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การตรวจฮีโมโกลบินกอนการบริจาคโลหิต เปนการตรวจคัด

กรองผูบริจาคโลหิตเพื่อปองกันผูบริจาคโลหิตที่มีคาฮีโมโกลบินต่ำา 

จากภาวะซีดหรือโลหิตจาง1,2 และทำาใหเลือดที่รับบริจาคไดมีคุณภาพ 

การกำาหนดคาฮีโมโกลบินที่สามารถบริจาคเลือดไดมีความแตกตาง 

กันเล็กนอยคือ ประเทศในแถบยุโรปกำาหนดใหมีคาฮีโมโกลบินมาก 

กวาหรือเทากับ 12.5 g/dL สำาหรับเพศหญิงและมากกวาหรือเทา

กับ 13.5 g/dL สำาหรับเพศชาย3 ในสหรัฐอเมริกากำาหนดใหมีคา

ฮีโมโกลบินมากกวาหรือเทากับ 12.5 g/dL ทั้งเพศชายและหญิง4  

สำาหรับประเทศไทยกำาหนดใหผูบริจาคโลหิตตองมีคาฮีโมโกลบินมาก 

กวาหรือเทากับ 12.0 g/dL สำาหรับเพศหญิงและมากกวาหรือเทา

กับ 13.0 g/dL สำาหรับเพศชาย5 ซึ่งเหมือนกับประเทศออสเตรเลีย 

นอกจากคาฮีโมโกลบินที่ผานเกณฑแลวความถูกตอง แมนยำา 

ของคาที่ไดเปนสิ่งสำาคัญในการบงชี้ภาวะซีดของผูบริจาคโลหิต การ

เลือกใชวิธีวัดที่เหมาะสม มีการควบคุมคุณภาพที่ดี  การฝกอบรม 

และทักษะความชำานาญของผูตรวจลวนมีผลตอความถูกตองแมนยำา

ของคาฮีโมโกลบินที่ได วิธีที่ใชเปนวิธีมาตรฐานสำาหรับการตรวจวัดฮีโม

โกลบินคือการตรวจไซยันเมทฮีโมโกลบิน (Cyanmethemoglobin) 

จากตัวอยางตรวจที่ไดจากหลอดเลือดดำาโดยใชเครื่องวิเคราะหโลหิต

อัตโนมัติ6 ซึ่งเหมาะแกการใชตรวจในงานประจำาวันในหองทดลอง 

แตไมสะดวกในการตรวจคัดกรองสำาหรับการออกหนวยรับบริจาค

โลหิตนอกสถานที่

ในปจจุบันธนาคารเลือดนิยมใชการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบิน

ในผูบริจาคโลหิตโดยใชน้ำายาคอปเปอรซัลเฟต ซึ่งเปนวิธีที่ทำาไดงาย 

รวดเร็ว และมีราคาถูก5 เปนที่ยอมรับของ American Association 

of Blood Bank (AABB)7 และสภากาชาดไทย8 โดยทดสอบเลือด

จากปลายนิ้วในน้ำายาคอปเปอรซัลเฟตความถวงจำาเพาะ 1.051 และ 

1.053 หากหยดเลือดจมในเวลาที่กำาหนดถือวาผานเกณฑ เทียบ

เทากับฮีโมโกลบินความเขมขนมากกวาหรือเทากับ 12.0 g/dL และ

มากกวาหรือเทากับ 13.0 g/dL ตามลำาดับ9 วิธีนี้ไมสามารถใหคา

ฮีโมโกลบินในเชิงปริมาณได และมีความคลาดเคลื่อนงาย10,11 ตองมี

การควบคุมคุณภาพของน้ำายา วิธีการตรวจ และผูตรวจ เพื่อใหไดผล

ที่มีความแมนยำาถูกตอง12  เชื่อถือได

การใชเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพาในการตรวจวัดฮีโมโกล 

บิน จากเลือดที่เจาะจากปลายนิ้ว สามารถแสดงคาฮีโมโกลบินเชิง

ปริมาณ  ตรวจวัดงาย ใหผลรวดเร็ว  แตยังมีราคาสูง 

การศึกษานี้มีจุดประสงค เพื่อประเมินคุณภาพการวัดคาฮีโม

โกลบินโดยน้ำายาคอปเปอรซัลเฟต ซึ่งมีผูนิยมใชเปนจำานวนมาก 

และ การใชเครื่องวัดคาฮีโมโกลบินชนิดพกพา เปรียบเทียบกับวิธี

มาตรฐานไซยันเมทฮีโมโกลบิน
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วัตถุประสงค  เพื่อประเมินผลการคัดกรองฮีโมโกลบิน 2 วิธีไดแก การใชน้ำายาคอปเปอรซัลเฟต  เครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพา 

เปรียบเทียบกับเครื่องวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติวิธีมาตรฐาน  วิธีการ  วัดคาฮีโมโกลบินจากเลือดปลายนิ้วของผูบริจาคโลหิต 520 ราย 

ทดสอบดวยน้ำายาคอปเปอรซัลเฟตและเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพา เปรียบเทียบกับคาฮีโมโกลบินที่เจาะจากหลอดเลือดดำา ทดสอบ 

ดวยวิธีไซยันเมทฮีโมโกลบิน โดยเปรียบเทียบ ความไว ความจำาเพาะ ความถูกตอง ความแมนยำา และใช Pearson’s correlation 

coefficience ในการหาความสัมพันธระหวางคาฮีโมโกลบินของเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพาและเครื่องวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ 

ผลการศึกษา  ผลการศึกษาพบวา ความไว  ความจำาเพาะ ความถูกตอง โดยการใชน้ำายาคอปเปอรซัลเฟตคือ 99.7, 63.4 และ 92.5% 

โดยเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพาคือ 99.0, 75.0 และ 94.2% ตามลำาดับ เครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพามีความแมนยำาเปนที่ยอมรับ

ได CV< 5% และคาฮีโมโกลบินใหผลสัมพันธกันดีกับเครื่องวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ (r = 0.8)  สรุป  การวัดคาฮีโมโกลบินจากเลือด

เจาะจากปลายนิ้วโดยใชน้ำายาคอปเปอรซัลเฟตและเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพาใหผลเปนที่ยอมรับไดหากมีการควบคุมคุณภาพที่ดี
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วัสดุอุปกรณ

1. ผูบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี และ

พื้นที่ใกลเคียง จำานวน 520 คน ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 

ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 

2. น้ำายาคอปเปอรซัลเฟตความถวงจำาเพาะ 1.051 และ 1.053 

จากสภากาชาดไทย ตรวจสอบความถวงจำาเพาะทุกวันและเปลี่ยน

น้ำายาใหมทุกๆ 25 ราย ควบคุมคุณภาพดวยสารควบคุมคุณภาพ 

ฮีโมโกลบินความเขมขน 5.9, 12.2 และ 16.6 g/dL ทุกวัน

3. เครื่องวัดฮีโมโกลบินขนาดเล็กชนิดพกพา CompoLab 

HB (Fresenius Kabi, Germany) ทำาการ calibrate เครื่อง 

และ ควบคุมคุณภาพดวยสารควบคุมคุณภาพ e-check Lot 

No.02830810 ฮีโมโกลบินความเขมขน 5.9 g/dL, 12.2 g/dL 

และ16.6 g/dL ทุกวัน  

4. เครื่องวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ XT1800i (Sysmex, Japan) 

ทำาการ calibrate เครื่อง และควบคุมคุณภาพดวยสารควบคุม

คุณภาพ ฮีโมโกลบินความเขมขน 5.9, 12.2 และ 16.6 g/dL ทุก

วัน

วิธีทดลอง

1. วัดคาฮีโมโกลบินจากตัวอยางเลือดที่เจาะจากปลายนิ้ว โดย

วิธีสังเกตการจมของหยดเลือดในน้ำายาคอปเปอรซัลเฟต

 1.1 เจาะเลือดจากปลายนิ้วผูบริจาคโลหิต เช็ดหยดแรก

ทิ้ง ควรปลอยใหเลือดไหลเอง ไมตองบีบเคน เก็บเลือดใสหลอด

ฮีมาโตคริต

 1.2 คอยๆ ปลอยเลือดในหลอดฮีมาโตคริต ใหหางจาก

ผิวน้ำายาประมาณ 1 cm ลงในน้ำายาคอปเปอรซัลเฟต ความถวง

จำาเพาะ 1.053 สำาหรับเพศชาย ความถวงจำาเพาะ 1.051 สำาหรับ

เพศหญิง

 1.3 สังเกตการจมของหยดเลือด ถาหยดเลือดจมสูกนภาชนะ 

ภายในเวลา 15 วินาที แสดงวา ความเขมขนของฮีโมโกลบินเทา

กับหรือสูงกวาเกณฑที่กำาหนด บันทึกผลเปน ผาน ถาหยดเลือด

ลอยหรือจมสูกนภาชนะชากวาที่กำาหนด แสดงวา ความเขมขน 

ของฮีโมโกลบินต่ำากวาเกณฑบันทึกผลเปน ไมผาน

 1.4 ใชน้ำายาคอปเปอรซัลเฟต 30 mL ตอการตรวจ 25 

ราย และเปลี่ยนน้ำายาใหมทุกวัน ไมควรเก็บน้ำายาไวในที่รอน ควร

ปดจุกแนนปองกันการระเหยของน้ำา

2. วัดคาฮีโมโกลบินจากปลายนิ้วโดยการวัดเอไซดเมท 

ฮีโมโกลบิน (azidemethemoglobin) ดวยเครื่องวัดฮีโมโกลบิน

ชนิดพกพา 

 2.1 เจาะเลือดจากปลายนิ้วผูบริจาคโลหิต เช็ดหยดแรก

ทิ้ง นำา cuvette ดานที่มีชองใสเลือด ดูดเลือดจากปลายนิ้วจน

เต็ม นำาไปวัดฮีโมโกลบินดวยเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพา บันทึก 

คาฮีโมโกลบิน (g/dL) และบันทึกผลตามเกณฑในขอ 3.3

 2.2 ศึกษาความแมนยำาของเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพก

พา CompoLab HB 

  2.2.1 วัดคาฮีโมโกลบินจากสารควบคุมคุณภาพ 

e-check Lot No.02830810 ดวยเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพก

พา ตัวอยางละ 20 ครั้ง

  2.2.2 คำานวณคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation, SD) และคาสัมประสิทธิ์ของการกระจาย 

(Coefficience of variation, C.V.) 

3. วัดคาฮีโมโกลบินจากตัวอยางเลือดที่เจาะเก็บจากหลอด

เลือดดำาโดยการตรวจไซยันเมทฮีโมโกลบินดวยเครื่องวิเคราะหโลหิต

อัตโนมัติ ใชเปนวิธีมาตรฐาน

 3.1 เจาะเลือดจากหลอดเลือดดำา 2 มิลลิลิตรใสเลือดลง

ในหลอด EDTA ผสมใหเขากัน

 3.2 นำาไปวัดคาฮีโมโกลบินดวยเครื่องวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ

ภายใน 4 ชั่วโมงหรือเก็บที่อุณหภูมิ 4 ำC ไดนาน 24 ชั่วโมง นำามา

วางทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง แลวจึงนำาไปวัดคาฮีโมโกลบิน

 3.3 บันทึกคาฮีโมโกลบิน (g/dL) และบันทึกผลตามเกณฑ 

ดังนี้

  3.3.1 ผาน  หมายถึง คาฮีโมโกลบินมากกวาหรือเทา

กับ 12 g/dL ในเพศหญิง คาฮีโมโกลบินมากกวาหรือเทากับ 13 

g/dL ในเพศชาย

  3.3.2 ไมผาน หมายถึง คาฮีโมโกลบินนอยกวา 12 

g/dL ในเพศหญิง  คาฮีโมโกลบินนอยกวา 13 g/dL ในเพศชาย

การวิเคราะหขอมูล

ใชโปรแกรมสำาเร็จรูป ไดแก SPSS for Windows version 

17.0 ในการคำานวณ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, percentile, 

linear regression, Pearson’s correlation coefficience (r), 

ความไว ความถูกตอง

ผลการศึกษา

จากการศึกษานี้ วัดคาฮีโมโกลบินโดยวิธีการตรวจไซยันเมทฮี

โมโกลบินไดคาอยูระหวาง 10.5-17.0 g/dL ผูบริจาคโลหิต 520 

ราย อายุ 18-60 ป เปนเพศหญิง 234 ราย (45.0%)  เพศชาย 286 

ราย (55.0%) ผูบริจาคเพศชายมีคาฮีโมโกลบินเฉลี่ย 14.65±2.35 

g/dL ผูบริจาคเพศหญิงมีคาฮีโมโกลบินเฉลี่ย 12.65±2.15 g/dL

เปรียบเทียบการวัดคาฮีโมโกลบินทั้ง 3 วิธี  วิธีการใชน้ำายา
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คอปเปอรซัลเฟตใหผลผานมากที่สุด 453 ราย (87.1%) ไมผาน 

67 ราย (12.9%) วิธีการตรวจไซยันเมทฮีโมโกลบินโดยใชเครื่อง

วิเคราะหโลหิตอัตโนมัติใหผลผาน 416 ราย (80.0%) ไมผาน 104 

ราย (20.0%)  วิธีใชเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพาผาน 438 ราย 

(84.2%) ไมผาน 82 ราย (15.8%) (ตารางที่ 1)

เปรียบเทียบผลความไวและความจำาเพาะของวิธีการใชน้ำายา

คอปเปอรซัลเฟตและวิธีใชเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพา โดย

ใชการตรวจไซยันเมทฮีโมโกลบินโดยเครื่องวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ 

เปนวิธีมาตรฐาน พบวาวิธีการใชน้ำายาคอปเปอรซัลเฟตมีความไว 

99.7% ความจำาเพาะ 63.4% เครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพามีความ

ไว 99.0% ความจำาเพาะ 75.0% (ตารางที่ 2) คาฮีโมโกลบินจากวิธี

คอปเปอรซัลเฟตและเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพาใหผลแตกตาง 

กันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติกับ การตรวจไซยันเมทฮีโมโกลบิน 

โดยเครื่องวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ (χ2 = 296, df = 1, p-value 

<0.001 และ χ2 = 343, df = 1, p-value <0.001) โดยคาฮีโม

โกลบินจากวิธีคอปเปอรซัลเฟตและเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพก

พามีแนวโนมสูงกวาฮีโมโกลบินจากการตรวจไซยันเมทฮีโมโกลบิน

โดยเครื่องวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ

การศึกษาความสัมพันธ ของคาฮีโมโกลบิน ของเครื่องวัด 

ฮีโมโกลบินชนิดพกพากับการตรวจไซยันเมทฮีโมโกลบินใหคา r 

= 0.87 (รูปที่ 1)

การศึกษาความแมนยำาของเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพาใน

ตัวอยางตรวจ 3 ราย ได C.V. = 0.62, 1.39และ1.80 (ตารางที่ 3)

วิจารณและสรุป

ปจจุบันงานธนาคารเลือดสวนใหญนิยมวัดระดับฮีโมโกลบิน

ในผูบริจาคโลหิตโดยวิธีหยดเลือดลงในสารละลายคอปเปอรซัลเฟต

วิธีนี้มีความไวสูง จึงมักเกิดผลบวกปลอมหรือผูบริจาคโลหิตที่มี 

ฮีโมโกลบินต่ำากวาเกณฑและไมสามารถตรวจพบได  การศึกษานี้

พบผูบริจาคโลหิตที่มีฮีโมโกลบินต่ำากวาเกณฑและไมสามารถตรวจพบ

ไดโดยวิธีการใชน้ำายาคอปเปอรซัลเฟต 38 ราย (7.3%) โดยใชเครื่อง

วัดฮีโมโกลบินชนิดพกพา 26 ราย (5.0%) สวนใหญเปนผูบริจาค

Table1  Comparision of CuSO
4 
and portable hemoglobinometer with automated hematology cell analyzer.

Method

Automatedhematologycellanalyzer(n=520)

Acceptabledonors

(n=416)

Unacceptabledonors

(n=104)

CuSO
4

Pass (n=453) 415 38
Fail (n=67) 1 66

Portable hemoglobinometer Pass (n=438) 412 26
Fail (n=82) 4 78

Acceptable = hemoglobin concentrate 12 g/dL or greater for female and 13 g/dL or greater for male;

Unacceptable = hemoglobin concentrate lower than 12g/dL for female and 13 g/dL for male

Table2Sensitivity, specificity and accuracy of CuSO
4 
and portable hemoglobinometer compare with automated 

hematology cell analyzer.

Method Sensitivity(%) Specificity(%) Accuracy(%)

CuSO
4

99.7(415/416) 63.4(66/104) 92.5(415+66/520)

Portable hemoglobinometer 99.0(412/416) 75.0(78/104) 94.2(412+78/520)

Table3  Coefficience of variation for e-check Lot No.02830810 by  Portable hemoglobinometer.

SampleNo. Mean±SD(g/dL) Range Coefficienceofvariation(%)

1

2

3

16.0±0.10

12.2±0.17

6.1±0.11

15.8 – 16.2

11.8 – 12.6

5.9 – 6.3

0.62

1.39

1.80

Sample No.1 = hemoglobin concentrate 16.6 g/dL;  Sample No.2 = hemoglobin concentrate 12.2 g/dL;

Sample No.3 = hemoglobin concentrate 5.9 g/dL
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Figure1  Linear regression analysis of hemoglobin values determined with automated hematology cell analyzer 

(venous blood) and Portable hemoglobinometer (capillary blood). (n=520)

โลหิตเพศหญิงซึ่งฮีโมโกลบินมีแนวโนมต่ำากวาผูบริจาคโลหิตเพศ

ชาย(2.7±0.5 g/dL) เครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพามีความจำาเพาะ 

(75.0%) มากวาวิธีการใชน้ำายาคอปเปอรซัลเฟต ( 63.4%) สามารถ

ตรวจพบผูบริจาคโลหิตที่มีคาฮีโมโกลบินต่ำากวาเกณฑไดมากกวา  

แตมีความไว (99.0%) นอยกวาวิธีการใชน้ำายาคอปเปอรซัลเฟต 

(99.7%) มีผูบริจาคโลหิตที่สามารถบริจาคโลหิตไดแตตรวจไมผาน

โดยน้ำายาคอปเปอรซัลเฟต 1 ราย (0.2%) ตรวจไมผานโดยวิธี

ใชเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพา 4 ราย (0.8%) ซึ่งความคลาด

เคลื่อนในการวัดนี้อาจเกิดจาก  คุณภาพของเครื่องมือ  คุณภาพ

ของน้ำายา และความชำานาญของผูปฏิบัติงานเอง

ผลการเปรียบเทียบคาฮีโมโกลบินจากหลอดเลือดดำาดวยเครื่อง

วิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ13กับเลือดจากปลายนิ้วโดยใชเครื่องวัด

ฮีโมโกลบินชนิดพกพาใหผลสัมพันธกัน (Pearson’s correlation 

coefficient) r = 0.87 โดยคาฮีโมโกลบินจากหลอดเลือดดำาที่

ตรวจโดยใชเครื่องวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติมีแนวโนมต่ำากวาคา 

ฮีโมโกลบินจากปลายนิ้ว และใหผลแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (p-value <0.001)

จากการศึกษาความไวของเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพา

ไดผลสอดคลองกับรายงานของ Swant R.B.และคณะ10 ไดศึกษา

ในผูบริจาคโลหิต 400 ราย มีคาความไว 99.0% นอกจากนี้คา

สัมประสิทธิ์ของการกระจายมีคาต่ำากวา 5 แสดงวามีความแมนยำา 

ซึ่งใหผลไมแตกตางจากรายงานของ Gomez-Simon A และคณะ14 

ที่ไดศึกษาในผูบริจาคโลหิต 380 ราย เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์

ของการกระจายของเครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพา 3 ชนิด ใหคา

สัมประสิทธิ์ของการกระจายมีคาต่ำากวา 5 ทั้ง 3 ชนิด

เครื่องวัดฮีโมโกลบินชนิดพกพาสามารถบงบอกคาฮีโมโกลบินได 

แมจะมีความคลาดเคลื่อนบางเมื่อเทียบกับวิธีไซยันเมทฮีโมโกลบิน

จากเครื่องวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติในการตรวจ Complete Blood 

Count (CBC) ในงานประจำาวัน แตการวัดฮีโมโกลบินดวยเครื่อง

วัดฮีโมโกลบินชนิดพกพานาจะมีความเหมาะสมในการใชเปนวิธีการ

ตรวจคัดกรองผูบริจาคโลหิตกอนการบริจาคโลหิตไดเพราะสามารถ 

บงบอกเปนคาระดับฮีโมโกลบินไดชัดเจน หรือหากมีงบประมาณ

จำากัด อาจนำามาใชเสริมกับการตรวจจากน้ำายาคอปเปอรซัลเฟตที่

มีตนทุนต่ำาในรายที่ใหผลไมชัดเจน  แตทั้งนี้ตองอาศัยความชำานาญ

ของผูปฏิบัติงานดวย การใสเลือดมากเกินไปหรือนอยเกินไปและ

การเกิดฟองใน cuvette จะทำาใหไดผลคลาดเคลื่อน ทำาใหตองทำา

ซ้ำาเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายได
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Objective:  The two hemoglobin screening tests were evaluated; the copper sulfate gravity method and portable 

hemoglobinometer compared to automated hematology cell analyzer as the standard.  Method:  Capillary blood 

samples of 520 subjects were determined by the copper sulfate gravity method and the portable hemoglobinometer 

compared with standard venous hemoglobin determination using automated hematology cell analyzer.  The 

sensitivity, specificity, and accuracy of two methods to the standard were determined.  The reproducibility and 

Pearson’s correlation coefficience of portable hemoglobinometer were also carried out.  Result and discussion: 

The results showed that the sensitivity, specificity and accuracy were 99.7%, 63.4% and 92.5% respectively by 

the copper sulfate gravity method and 99.0%, 75.0% and 94.2% respectively by portable hemoglobinometer.  The 

reproducibility of portable hemoglobinometer was indicated by C.V.<5% and hemoglobin measurement correlated 

well with automated hematology cell analyzer (r = 0.8).  Conclusion:  The copper sulfate gravity method and 

portable hemoglobinometer gave acceptable result for predonation screening test for hemoglobin with appropriate 

performance control.
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