6
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยไดรบั มอบ
หมายจากแพทยสภาใหดําเนินการจัดหาผูบริจาคเซลล
ตนกําเนิดเม็ดโลหิตทีมิ่ ใชญาติใหกับผูป ว ย(unrelated
donor)ในปพ.ศ.2545จึงไดจัดตัง้ ธนาคารเลือดจากรก
แหงชาติขึน้ เพือ่ เปนการเพิม่ โอกาสใหกับผูป ว ยไดรบั การ
ปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตไดมากขึน้ โดยเฉพาะ
ผูป ว ยเด็กทีเป
่ นโรคทางพันธุกรรม7,8โดยธนาคารเลือด
จากรกที่จัดตั้งขึ้นมีการใหบริการ2แบบคือรับบริจาค
เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากมารดาผูแสดงความจํานง
บริจาคเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรก(unrelatedcord
blood)และบริการเก็บรักษาเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจาก
รกสําหรับใชในครอบครัวตนเอง(autologousandrelatedcordblood)โดยไดทําการเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ด
โลหิตจากรกมารดาที่คลอดบุตรทั้งในกรณีคลอดปกติ
หรือผาทองคลอดทางศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯรวม
กับภาควิชาสูตศิ าสตร-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรายงานการศึกษาวิธกี ารเก็บ
เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกพบวาการเก็บเซลลตน
กําเนิดเม็ดโลหิตจากรกในมารดาที่คลอดปกติและผา

ทองคลอดนัน้ ไดจํานวนของเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตไม
แตกตางกันและวิธกี ารเจาะเก็บเซลลตนกําเนิดในขณะ
ทีรก
่ ยังไมลอกตัว(inuteroplacentaaspiration)เปน
วิธทีี เหมาะสม
่
ในการเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรก
9
ในผูบริจาค
การเก็บและเตรียมเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรก
เพื่อใชในการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตใหกับ
ผูป ว ยจําเปนตองเตรียมใหไดเซลลตนกําเนิดทีมี่ ปริมาณ
เซลล CD34+ เพียง พอ และ มีคุณภาพ ดี เพื่อใหการ
รักษาไดประโยชนสูงสุดเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตทีเก็
่ บ
ไดตองมีกระบวนการเตรียมกอนการเก็บแชแข็งสามารถ
เตรียมโดยวิธีการปนแยกแตเนื่องจากปจจุบันในตาง
ประเทศมีการนําเครื่องอัตโนมัติมาชวยในการปนแยก
เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกซึง่ มีรายงานวาใหผลดี
กวาวิธปี น แยกคือลดการปนเปอ นของเม็ดโลหิตแดงซึง่
ชวยทําใหใชพืน้ ทีใน
่ การเก็บนอยกวาวิธเดิ
ี มและทําใหลด
ปริมาณ ไนโตรเจน เหลว ที่ ใช ใน การ เก็บ รักษา10,11,12
ดังนัน้ วัตถุประสงคในการศึกษาครัง้ นี้ เพือ่ ศึกษาเปรียบ
เทียบกระบวนการในการเตรียมเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต
จากรกโดยใชวิธปี น แยกและโดยการใชเครือ่ งอัตโนมัติ
วัสดุและวิธกี าร
เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรก
คัดเลือกจากมารดาซึง่ ตัง้ ครรภเดีย่ วมีอายุครรภมาก
กว า หรื อ เท า กั บ  37 สั ป ดาห  หรื อ มี น้ํ า หนั ก ตั ว โดย
ประมาณของทารกในครรภมากกวา2,500กรัมทารกใน
ครรภไมมีโรคทางพันธุกรรมหรือโรคที่เปนขอหามตอ
การจัดเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตเชนโรคทีเกี
่ ย่ วของ
กับระบบเลือดภูมคิ มุ กันและผลการตรวจเชือ้ เอชไอวี
ไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซีและเชือ้ ซิฟล สิ เปนลบ
ใน กรณี แสดง ความ จํานง บริจาค เซลล ตน กําเนิด เม็ด
โลหิตจากรกมารดาตองมีความเขาใจและยินดีเขารวม
บริจาคเลือดจากรกโดยลงชื่อแสดงความยินยอมการ
บริจาคเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกเพือ่ การปลูกถาย
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การศึกษาเปรียบเทียบวิธกี ารเตรียมเซลลตน กําเนิดเม็ดโลหิตจากรก โดยใชวธิ ปี น แยก และการใชเครือ่ งอัตโนมัติ

เซลล ตน กําเนิด เม็ด โลหิต จาก นั้น ทาง แพทย ได สง ใบ
แสดงความยินยอมใหกับทางศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯ
กอนคลอดกรณีการเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรก
สําหรับนําไปใชในครอบครัวตนเองมารดาตองมีความ
เขาใจในประโยชนและขอจํากัดของการเก็บstemcells
ไวสําหรับครอบครัวในอนาคตและแสดงความจํานงผาน
สูตินรีแพทยมายัง ศูนยบริการ โลหิต แหงชาติฯ ตั้งแต
เดือนพฤษภาคม2545จนถึงเดือนธันวาคม2549มีเซลล
ตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกทีจั่ ดเก็บไวจํานวน518ราย
แตมีขอมูลครบสามารถนํามาใชในการศึกษาครัง้ นีทั้ ง้ สิน้
388รายดังนี้คือมารดาผูบริจาคเซลลตนกําเนิดเม็ด
โลหิตจํานวน229รายและมารดาผูต องการเก็บเซลลตน
กําเนิดเม็ดโลหิตจากรกสําหรับนําไปใชในครอบครัวตน
เองจํานวน159ราย
วิธกี ารเจาะเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรก
ในการเจาะเก็บใชถุงบรรจุโลหิตของศูนยบริการโลหิต
แหงชาติฯชนิดsinglebagที่มีปริมาตรของCPDA1บรรจุในถุง28มล.ภายหลังจากการคลอดทารก
เมือ่ แพทยทําการผูกและตัดสายสะดือใหชิดกับทารกและ
สงทารกใหเจาหนาทีพยาบาล
่
แลวเจาหนาทีผู่ ท าํ การเจาะ
เก็บจึงทําการเช็ดทําความสะอาดสายสะดือสวนทีติ่ ดกับ
ตัวมารดาดวยผากอสชุบน้ํายาฆาเชื้อ10%Povidine
solutionโดยวิธปราศจาก
ี
เชือ้ จากบริเวณเหนือรอยผูกไป
จนถึงบริเวณสายสะดือทีติ่ ดกับรกหลังจากนัน้ ใชเข็มที่
ติดถุงบรรจุโลหิตแทงเขาบริเวณเสนเลือดดําของสาย
สะดือปลอยใหเลือดจากสายสะดือไหลเขาถุงบรรจุโลหิต
ตามแรงโนมถวงโดยตองใหถุงบรรจุโลหิตอยูต่ าํ กวาเข็ม
เมื่อเลือดหยุดไหลแลวจึงผูกสายถุงบรรจุโลหิตและนํา
กลับมาเตรียมปน เก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตทีหน
่ วย
หองปฏิบัติการเม็ดโลหิตขาวและเกล็ดโลหิตฝายหอง
ปฏิบตั ิการรวมกับองคการอนามัยโลก
กอนการปน แยกเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกได
ทําการเก็บตัวอยางประมาณ8มล.เพือ่ สงตรวจviabilityโดยวิธีTryphanblueexclusiondye5,CBC
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โดยใชเครื่องนับเซลลอัตโนมัติ(Beckman-Coulter,
Miami,FL,USA),ตรวจCD34ดวยวิธี Flowcytometryดวยเครือ่ งFacScan(BectonDickinson,San
Jose,CA)โดยใชน้าํ ยาmonoclonalantibodyCD34PhycoerythrinและCD45-Fluoresceinthyocyanate
(BectonDickinson,SanJose,CA)13,ตรวจHLAA,-Bและ-DRtypingดวยวิธีPCR-SSO(One
LambdaInc.,CanogaPark,CA,USA)และสงตรวจ
Infectiousmarkersไดแกเชือ้ ซิฟล สิ เชือ้ เอชไอวีไวรัส
ตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซีที่ฝายคัดกรองจาย
โลหิตและผลิตภัณฑศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯ
เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกทีมี่ ปริมาตรนอยกวา
50มล.และปริมาณเซลลเม็ดโลหิตขาวนอยกวา4x108
หรือมีกอนเลือดแข็งตัว(partialclottedblood)จะไม
ไดรบั การปน แยกและแชแข็งเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต14
สําหรับการคัดเลือกเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกทีจะ
่
นํามาเตรียมเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตโดยวิธกี ารปน
แยกหรือใชเครือ่ งอัตโนมัตนัิ น้ คัดเลือกโดยวิธกี ารสุม 
(randomsampling)
กระบวนการปน แยกเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรก
1. การปน แยกโดยใชเครือ่ งปน นําถุงเซลลตนกําเนิด
เม็ดโลหิตจากรกไปเชือ่ มสายตอกับtransferbagขนาด
300มล.ดวยวิธปราศจาก
ี
เชือ้ ภายใตหองสะอาด(clean
roomclass100A)แลวจึงนําไปปน2,700รอบตอ
นาทีนาน10นาทีโดยใชเครือ่ งปน refrigeratedcentrifuge(HIMACCR7B3,HITACHIKOKICo.,Ltd.,
Tokyo,Japan)เมือ่ ครบเวลาบีบเอาพลาสมาออกใหเหลือ
พลาสมาประมาณรอยละ20หลังจากนัน้ ใหเก็บตัวอยาง
0.5มล.สงตรวจviability,CBCและCD34จากนัน้
จึงนําไปผานกระบวนการแชแข็ง3,9
2. การปน แยกโดยใชเครือ่ งปน แยกอัตโนมัติ ดําเนิน
การภายใตหองสะอาดโดยชัง่ น้าํ หนักถุงที่เหลือภายหลัง
จากการเก็บตัวอยางเพือ่ คํานวณปริมาตรทีได
่ แลวจึงเติม
hydroxyethylstarch(HES)solution(GrifolsLtd.,
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Barcelona, Spain) ใน อัตรา สวนรอยละ 20 ของ
ปริมาตรเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกทัง้ หมดโดยวิธี
ปราศจากเชือ้ ภายใตภาวะปลอดเชือ้ (Biosaftycabinet)
และ นําไป เขยาที่เครื่อง three dimension rotator
(OrbitronRotatorII,FisherScientific,Ontario,
Canada)นาน15นาทีเพือ่ ใหเม็ดเลือดแดงตกตะกอน
จากนัน้ จึงนําถุงไปติดเขากับชุดอุปกรณปน แยกอัตโนมัติ
SepaxS-100CellSeparationSystemโดยใชCS510cellseparationkit(Sepax,BiosafeS.A.,
Eysins-s/Nyon,Switzerland)โดยเครื่องจะทําการ
ปน แยกเอาพลาสมารวมทัง้ ลดปริมาณเม็ดโลหิตแดงให
เหลือแตเพียงbuffycoatประมาณ20มล.หลังจากนัน้
ใหเก็บตัวอยาง0.5มล.เพือ่ สงตรวจviability,CBC
และCD34จากนัน้ จึงนําไปผานกระบวนการแชแข็ง3,10,11
กระบวนการแชแข็ง
1. การใชวิธปี น แยก
ใชdimethylsulfoxide(DMSO)Hybri-Max
(Sigma,St.Louis,MO,USA)เปนcryopreservativeโดยใชDMSOผสมกับ20%Albumin(ศูนย
บริการโลหิตแหงชาติฯกรุงเทพฯ)ในอัตราสวน1:4
คอยๆเติมสวนผสมลงในถุงบรรจุเซลลโดยใชปริมาตร
เทากับปริมาตรของเซลลที่ไดหลังการปนแยก
2. การใชเครื่องอัตโนมัติ
ใช55%DMSOsolutionwith5%dextran40
(Pall, Newquay Cornwall, UK) ใน อั ต รา ส ว น
DMSO5มล.ตอbuffycoat20มล.นําเขาเครื่อง
CoolMix(Sepax,BiosafeS.A.,Eysins-s/Nyon,
Switzerland)  โดย ใช Syringe pump (Terumo,
Shibuya-ku, Tokyo, Japan) ปรับ อัตรา การ เติม
DMSOไวทีเครื
่ อ่ ง30มล.ตอชัว่ โมง
หลังจากเติมน้าํ ยาcryopreservativeลงในถุงแชแข็ง
ทัง้ 2วิธแล
ี วใหเขยาสวนผสมใหเขากันหลังจากนัน้ เก็บ
ตัวอยางใสcryovialtube3หลอดหลอดละ0.5มล.
แลวจึงsealแบงสายถุงแชแข็งเปน3สวนนําตัวอยาง

ทัง้ 3หลอดพรอมถุงทีเติ
่ มDMSOใสในเครือ่ งcontrol
ratefreezer(PlanerProductsLtd.,Sunbury-onThames,UK)เพื่อลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิหองไปที่
อุณหภูมิ -80 ํซ.โดยลดอุณหภูมิประมาณ1 ํซ.ทุก1
นาที 15 เมื่อ ครบ เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง จึง นํา หลอด
ตั ว อย า ง พร อ ม ถุ ง บรรจุ เซลล ต น กํ า เนิ ด ไป แช ใน ถั ง
ไนโตรเจนเหลวทีอุ่ ณหภูมิ -196 ํซ.ตอไป
นอกจากนี้ไดมีกระบวน การตรวจ สอบการติดเชื้อ
แบคทีเรียชนิดaerobe,anaerobeและเชือ้ ราโดยทําการ
เก็บตัวอยางจากในถุงpackredcellsทีเหลื
่ อจากการปน
แยกสงตรวจทีภาค
่ วิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณโดยใชอาหารเลีย้ งเชือ้ สําเร็จรูป
VersaTREK (TREAK Diagnostic System,
Cleveland,  OH, USA) และ BD BACTECTM
(BectonDickinsonandCompany,Sparks,MD,
USA)เพือ่ ประเมินผลการเก็บและกระบวนการแชแข็ง
หากมีการปนเปอ นจากเชือ้ แบคทีเรียใหทําการทิง้ ถุงเซลล
ตนกําเนิดเม็ดโลหิตนั้น
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิเคราะหคา%RecoveryของWBCและCD34
และ%RBCDepletionโดยใชสูตรคํานวณดังนี้
%Recovery= คาของเซลลหลังปน x100
คาของเซลลกอนปน
%Depletion
=คาของเซลลกอนปน -คาของเซลลหลังปน x100
คาของเซลลกอนปน
เปรียบ เทียบ คา % recovery ของ WBC และ
CD34,%RBCdepletionโดยใชIndependencesamplest-test(SPSSforWindow,Version11.5,
SPSSInc.,Chicago,IL,USA)
ผลการศึกษา
จํานวนเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกจํานวน388
รายมีปริมาตรของโลหิตทัง้ หมดอยูใน
 ชวง43.4-176.8
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มล.(mean±SD=96.07±25.85),จํานวนเม็ดโลหิต
ขาวมีคาตัง้ แต1.81-38.22x108cells/bag(mean±
SD=9.12±4.66),คาเซลลCD34+=0.40-39.68x
106cells/bag(mean±SD=5.26±5.89)เมื่อทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบตามวิธคลอด
ี
แยกเปนคลอดปกติ
255รายผาทองคลอด133รายพบวาปริมาตรของโลหิต
จํานวนเม็ดโลหิตแดงและฮมาโตคริตที่ไดจากวิธีผา
ทองคลอดมากกวาวิธคลอด
ี ปกติอยางมีนัยสําคัญ(p<
0.01)สําหรับคาเม็ดโลหิตขาวและเซลลCD34+ให
ผลไมแตกตางกันจากการคลอดทัง้ 2วิธี (p>0.05)ดัง
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แสดงในตารางที่1
การเปรียบเทียบวิธีการปนแยกเซลลตนกําเนิดเม็ด
โลหิตจากรกทัง้ 2วิธี พบวาวิธใช
ี เครือ่ งอัตโนมัตสามารถ
ิ
ลดจํานวนเม็ดโลหิตแดงไดดีกวาวิธีปนแยกอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ(p<0.001)สวนคาของ%WBCrecoveryทีได
่ จากวิธปี น แยกใหผลดีกวาวิธกี ารใชเครือ่ ง
อัตโนมัตอย
ิ างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)แตคา
เซลลCD34+ทีได
่ จากวิธกี ารเตรียมทัง้ 2วิธี ใหผลไม
แตกตางกัน(p>0.05)ดังแสดงในตารางที่2
เมื่อเปรียบเทียบวิธีการปนแยกเซลลตนกําเนิดเม็ด

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาตรโลหิตคาWBC,RBC,HctและCD34+cellsจากการคลอด2วิธี
ผาทองคลอด
คลอดปกติ
p-value
Parameter
Mean±SD (n=255) Mean±SD (n=133)
92.59±24.69
Volume(mL)
102.74±26.78
<0.001
Hct(%)
31.44±5.36
33.49±5.78
0.001
6
TotalRBCs(x10 )/bag
299.10±127.78
333.89±120.41
0.009
8
TotalWBCs(x10 )/bag
9.18±4.83
8.99±4.33
0.688
6
TotalCD34+cells(x10 )/bag
4.67±3.36
5.64±7.06
0.324
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาRBC,WBC,CD34+cellsจากวิธกี ารเตรียมเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรก2วิธี
Parameter
วิธปี น แยก (n=235) เครื่องอัตโนมัติ (n=153)
p-value
RBC(x106)/bag
Pre
Post
%depletion
WBC(x108)/bag
Pre
Post
%recovery
CD34(x106)/bag
Pre
Post
%recovery
a
(n=9),b(n=106)

303.88±130.75
238.38±97.47
20.68±9.39

322.00±118.54
72.20±26.05
73.43±14.64

0.159
<0.001
<0.001

9.32±5.06
8.41±4.70
89.86±6.80

8.79±3.96
7.09±3.35
79.71±10.02

0.251
0.001
<0.001

3.40±3.04a
3.53±4.54
75.74±16.35a

5.42±6.06b
4.23±4.17
76.96±15.96b

0.107
0.117
0.835
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โลหิตจากรกในกลุมคลอดปกติ255รายพบวาคา%
RBCdepletionจากการใชเครือ่ งอัตโนมัติ ไดผลดีกวา
วิธปี น แยกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)คา%
WBCrecoveryที่ไดจากวิธีปนแยกใหผลดีกวาวิธีใช
เครือ่ งอัตโนมัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
สวนคาเซลลCD34+ทีได
่ จากวิธกี ารเตรียมทัง้ 2วิธี 
ใหผลไมแตกตางกัน(p>0.05)ดังแสดงในตารางที่ 3
จากการเปรียบเทียบวิธีการปนแยกเซลลตนกําเนิดเม็ด
โลหิตจากการผาทองคลอด133รายพบวาคา%RBC
depletionจากการใชเครือ่ งอัตโนมัติ ไดผลดีกวาวิธปี น
แยก อยาง มี นัย สําคัญ ทาง สถิติ (p < 0.001) คา %
WBCrecoveryที่ไดจากวิธีปนแยกใหผลดีกวาวิธีใช
เครือ่ งอัตโนมัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
สวนคาเซลลCD34+ทีได
่ จากวิธกี ารเตรียมทัง้ 2วิธี ให

ผลไมแตกตางกัน(p>0.05)ดังแสดงในตารางที่3
สําหรับการตรวจการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียพบ
วาจากการเตรียมในชวงเวลาตั้งแตพฤษภาคม2545
จนถึงธันวาคม2549ตรวจพบการปนเปอนจํานวน4
ราย(0.77%)ซึง่ ตรวจพบวาเปนเชือ้ E.Coliและ LeuconostocSpp.1ราย, Pseudomonasstutseri1ราย
ติ ด เชื้ อ Staphylococcus Spp. 1 ราย และ
Corynybacterium1รายซึง่ ทัง้ 4ยูนติ ตองนําไปทิง้
วิจารณ
ธนาคารเลือดจากรกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการจัดหา
เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตใหกับผูปวยที่ไมสามารถหาผู
บริจาคที่เปนพี่นองและครอบครัวเดียวกันไดและลด
ปญหาการติดเชือ้ Cytomegalovirusซึง่ จะพบไดนอย

ตารางที่ 3เปรียบเทียบปริมาตรของเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต,RBC,WBC,CD34+cellsทีได
่ จากการเตรียม2วิธี
จําแนกตามวิธีการคลอด
Parameter

วิธปี น
(n=198)

คลอดปกติ(n=255)
เครื่องอัตโนมัติ p- value
(n=57)

Volume(mL)
Pre
91.10±23.91 97.76±26.83
Post
44.06±15.19 21.32±1.25
6
RBC(x10 )/bag
Pre
291.56±129.39 325.32±119.39
Post
232.22±97.81 57.99±25.96
%depletion 19.78±8.24 73.33±15.22
WBC(x108)/bag
Pre
9.15±5.08
9.31±3.88
Post
8.24±4.69
7.52±3.30
%Recovery 89.78±6.81
79.97±7.75
6
TotalCD34+cells(x10 )/bag
Pre
3.44±3.25a
4.94±3.37b
Post
3.43±4.71
4.28±3.10
a
%Recovery 75.94±17.48 79.72±13.86b
a

วิธปี น
(n=37)

ผาทองคลอด (n=133)
เครื่องอัตโนมัติ p- value
(n=96)

0.095
<0.001

106.97±26.41
45.25±13.65

101.11±26.87
21.36±1.51

0.257
<0.001

0.068
<0.001
<0.001

369.85±119.13 320.04±118.61
271.36±89.91 72.32±26.23
25.46±13.17 73.49±14.37

0.034
<0.001
<0.001

0.798
0.191
<0.001

10.28±4.94
9.33±4.69
90.30±6.87

8.49±3.99
6.83±3.37
79.55±11.18

0.054
0.005
<0.001

0.268
0.112
0.579

3.06c
4.06±3.58
74.18c

5.68±7.1d
4.21±4.71
75.47±16.89d

ND
0.841
ND

(n=8);b(n=37);c(n=1);d(n=69);ND=Notdone
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กวาการใชเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากผูใ หญการปลูก
ถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกนั้นพบวาประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดีโดยเฉพาะในผูป ว ยเด็กเนือ่ งจาก
immunogenicityและmaturityของTcellsของ
เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกนัน้ ยังไมมากเทากับเซลล
ตนกําเนิดเม็ดโลหิตที่ไดจากผูใหญจึงทําใหปญหาของ
การเกิดgraft-versus-hostdisease(GVHD)พบได
นอยกวาดังนัน้ การเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรก
และวิธกี ารเตรียมเซลลทีได
่ มาตรฐานเปนการเพิม่ โอกาส
ใหผูป ว ยไดรบั การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตเพิม่
มากขึ้น14,16
การศึกษาครั้งนี้ไดเปรียบเทียบปริมาตรของโลหิต
จํานวนเม็ดโลหิตแดงและฮมาโตคริตตามวิธีคลอด
พบวาคาทีได
่ จากวิธผี าทองคลอดมากกวาวิธคลอด
ี ปกติ
อยางมีนัยสําคัญสําหรับคาเม็ดโลหิตขาวและเซลล
CD34+ใหผลไมแตกตางกันจากการคลอดทัง้ 2วิธี ซึง่
สอดคลองกับที่มีรายงานไว9การเตรียมเซลลตนกําเนิด
เม็ด โลหิต จาก รก โดย วิธี ปน แยก และ การ ใช เครื่อง
อัตโนมัตพบ
ิ วาปริมาตรของการเจาะเก็บเซลลตนกําเนิด
เม็ดโลหิตจากรกไมมีผลตอการลดปริมาตรของเซลลตน
กําเนิดเม็ดโลหิตในการเตรียมทั้ง2วิธีเมื่อเทียบความ
สามารถในการลดปริมาตรเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตทีได
่
พบวาการใชเครือ่ งอัตโนมัติ จะลดปริมาตรไดเหลือไม
เกิน 25 มล. ตอ ถุง ใน ขณะ ที่ วิธี ปน แยก จะ คง เหลือ
ปริมาตร มาก กวา อยาง มี นัย สําคัญ ทาง สถิติ ซึ่ง ทําให
ประหยัดพื้นที่ในการเก็บประมาณ1เทาสามารถเพิ่ม
จํานวนถุงเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกในการเก็บตอ
ถัง ได มาก ขึ้น และ ยัง ชวย ลด ปริมาณ DMSO ที่ เขา สู
รางกายผูปวยวิธีการในการลดปริมาตรของเซลลตน
กําเนิดเม็ดโลหิตจากรกทําไดหลายวิธี ทัง้ การใชเครือ่ งปน
แยกและเครือ่ งอัตโนมัติ วิธกี ารตกตะกอนและการเติม
สารตางๆเขาไปในcordbloodเพือ่ ชวยแยกชัน้ เซลลตน
กําเนิดเม็ดโลหิตโดยอาศัยความถวงจําเพาะของสาร
(densitygradient)6,11,17นอกจากนีการ
้ ลดปริมาตรของ
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เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตและพลาสมาอาจใชวิธีการปน
ดวยถุงชนิดพิเศษทีเป
่ นระบบปด(top-and-bottom)ซึง่
มีรายงานวาสามารถลดปริมาตรไดใกลเคียงกับการใช
เครื่องอัตโนมัติ(Sepax)อีกทั้งชวยลดความเสี่ยงจาก
การปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย17,18
การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกในกรณี
ทีมี่ ABOincompatibilityระหวางผูบริ
 จาคและผูป ว ย
นัน้ หากผูป ว ยมีไตเตอรของanti-Aและ/หรือanti-B
คอนขางสูงจําเปนตองลดความเสีย่ งของการเกิดtransfusionreactionเนือ่ งจากมีfreehemoglobinจากเม็ด
โลหิตแดงทีแตก
่ ซึง่ อาจทําใหผูป ว ยเกิดอันตรายเพิม่ มาก
ขึน้ ไดดังนัน้ วิธกี ารลดปริมาณเม็ดโลหิตแดงในเซลลตน
กําเนิดเม็ดโลหิตจากรกใหเหลือนอยจึงเปนวิธีการลด
ความ เสี่ยง ดัง กลาว ได การ ศึกษา ใน ครั้ง นี้ พบ วา การ
เตรียมเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตโดยใชเครื่องอัตโนมัติ
สามารถลดปริมาตรของเม็ดโลหิตแดงได73.4±14.6%
ซึ่งสามารถลดปริมาตรของเม็ดโลหิตแดงไดมากกวาวิธี
ปน แยกจากการศึกษาในตางประเทศพบวาการใชHES
เพื่อชวยตกตะกอนเม็ดโลหิตแดงเปนวิธีที่สามารถลด
ปริมาตรเม็ดโลหิตแดงไดดีกวาวิธปี น แบบธรรมดาหรือ
ปน ดวย ถุง ชนิด top and bottom10,17 นอก จาก นี้ มี
รายงานการใชpoligeline,gelatinในการแยกเม็ดโลหิต
แดงพบวาgelatinสามารถลดปริมาตรเม็ดโลหิตแดง
ไดดีที่สุดแตมีขอจํากัดคือGelatinที่นํามาใชสกัดมา
จากปลาซึ่งบางประเทศอาจจะไมไดรับอนุมัติใหนํามา
ใชในคน6
จํานวนเม็ดโลหิตขาวทีแช
่ แข็งขึน้ กับจํานวนเม็ดโลหิต
ขาวทีได
่ จากการเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกและ
วิธีการเตรียมเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตโดยการปนลด
ปริมาตรการศึกษานีพบ
้ วาคา%WBCrecoveryดวย
วิธีปนแยกใหผลดีกวาการใชเครื่องอัตโนมัติแตคา%
CD34+cellrecoveryที่ไดจากทั้ง2วิธีนั้นไมแตก
ตางกัน ซึ่ง คา ที่ ได ใกล เคียง กับ ที่ มี รายงาน จาก ตาง
ประเทศ6,10,16ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางของความเร็ว
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รอบในการปนอาจทําใหมีผลกระทบตอการลดจํานวน
เซลลเม็ดโลหิตขาวชนิดgranulocyteโดยไมมีผลกระทบ
ตอmononuclearcell(MNC)หรือเซลลCD34+10
นอกจากนี้ในการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต
จากรกภาวะการติดเชือ้ แบคทีเรียในผูป ว ยอาจเกิดขึน้ ได
และเปนปญหาแทรกซอนทีทํ่ าใหการปลูกถายไมประสบ
ผลสําเร็จดังนัน้ การทิง้ เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกที่
พบการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจึงเปนขอที่
ควร คํานึง ถึง ใน การ ศึกษา ครั้ง นี้ พบ วา มี อัตรา การ ปน
เปอ นของเชือ้ แบคทีเรียรอยละ0.77โดยพบในกลุม เซลล
ตนกําเนิดเม็ดโลหิตทีเตรี
่ ยมโดยวิธปี น แยกเทานัน้ เชือ้ ที่
พบสวนใหญเปนเชือ้ ที่สามารถพบไดตามผิวหนังซึง่ อาจ
ปนเปอ นไดในระหวางกระบวนการเตรียมเซลลตนกําเนิด
เม็ดโลหิตซึง่ เปนระบบเปดดังนัน้ วิธกี ารทําความสะอาด
อุปกรณและพื้นที่การปฏิบัติงานจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่
มีความสําคัญที่ผูปฏิบัติงานตองมีความระมัดระวังเปน
อยางยิง่ การเตรียมเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตดวยระบบ
ปดเชนการใชเครื่องอัตโนมัติจะชวยลดปญหาการปน
เปอนของเชื้อแบคทีเรียไดดีแตมีขอเสียคือราคาแพง
สรุป
การ ใช เครื่อง อัตโนมัติ ใน การ เตรียม แยก เซลล ตน
กําเนิดเม็ดโลหิตจากรกมีตนทุนคาใชจายสูงกวาวิธีปน
แยกแตมีขอดีคือกระบวนการปนแยกถูกควบคุมดวย
ระบบ คอมพิวเตอรทําใหการลดปริมาตรของเซลลตน
กําเนิดเม็ดโลหิตและปริมาตรเม็ดโลหิตแดงมีความคงที่
ดีกวาชวยประหยัดพืน้ ทีรวม
่ ทัง้ คาใชจา ยในการเก็บรักษา
ระยะยาวและลดปญหาการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียจึง
เหมาะสมกับกรณีทีมี่ เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกจัด
เก็บจํานวนมากโดยเฉพาะศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทยซึ่งเปนศูนยกลางระดับชาติในการเก็บ
เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากรกเพือ่ ใหเพียงพอสําหรับ
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ComparisonofCordBloodProcessingProcedureusing
StandardandAutomatedCentrifugationTechniques
ArayaTatawatorn,PawineeKupatawintu,SirilakPhiancharoen,
PornthipRatajak,KanokwanChinbordeeandOytipNathalang*
NationalBloodCentre,ThaiRedCrossSociety;*DepartmentofPathology,PhramongkutklaoCollegeofMedicine,
Bangkok,Thailand

Abstract:TheNationalCordBloodBankofThailandhasbeensetupsinceMay2002. Collectionand
processingofcordblooddonationshavebeenperformedtoserveforpatientswaitingforunrelated,
autologousandrelatedstemcelltransplants. Priortotheadditionofcryoprotectant,thereductionof
thevolumeofcordbloodunitsisneededinordertoallowlowerstorageandoverallexpenses.This
retrospectivestudywasundertakentoevaluatecordbloodprocessingprocedureusingstandardand
automatedcentrifugationtechniques. Altogether,388cordbloodunits,whichwerecryopreservedat
theNationalBloodCentre,ThaiRedCrossSocietyfromMay2002toDecember2006werestudied. Of
these,255and133cordbloodunitswerecollectedfromnormaldeliveryandcesareansection. Acomparisonoftotalwhitebloodcell(WBC)andtotalCD34+cellsincordbloodthatcollectedfromnormal
deliveryweresimilartocesareansection(p>0.05). Totalredbloodcells(RBC),hematocritandvolume
ofcordbloodthatcollectedfromcesareansectionweresignificantlyhigherthanthosecollectedfrom
normaldelivery(p<0.05).Moreover,usingastandardcentrifugationtechniquethecollectionefficiency
ofWBC(%WBCrecovery)isbetterthananautomatedtechnique(p<0.001),whileCD34+cellsafter
processingisnotdifferent(p>0.05). Ontheotherhand,usingandautomatedtechnique,%RBC
depletionismoreeffectivethanstandardcentrifugationtechnique(p<0.001). Thismaybeduetothe
additionofhydroxyethylstarchduringprocessingwithanautomatedtechnique. Inconclusion,CD34+
cellsofcordbloodprocessingusingstandardcentrifugationtechniqueweresimilartoautomatedcentrifugationtechnique. Althoughanautomatedcentrifugationtechniqueneedsmoreexpense,itallows
lowerstorageandlong-termliquidnitrogensupplied. Theautomatedcentrifugationtechniqueappears
tobesuitableincordbloodprocessinginviewoflarge-scaleNationalCordBloodBank.
KeyWords: z Umbilicalcordblood z Cellseparation z Cryopreservation z Cordbloodbank
Thai J Hematol Transf Med 2007;17:325-34.
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