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การตรวจทาง Blood Group Serology ดวยเครื่องมืออัตโนมัติ
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ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

หนวยงานธนาคารเลือด และงานบริการโลหิตเปนหนวยงาน
ทายสุดของหองปฏิบัติการทางการแพทยที่นำ�เครื่องมือตรวจ
วิเคราะหอัตโนมัติมาใชในการปฏิบัติงาน งานเคมีคลินิก งานโลหิต
วิทยา และงานภูมิคุมกันวิทยาไดนำ�เอาเครื่องมือตรวจวิเคราะหอัต
โนมัติมาใชงานมานานกวา 30-40 ปแลว แตการปฏิบัติงานของงาน
ธนาคารเลือดมีขอจำ�กัด จากการทดสอบที่ยุงยากซับซอนและการอาน
ผลแปลผลที่เปนการตัดสินใจของผูทำ�การทดสอบ (subjective)
หลายทศวรรตที่ผานมา ปญหาจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาก แต
บุคลากรมีไมเพียงพอ ความตองการผลการตรวจที่รวดเร็วขึ้น
ราคาคาบริการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ถูกควบคุมสวนทางกับ
ความตองการของประชาชนที่อยากใหการบริการดานสาธารณสุข
ดีขึ้น และการมีกฏระเบียบขอกำ�หนด มาตรฐานตางๆ ที่มากขึ้น
เปนตัวกระตุนใหหองปฏิบัติการของงานธนาคารเลือดตองจัดหา
เครื่องมือตรวจวิเคราะหอัตโนมัติมาใช ซึ่งจะชวยแกปํญหาเรื่อง
บุคลากรไมเพียงพอ และความตองการรับผลการตรวจที่รวดเร็ว
ทั้งยังชวยในเรื่องการประกันคุณภาพใหเปนไปตามกฏระเบียบ
ขอกำ�หนดมาตรฐานสมัยใหม เชน การใช barcode ในการชี้บง
ตัวอยางผูปวย ชี้บงน้ำ�ยาตรวจตางๆ มีระบบควบคุมคุณภาพการ
ทดสอบทำ�ใหสามารถทวนสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งยังลด
ขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่ เปนตน
เครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติที่นำ�มาใชในงานธนาคารเลือด
มีรายงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1963 โดย McNeil
และคณะ1 รายงานการใชเครื่อง AutoAnalyzer ซึ่งเปน single
channel manifold อาศัยหลักการ agglutination โดยเซลล
ตัวอยางที่ทดสอบและแอนติบอดี จะทำ�ปฏิกิริยากันเคลื่อนที่ไป
ในหลอดเกลียวแกว จนเกิดการจับกลุมของเม็ดเลือดแดงที่มี
แอนติเจนตรงกับน้ำ�ยาแอนติบอดีนั้นๆ เม็ดเลือดแดงที่จับกลุม
จะถูกทำ�ใหแตก และแปลผลโดยวัดสีของ hemoglobin ที่เกิด
ขึ้น โดยเครื่องสามารถตรวจไดเฉพาะการทดสอบหมูโลหิต ABO
และทำ�การทดสอบไดนอยกวา 50 ตัวอยางตอชั่วโมง ตอมา
Dr. Sturgeon และคณะ2 ไดรวมกับบริษัทผูผลิตเครื่องมือ พัฒนา
เครื่อง AutoAnalyzer ใหเปนระบบ 8 channel เพื่อใหทดสอบ
ไดครั้งละ 8 ตัวอยาง มีการเติมสารชวยเรงปฏิกิริยาการจับกลุม
ของเม็ดเลือดแดง “Polyvinylpyrrolidone” ทำ�ใหทดสอบไดทั้ง

หมูโลหิต ABO และ Rh(D) ปฏิกิริยาระหวางเม็ดเลือดแดงและ
แอนติบอดี จะถูกปลอยลงไปบนมวนกระดาษซับอยางตอเนื่อง
เจาหนาที่ตองอานผล และแปลผลจากปฏิกิริยาที่แสดงบนกระดาษ
ซับ สามารถทดสอบได 120 ตัวอยางตอชั่วโมง เครื่องนี้เปนตนแบบ
ของเครื่องมือที่เปน multichannel สมัยใหม ปญหาของเครื่อง
คือตองเรียงตัวอยางตามลำ�ดับเขาเครื่อง และตองอานผล แปลผล
หมูโลหิต บันทึกผลโดยเจาหนาที่ เปนแบบ semiautomation
เครื่องดังกลาวไดถูกพัฒนาอยางตอเนื่องจนกระทั่งป ค.ศ. 1981
บริษัทไดผลิตเครื่อง “AutoGrouper 16-C ” ซึ่งเปนเครื่องตรวจ
อัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ มี scanner อาน barcode ตัวอยาง
ทดสอบ และมีการพัฒนาการอานผลโดยใช light emitting diode
และ light sensor วัดการเปลี่ยนแปลงของแสงเมื่อตัวอยางทดสอบ
ไหลออกมาจากหลอดเกลียวแกว ขอมูลจะถูกประมวล แปลผลและ
บันทึกผลเบ็ดเสร็จ3 ไดมีการศึกษาและประเมินวามีประสิทธิภาพ
เทียบเทาการตรวจโดยวิธีมาตรฐาน tile และtube test ใชตรวจ
หมูโลหิต ABO และ Rh(D) ในศูนยบริการโลหิตใหญๆ4 ขณะ
เดียวกัน ในป ค.ศ. 1967 บริษัทในประเทศฝรั่งเศสไดมีการผลิต
เครื่องตรวจหมูโลหิตอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบครั้งแรก เครื่อง
สามารถบันทึกเลขที่ตัวอยาง ดูดถายตัวอยางโลหิต เจือจางตัวอยาง
โลหิต ดูดถายน้ำ�ยาตางๆ มาทำ�ปฏิกิริยากัน อานผล แปลผลและ
บันทึกผล แบบอัตโนมัติ ไดแก เครื่อง “Groupamatic GM 360”
ซึ่งเปนเครื่องขนาดเล็ก และเครื่องใหญ “Groupamatic 2000”
เครื่องนี้ทดสอบและอานผลโดยอาศัยหลักการ agglutination โดย
เซลลตัวอยางทดสอบจะถูกเจือจางในน้ำ�ยาเอ็นไซม bromelin ใน
ถาดหลุม ที่เปน cuvette แอนติบอดีจะถูกเติมลงไปทำ�ปฏิกิริยา
และ incubate จากนั้นเครื่องจะนำ�ถาดหลุมไปปนอาน เขยา และ
อานผลการจับกลุมหรือไมจับกลุมของเม็ดเลือดแดงดวยกลองถาย
รูป (photometer) หลังจากนี้ขอมูลจะถูกบริหารจัดการ แปลผล
และบันทึกผลโดยระบบ electronic5,6
เครื่อง AutoAnalyzer และ Groupamatic มีคุณภาพเทา
เทียมกันใชกันอยางกวางขวางในการใชตรวจหมูโลหิต ABO, Rh(D)
และ การตรวจหาแอนติบอดีในงานบริการโลหิตใหญๆ ในยุโรป
และอเมริกา ตอมาในป 1986 บริษัท Olympus ประเทศญี่ปุน
ไดผลิตเครื่องตรวจหมูโลหิตอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ PK 7100
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โดยทำ�การทดสอบใน microplate ชนิดพิเศษที่กนหลุมทำ�เปน
ขั้นบันไดเปนครั้งแรก ซึ่งเทคนิคนี้ก็อาศัยหลักการพื้นฐานคือเซลล
ตัวอยางทดสอบจะถูกเจือจางในน้ำ�เกลือและใหทำ�ปฏิกิริยากับ
แอนติบอดี นำ�ไป incubate จนเกิดการจับกลุมของเม็ดเลือด
แดงตกลงในหลุม microplate จากนั้นเครื่องจะอานผลโดยวัด
ความเขมของแสงในแตละหลุมดวยกลอง CCD camera สง
สัญญาณแปลผลไปยังระบบประมวลผลและสรุปผล ขอดีของ
เครื่อง PK 7100 คือไมตองนำ�ไปปนอานผลปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
รวมทั้งใหผลการทดสอบที่ถูกตอง7 ทำ�ใหเปนที่นิยมอยางกวาง
ขวางมากกวา Autoanalyzer และ Groupamatic ตอมาบริษัท
Olympus ไดมีการพัฒนาเครื่องมืออยางตอเนื่องใหสามารถปฏิบัติ
งานงายขึ้น มีความรวดเร็วในการทดสอบ สามารถทดสอบตัวอยาง
ทดสอบไดมากขึ้นเปนเครื่อง PK 7200 ซึ่งสามารถทำ�การทดสอบได
250 ตัวอยางตอชั่วโมง และเครื่อง PK 7300 ทำ�การทดสอบไดถึง
300 ตัวอยางตอชั่วโมง ในปจจุบันเปนที่นิยมใชอยางกวางขวางใน
ศูนยบริการโลหิตขนาดใหญทั่วโลกมากกวา 300 เครื่อง ใชตรวจ
หมูโลหิต ABO, Rh(D) และ screen antibody โดยเทคนิค
เอ็นไซม รวมถึงสามารถตรวจคัดกรอง Syphilis โดยเทคนิค
TPHA ดวยในโลหิตบริจาค
ระหวางป ค.ศ. 1960-1986 เครื่องตรวจหมูโลหิตอัตโนมัติไดมี
การพัฒนาอยางมาก จนประสบความสำ�เร็จ สวนใหญเปนเครื่อง
ใหญใชตรวจหมูโลหิต ABO, Rh(D) และ screen antibody
โดยเทคนิคเอ็นไซม ในโลหิตบริจาคของศูนยบริการโลหิตขนาด
ใหญ สำ�หรับหองปฏิบัติการธนาคารเลือด การทดสอบ antibody
screen และ compatibility ใน antiglobulin phase ไดเริ่มในป
ค.ศ. 1978 โดย Rosenfield และคณะ เปนผูริเริ่มนำ�เสนอวิธีการ
ตรวจ แอนติเจนและแอนติบอดีของเม็ดเลือดแดง โดยใชเทคนิค
solid-phase red cell adherence (SPRCA)8 แตไมเปนที่นิยม
หลังจากนั้น นักวิทยาศาสตรหลายทานไดนำ�หลักการดังกลาวมา
พัฒนาตออยางตอเนื่องมากมาย จนกระทั่งป ค.ศ. 1984 Plapp
และคณะ9 ประสบความสำ�เร็จในการพัฒนาการตรวจแอนติเจน
และแอนติบอดีของเม็ดเลือดแดงโดยใชหลักการ SPRCA โดย
แอนติเจนหรือแอนติบอดีจะถูกดูดติด (immobilized) บนผิว
พลาสติกในหลุมของ polystyrene microplate แลวจึงหยด
ตัวอยางซีรัมหรือเม็ดเลือดแดงที่ทดสอบลงไปในหลุม แอนติบอดี
หรือแอนติเจนที่ตรงกันจะถูกจับไวในหลุม นำ�ไปปนอาน ถาเปน
ผลบวก จะเกิดเปน monolayer ของเซลลเม็ดเลือดแดง สวนผล
ลบเม็ดเลือดแดงจะรวมกันเกิดเปนเม็ดกระดุมที่กนหลุม สำ�หรับ
การทดสอบ solid phase compatibility ริเริ่มโดย Rachel และ
คณะ10 โดยใหซีรัมผูปวยทำ�ปฏิกิริยากับเซลลเม็ดเลือดแดงของ
ผูบริจาคโลหิตในหลุม microplate นำ�ไป incubate ลางดวย

น้ำ�เกลือ เติม antiglobulin serum ลงไปทำ�ปฏิกิริยา ดูดเซลล
ที่ทำ�ปฏิกิริยาแลวไปใสใน microplate ที่มี anti-IgG ดูดติดอยูใน
หลุม นำ�ไปปนอานผล ในป ค.ศ. 1984 Plapp และคณะ11 พัฒนาการ
ตรวจกรองแอนติบอดี โดยนำ�เม็ดเลือดแดงที่จะใชตรวจกรองมาดูด
ติดในหลุม microplate เติมซีรัมที่จะทดสอบลงไปทำ�ปฏิกิริยา นำ�ไป
incubate ลางดวยน้ำ�เกลือ เติม anti-IgG coated RBCs ลงไป
ปนอานผลใน plate วิธีนี้มีความจำ�เพาะและความไวในการตรวจ
ดี ที่สำ�คัญการอานผลเปน objective endpoint ลดความคลาด
เคลื่อนจากการเขยาเพื่ออานผล ทั้งสามารถอานผลดวยตาเปลา
หรือดวยเครื่อง spectrophotometer แปลผลและบันทึกผลโดย
microcomputer ในเวลาตอมาไดพัฒนาเปนเครื่องตรวจหมูโลหิต
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ ในป พ.ศ. 2546 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทย ไดพัฒนาชุดน้ำ�ยาตรวจสำ�เร็จรูป สำ�หรับใชตรวจ
antibody screen ใน antiglobulin phase ดวยเทคนิค SPRCA
โดยใชคูกับเครื่องหยดน้ำ�ยา Tecan และเครื่องลาง Elisa plate
ในโลหิตบริจาค12
ปจจุบันมีหลายบริษัทไดพัฒนาชุดน้ำ�ยาสำ�เร็จรูปใชในงาน
ธนาคารเลือด เชน ชุดน้ำ�ยาตรวจหมูโลหิต ABO, Rh(D) screen
antibody การทดสอบ compatibility และการทดสอบอื่นๆ
น้ำ�ยาจะใชทดสอบคูกับเครื่องมือตรวจกึ่งอัตโนมัติหรือเครื่องมือ
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยสามารถอาน barcode บันทึกเลขที่ตัวอยาง
ทดสอบ lot น้ำ�ยาทดสอบ ทำ�การทดสอบทุกขั้นตอน การอานผล
มีกลองถายรูป แสดงผลปฏิกิริยาใหเห็น ตามดวยการประมวลผล
และแปลผลสงผลเขาระบบ LIS ของธนาคารเลือด โดยเจาหนาที่
สามารถตรวจสอบผลจากภาพถายที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองหรือสามารถแกไขผลกอนที่จะสงเขาระบบ
LIS ของธนาคารเลือด ซึ่งจะกลาวพอสังเขปดังนี้
1. บริษัท Immucore ในสหรัฐอเมริกา ไดพัฒนาชุดน้ำ�ยา
สำ�เร็จรูปสำ�หรับตรวจกรอง ตรวจแยกกชนิดแอนติบอดี และการ
ทดสอบ compatibility โดยใชหลักการ SPRCA โดยใน first
generation เซลลเม็ดเลือดแดง (screen cells) จะถูกดูดติด
ใน microwells (Capture-R@) ตอมาใน second generation
ใช RBC membrane (screen cells) ดูดติดใน microwells
(Capture-R@ Ready-Screen/Capture-R@ Ready-ID@) ในการ
ทดสอบ เติมซีรัมหรือพลาสมาที่จะทดสอบ และ LISS ลงในหลุม
นำ�ไป incubate ที่ 37 ํซ. ลางดวย buffer saline หยด indicator
cells (anti-IgG-coated RBCs) ปนอานผล ถาในซีรัมมีแอนติบอดี
จะจับกับ screen cells ที่ติดอยูในหลุม เมื่อลางซีรัมสวนเกินออก
หยด indicator cells ลงไป anti-IgG-coated RBCs จะจับกับ
antibody ในซีรัม indicator cells จะแผในหลุม แปลผลเปน
บวก ถาในซีรัมไมมีแอนติบอดี indicator cells ที่หยดลงไปเมื่อ
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การตรวจทาง Blood Group Serology ดวยเครื่องมืออัตโนมัติ
ถูกปนจะไปรวมตัวเปนเม็ดกระดุมที่กนหลุม สำ�หรับการทดสอบ
หมูโลหิต ABO (cells และ serum grouping) Rh(D) นั้น
ใชเทคนิค microplate hemagglutination เปน liquid phase
บริษัทมีเครื่องอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ใชกับน้ำ�ยาคือ ABS200013
และเครื่องใหมลาสุดคือเครื่อง NEO ในประเทศไทยยังไมมีผูใด
นำ�เทคนิคนี้มาใช
2. บริษัท Biotest ในประเทศเยอรมัน ไดพัฒนาชุดตรวจ
กรองแอนติบอดี Solidscreen@ โดยใชหลักการ SPRCA แตใช
polyspecific antihuman globulin ดูดติดใน microwells
แทน สวนการทดสอบ ABO และ Rh(D) นั้น บริษัทใชเทคนิค
microplate hemagglutination เปน liquid phase เชนกัน
บริษัทมีเครื่องอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ใชกับน้ำ�ยา คือ TANGO
system13 ในประเทศไทยยังไมมีผูใดนำ�เทคนิคนี้มาใช
3. บริษัท Diagast ในประเทศฝรั่งเศส ไดพัฒนาชุดน้ำ�ยา
สำ�เร็จรูปสำ�หรับตรวจหมูโลหิต ABO (cells และ serum grouping),
Rh(D) ตรวจคัดกรองและแยกชนิดแอนติบอดี และการทดสอบ
compatibility โดยใชหลักการ Erythrocyte-magnetized
technology (EMT)14 โดยอาศัยพื้นฐานจากการใชอนุภาคแมเหล็ก
(Magnetic particles) จับกับ GPA glycoprotein ที่พบบนผิว
เม็ดเลือดแดง โดยมี anti-GPA เปนตัวกลางในการจับกันเปน
complex รวมเรียก Magnetized RBCs ในการตรวจแอนติเจน
microwells จะถูกดูดติดดวยแอนติบอดีไว เมื่อหยดตัวอยางโลหิต
ที่ถูก magnetized ลงไป แอนติบอดีจะทำ�ปฏิกิริยาจับกลุมกับเม็ด
เลือดแดงที่มีแอนติเจนตรงกัน เครื่องจะนำ�ไปวางบนแทนแมเหล็ก
(Magnetic plate) Magnetized RBCs จะถูกดึงลงมาที่กนหลุม
จากนั้น microplate จะถูกนำ�มาเขยา เพื่ออานผลการจับกลุมหรือ
ไมจับกลุมของเม็ดเลือดแดง สำ�หรับการตรวจคัดกรองแอนติบอดี
anti-IgG (+ anti-IgM) จะถูกดูดติดไวใน microwells เมื่อ
จะทดสอบ ตองเติมสารชวยขัดขวางไมใหแอนติบอดีสวนเกิน
ทำ�ปฏิกิริยากับ antihuman globulin serum (nanolys) เติม
ironmag, screen cells และซีรัมที่จะทดสอบ นำ�ไป incubate
จากนั้นเครื่องจะนำ�ไปวางบนแทนแมเหล็ก เขยา และอานผลโดย
ใชกลองถายรูป ประมวลผลโดย software ของเครื่อง เทคนิคนี้
มีขอดีคือ ไมตองใช centrifuge ในการปนอาน และไมมีการปนลาง
เซลล เพื่อกำ�จัดแอนติบอดีสวนเกิน บริษัทมีเครื่องอัตโนมัติเต็ม
รูปแบบที่ใชกับน้ำ�ยาคือ QWALYS3 system
4. Gel technology เทคนิคนี้ไดถูกพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1985
โดย Dr. Yves Lapierre และคณะ14 ตอมา Dr. Lapierre ได
รวมมือกับบริษัท DiaMed A.G., Switzerland ผลิตเปนชุดน้ำ�ยา
สำ�เร็จรูป โดยเทคนิค gel หรือ Micro Typing Systems (MTS)
ประกอบดวย plastic card ซึ่ง 1 card มี 6 microtubes แตละ
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microtubes สวนบนจะเปน chamber มีขนาดกวาง ตามดวย
column ยาว chamber จะเปนสวนที่แอนติเจนทำ�ปฏิกิริยากับ
แอนติบอดี สวนใน column จะใส dextran-acrylamine gel
ใน diluents และ/หรือน้ำ�ยาแอนติบอดีไวแลว การทดสอบ หยด
ซีรัม (พลาสมา) และ/หรือเม็ดเลือดแดงลงไปใน chamber นำ�ไป
incubate จากนั้นนำ� card ไปปนอาน gel particles จะมีลักษณะ
เปนรู ทำ�หนาที่เปนตะแกรง ถาเม็ดเลือดแดงเกิดปฏิกิริยาจับกลุม
จะติดคางอยูบนหรือในเนื้อ gel ขึ้นกับขนาดของ agglutination
ที่เกิดขึ้น เม็ดเลือดแดงที่ไมเกิดปฏิกิริยาสามารถผาน gel ลงไป
รวมกันเปนเม็ดกระดุมที่กน microtubes การทดสอบหมูโลหิต
ABO microtubes จะบรรจุ gel ที่มี anti-A, anti-B และ 2
microtubes บรรจุ buffer gel สำ�หรับทดสอบทางเซลล และซีรัม
ตามลำ�ดับ เชนเดียวกันการตรวจหมูเลือดระบบ Rh แอนติบอดีจะ
ถูกผสมใน gel สวน card ที่ใชทดสอบคัดกรองแอนติบอดี และ
การทดสอบ compatibility นั้น microtubes บรรจุดวย gel ที่มี
anti-IgG ผสมอยู (12) เครื่องอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ใชกับน้ำ�ยา gel
หรือ MTS ไดแก เครื่อง ORTHO AutoVue Innova ของบริษัท
จอหนสัน แอนด จอหนสัน เครื่อง Techno TwinStation ของ
บริษัท Bio-Rad Laboratories, Inc. เครื่อง WaDiana Compact
ของบริษัท Grifols S.A. เปนตน
ในประเทศไทย ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
ไดนำ�เครื่อง AutoAnalyzer ซึ่งเปนเครื่องเกา ไดรับบริจาคมาจาก
Melbourne Red Cross Blood Transfusion Service ประเทศ
ออสเตรเลีย มาใชในการตรวจหมูโลหิต ABO, Rh(D) และ screen
antibody ในโลหิตบริจาคระหวางป พ.ศ. 2529-2532 และเลิก
ใชงานเนื่องจากเครื่องชำ�รุด และระหวางป พ.ศ. 2516-2533 ภาค
วิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ไดนำ�เครื่องนี้มาใชตรวจโลหิตบริจาค และยัง
ใชในการตรวจหาแอนติเจนหมูเลือดอื่นๆ รวมทั้ง compatibility
test ของโลหิตผูปวย เปนตน ตอมาในป พ.ศ. 2544 ศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติ มีปริมาณงานตรวจโลหิตบริจาคเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยวัน
ละประมาณ 1,200 ตัวอยาง จึงไดจัดซื้อเครื่อง PK 7200 จำ�นวน
3 เครื่อง และในป พ.ศ. 2552, 2554 ไดซื้อเครื่อง PK 7300
จำ�นวน 2 เครื่องทดแทน PK 7200 ที่ชำ�รุด ใชตรวจหมูโลหิต
ABO, Rh(D) และ screen antibody โดยเอ็นไซม papain และ
ไดขยายการใชเครื่องตรวจหมูโลหิตอัตโนมัติ PK 7300 ไปยังภาค
บริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยที่มีปริมาณงานมาก ไดแก
จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก นครราชสีมา และขอนแกน ตั้งแตป
พ.ศ. 2551-2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการตรวจ
โลหิตบริจาค สำ�หรับภาคบริการโลหิตแหงชาติที่มีตัวอยางทดสอบ
ประมาณ 6,000- 9,000 ตัวอยางตอเดือน ใชเครื่องตรวจหมูโลหิต

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2557
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อัตโนมัติ QWALYS3 ไดแก ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัด
ลพบุรี ราชบุรี และชลบุรี ซึ่งเริ่มใชงานในป พ.ศ. 2555 และในป
พ.ศ. 2557 จะเริ่มใชงานในภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัด
อุบลราชธานี นครสวรรค สงขลา และนครศรีธรรมราช สำ�หรับ
ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต มีตัวอยางสงตรวจปละ
ประมาณ 30,000 ตัวอยาง ใช Gel technology บนเครื่องตรวจ
AutoVue Innova ซึ่งเทคนิค gel ไดนำ�มาใชในหองปฏิบัติการ
พิเศษ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรง
พยาบาลตางๆ มาตั้งแตป พ.ศ. 2537 ปจจุบันเปนที่นิยมใชอยาง
กวางขวางรวมกับเครื่องตรวจอัตโนมัติ ใชทดสอบโลหิตผูปวย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง compatibility test รวมถึงโรงพยาบาลบาง
แหงใชทดสอบโลหิตผูบริจาคดวย
เครื่องตรวจหมูโลหิตอัตโนมัติดังที่กลาวมาขางตน มีความ
จำ�เปนอยางยิ่งในปจจุบัน โดยเฉพาะในหนวยงานที่มีปริมาณ
งานมาก เชน ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ภาค
บริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย รวมถึงธนาคารเลือดใน
โรงพยาบาลตางๆ เครื่องตรวจหมูโลหิตอัตโนมัติจะใหผลการ
ตรวจที่ถูกตอง แมนยำ� แนนอน ใหผลการตรวจที่รวดเร็ว สามา
รถสงผลเขาสูระบบ LIS ได ลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ มีระบบควบคุมคุณภาพทำ�ใหการประกันคุณภาพทำ�
ไดดี ที่สำ�คัญในงานธนาคารเลือดโดยเฉพาะงาน blood group
serology ที่ใชเทคนิค tube การอานผลและการแปลผลเปนการ
ตัดสินใจของผูทำ�การทดสอบ (subjective) ซึ่งจะมีความแตกตาง
หรือคลาดเคลื่อนตามประสบการณของเจาหนาที่แตละคน แตเทคนิค
ดังกลาวขางตน การอานผลแปลผลเปน objective endpoint
เปนมาตรฐานเนื่องจากไมมีการเขยาอานปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ถา
ทดสอบโดยเครื่องอัตโนมัติเครื่องจะอานผล ประมวลผลและแปล
ผลใหเรียบรอย ชวยลดขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการอาน
ผลโดยเจาหนาที่ ทั้งยังสามารถเก็บผลที่เกิดบน card gel หรือ
microplate ไดนาน 2-3 วัน เพื่อใหหัวหนามาสอบทวนได การ
ทดสอบดวยเทคนิค gel และ microplate ที่กลาวขางตน เปนที่
ยอมรับวา ใหผลการทดสอบที่มีความไวและความจำ�เพาะสามารถ
ตรวจพบแอนติบอดีที่มีความสำ�คัญทางคลินิคไดดีกวาวิธีมาตรฐาน
tube13,14 ที่สำ�คัญยิ่ง เทคนิค gel และ เทคนิค EMT การทดสอบ
antiglobulin test ไมตองมีการลางเซลล และไมตองใช coombs
control cells ทั้งการทดสอบทำ�ไดงายและสะดวก สามารถฝก
อบรมเจาหนาที่ใหมๆ ไดงาย ดวยปริมาณงานจำ�นวนมาก กฏระเบียบ
มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพการตรวจวิเคราะหทางหอง
ปฏิบัติการ จำ�นวนเจาหนาที่จำ�กัด เครื่องตรวจหมูโลหิตอัตโนมัติ
จึงเปนที่ใชกันอยางกวางขวางทั้งในศูนยบริการโลหิต และธนาคาร
เลือดทั่วโลก อยางไรก็ตาม ถึงแมจะใชเครื่องตรวจอัตโนมัติ ปญหา

บางอยาง เชน subgroup ของระบบ ABO หรือ การทดสอบ
antibody identification ที่มีแอนติบอดีหลายชนิด การทดสอบ
โดยวิธีมาตรฐาน tube test การทำ� adsorption และ elution
รวมกับการใชเทคนิคเอ็นไซมยังมีความจำ�เปนในการชวยยืนยันผล
หรือในการแกปญหาตัวอยางนั้นๆ ได
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