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น้ำายาเซลลเม็ดโลหิตแดง (reagent red cells) ที่เตรียมจาก

โลหิตของคนเปนน้ำายาพื้นฐานที่มีความสำาคัญในงานธนาคารเลือด 

ทำาใหการใหโลหิตแกผูปวยมีความปลอดภัยมากขึ้น น้ำายาเซลลเม็ด

โลหิตแดงที่ใชในงานธนาคารเลือด ประกอบดวย น้ำายา A cells 

น้ำายา B cells ใชสำาหรับตรวจหมูโลหิต ABO ในซีรัม น้ำายาตรวจ

หาแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดง (screening cells) และน้ำายา

ตรวจแยกชนิดแอนติบอดี (panel cells หรือ identification 

cells) ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดเริ่มพัฒนา

และเตรียมน้ำายาเซลลทั้งสามชนิด ตั้งแตป พ.ศ. 2534 ดวยเล็ง

เห็นวาเซลลมาตรฐานนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนางาน

บริการโลหิตของประเทศไทยใหเจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศที่

พัฒนาแลว และชวยใหผูปวยไดรับโลหิตบริจาคที่มีความปลอดภัย

สูงสุดตามมาตรฐานสากล

การจัดหาโลหิตเพื่อนำามาเตรียมน้ำายา screeningcellsและpanel

cells(Procurementofreagentredcellsforpreparation

ofscreeningcellsandpanelcells)

น้ำายาเซลลเม็ดโลหิตแดงเปนน้ำายาที่เตรียมไดในปริมาตรจำากัด

และมีอายุการใชงานสั้น การจัดหาโลหิตเพื่อนำามาเตรียมน้ำายา A 

cells และน้ำายา B cells นั้นหาไดงาย ไมตองมีการจัดการที่พิเศษ 

แตการจัดหาโลหิตเพื่อนำามาเตรียมน้ำายา screening cells และ 

panel cells ที่มีคุณภาพดี มิไดจัดหาไดงาย เพราะตองไดจาก

ผูบริจาคโลหิตที่มีแอนติเจนตอหมูโลหิตระบบตางๆ บนผิวเม็ดโลหิต

แดงเหมาะสมเปนคูกัน (complementary antigenic profiles) 

สามารถนำามาประกอบกันใหมีแอนติเจนตอหมูโลหิตตางๆ ที่สำาคัญ

ครบถวนสมบูรณ และเปน homozygous cells ตอหมูโลหิตตางๆ 

หลายระบบ การคัดเลือกผูบริจาคโลหิตที่จะนำามาผลิตเปนน้ำายาเซลล 

เม็ดโลหิตแดงเปนจุดเริ่มตนที่สำาคัญที่สุด ตองมีระบบการจัดหาจัด

การผูบริจาคโลหิตเหลานี้  และอาศัยผูที่ปฎิบัติงานดวยความตั้งใจ 

มุงมั่นอยางยิ่ง  รวมทั้งมีกระบวนการพิเศษที่ทำาใหมั่นใจวาผูบริจาค

โลหิตที่ไดคัดเลือกไวแลวรวมทั้งโลหิตบริจาคยูนิตนั้น จะถูกชี้บง

ชัดเจนเมื่อผูบริจาคโลหิตกลุมนี้มาบริจาคโลหิต กระบวนการนี้ที่

สำาคัญที่สุดคือ ระบบการบันทึกขอมูลของผูบริจาคโลหิต ซึ่งอาจ

จัดเก็บขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอรเมื่อผูบริจาคมาจะมีการ 

ชี้บง เชนมี “flag” พิเศษใหทราบวาจะใชเตรียม screening cells 

และ panel cells หรืออาจมีการดพิเศษติดกับบัตรผูบริจาคโลหิต

วิธีการจัดหาโลหิตเพื่อนำามาเตรียมน้ำายาscreeningcellsและ

panelcells ประกอบดวย

1. การสุมตรวจในผูบริจาคโลหิตทั่วไป เพื่อตรวจแอนติเจน

ตอหมูเลือดระบบตางๆ บนผิวเม็ดโลหิตแดง แลวนำามา

จัดเปนชุดน้ำายา วิธีการนี้ใชแรงงานมากและมีคาใชจายสูง

2. คัดเลือกผูบริจาคโลหิตจำานวนหนึ่ง ทำาการตรวจแอนติเจน

ตอหมูเลือดระบบตางๆ บนผิวเม็ดโลหิตแดงใหครบ นำามา

จัดเปนชุดของ screening cells และ panel cells เก็บ

ไว และขอใหผูบริจาคโลหิตมาบริจาคโลหิตตามชวงเวลาที่

กำาหนด วิธีนี้เปนวิธีการที่ดี ประหยัดแรงงานและคาใชจาย 

แตจะตองมีการสุมตรวจหาผูบริจาค เชนในขอ 1  เพิ่มเติม

เพื่อนำามาจัดใหไดชุดน้ำายาที่มีคุณภาพดี 

3. จัดเก็บเซลลผูบริจาคโลหิตที่ตรวจแอนติเจนตอหมูโลหิต

ระบบตางๆ ไวแลว และคัดเลือกวาเหมาะสมที่จะนำามาจัดชุด

น้ำายาเซลลเม็ดโลหิตแดงไดดี นำาเซลลเหลานี้ไปเก็บแชแข็ง

ไว เมื่อจะใชจึงนำาเซลลมาละลาย ลางเซลล และจัดเปนชุด 

วิธีนี้สะดวกสำาหรับผูบริจาคโลหิต ทำาใหมี stock ของเซลล 

ตางๆ ทำาใหสามารถจัดชุด screening cells และ panel 

cells ที่ดีได แตมีคาใชจายสูง 

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ เริ่มการผลิตชุดน้ำายาเซลลมาตร-

ฐานในป พ.ศ. 2534 โดยเริ่มตนดวยการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต

ที่เปนผูบริจาคโลหิตประจำาสม่ำาเสมอ มีที่อยูชัดเจน สามารถติด

ตอไดสะดวก และอายุนอย เพราะจะทำาใหใชเตรียมชุดน้ำายาไดนาน 

เนื่องจากการตรวจแอนติเจนตอหมูโลหิตตางๆ มีคาใชจายสูงและ

ใชแรงงานมาก จึงทำาการคัดเลือกประมาณ 1,000 ราย นำามาทดสอบ

บทความฟื้นวิชา

การผลิตScreeningCellsและPanelCellsของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

สภากาชาดไทย

ทัศนียสกุลดำารงคพานิช
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
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หาแอนติเจนหมูโลหิตตางๆ เก็บขอมูลของแอนติเจนในคอมพิวเตอร 

จากนั้นคัดเลือกเซลลที่ตรวจแอนติเจนที่สำาคัญแลว มาจัดเปนชุด 

screening cells และ panel cells 3 ชุด ใชเดือนละ 1 ชุด ทำา

เครื่องหมาย “flag” ในคอมพิวเตอรวาใชเตรียมน้ำายาเซลล เมื่อ

ผูบริจาคโลหิตมาบริจาค เจาหนาที่จะอธิบายใหเขาใจถึงความสำาคัญ

ที่จะขอนำาโลหิตของผูบริจาคไปผลิตเปนน้ำายาเซลลมาตรฐาน และ

ขอใหมาบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ในชวงที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สงไปรษณียบัตรนัดหมาย เมื่อผูบริจาคมาบริจาคโลหิตตามนัด ถุง

โลหิตยูนิตนั้นจะถูกชี้บง และจะถูกรวบรวมสงมาที่ฝายผลิตน้ำายา 

แอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลลเพื่อจัดชุดเซลลมาตรฐาน อยางไร

ก็ตามบางครั้งผูบริจาคโลหิตบางรายไมสามารถมาบริจาคโลหิตในชวง

ที่กำาหนด จึงตองมีการสุมตรวจแอนติเจนตอหมูโลหิตระบบตางๆ 

ในผูบริจาคโลหิตทั่วไป  เพื่อคัดเลือกและนำามาเสริมจัดเปนชุดน้ำายา

ทดแทน 

น้ำายาตรวจหาและตรวจแยกชนิดแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดง

(reagentredcellsforantibodyscreeningandidentification)

ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

ความจำาเพาะ (specification) ของแอนติเจนหมูโลหิตตางๆ 

บนผิวเม็ดโลหิตแดงที่จะนำามาเตรียมเปน screening cells นับวา 

มีความสำาคัญยิ่ง screening cells ที่มีคุณภาพดีจะเพิ่มความ

ปลอดภัยในการใหโลหิตแกผูปวย และยังทำาใหการปฏิบัติงานของ 

งานธนาคารเลือดสมัยใหม เชน การทำา type and screen มี

คุณภาพดีและมีความปลอดภัยในการใหโลหิตผูปวยเทาเทียมกับ

การทำา crossmatching โดยทั่วไป รูปแบบแอนติเจนหมูโลหิต

ระบบตางๆ (antigenic profile) ของน้ำายาตรวจหาและตรวจ

แยกชนิดแอนติบอดีตอหมูโลหิตบนเม็ดโลหิตแดงจะขึ้นกับความ

ชุก (prevalence) และความสำาคัญทางคลินิกของแอนติบอดีตอ

หมูโลหิตตางๆ ที่พบในกลุมประชากรนั้นหรือภูมิภาคนั้น การเลือก 

screening cells จึงตองเลือกเซลลใหสามารถตรวจพบแอนติบอดี

ตอหมูโลหิตตางๆ ดังกลาว   จากการศึกษาแอนติบอดีของหมูโลหิต

ในซีรัมผูปวยจากโรงพยาบาลตางๆ ที่สงมาตรวจ ณ ศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ1 แอนติบอดีที่ตรวจพบไดมาก คือแอนติบอดีตอหมูเลือด

ระบบ Rh โดยเฉพาะอยางยิ่ง anti-E รองลงมาคือระบบ MNS ที่

พบมากสุดคือ anti-Mia และยังตรวจพบแอนติบอดีในระบบ Kidd 

ทั้ง anti-Jka, anti-Jkb รวมทั้ง anti-Dia ดวย  ศูนยบริการโลหิต

แหงชาติไดรายงานการตรวจหาและตรวจแยกชนิดของแอนติบอดี

ที่ตรวจพบในผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ใน

รายงานการปฏิบัติงานและผลงานประจำาป 25542 วา สวนมากพบ 

natural occurring antibodies ในระบบ P, Lewis และ MNS 

โดยแอนติบอดีที่พบมาก ไดแก  anti-Mia, anti-Lea+Leb และ 

anti-P
1 
ตรวจพบ 210, 126 และ 63 ราย ตามลำาดับ  ดังนั้นชุด

น้ำายา screening cells และ panel cells ที่ใชตรวจหาแอนติบอดี

ในซีรัมคนไทย จึงตองประกอบดวยเซลลที่มีแอนติเจน Mia และ 

Dia เพื่อใหสามารถตรวจหาและตรวจแยกแอนติบอดีตอหมูโลหิต

ทั้งสองชนิดนี้ไดดวย ซึ่งแอนติบอดีนี้ตรวจพบไดในชนชาติอื่นใน

เอเชียเชนกัน เชน ฮองกง ไตหวัน และเกาหลี3-5 เปนตน แตไมพบ

ในคนผิวขาว ชุดน้ำายาscreening cells และ panel cells ที่ผลิต

จากประเทศทางตะวันตก เชน จากสหรัฐอเมริกาจึงไมมีแอนติเจน

ทั้งสองชนิดนี้

การตรวจพบแอนติบอดีในซีรัมผูปวยมีความสำาคัญมากกวา

การตรวจพบแอนติบอดีในซีรัมผูบริจาคโลหิต ดังนั้น screening 

cells ที่ใชตรวจซีรัมผูบริจาคโลหิตอาจยอมรับใหมีความจำาเพาะ

ของแอนติเจนนอยกวา screening cells ที่ใชตรวจซีรัมผูปวย 

เชน อาจไมมีแอนติเจน K, Fyb หรือ Dia เปนตน

คุณสมบัติของเซลลที่จะนำามาผลิต screening cells สำาหรับ

ใชตรวจหาแอนติบอดีในซีรัมผูปวย

การตรวจหาแอนติบอดีในซีรัมผูปวยเปนประโยชน เพราะเมื่อ

ตรวจกรองหาแอนติบอดีแลวใหผลบวก จึงนำาไปตรวจแยกชนิด ซึ่ง

เมื่อทราบชนิดของแอนติบอดีแลว ทำาใหสามารถจัดเตรียมโลหิต

ที่เหมาะสมโดยเลือกโลหิตที่ไมมีแอนติเจนชนิดนั้นใหแกผูปวย  

นอกจากนี้ยังสามารถบอกความเสี่ยงของการเกิด hemolytic 

disease of the fetus and newborn และทำาการเตรียมโลหิต

ที่เหมาะสมเพื่อทำา exchange transfusion ใหเด็ก  

เซลลที่จะนำามาผลิต screening cells ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เปนเซลลจากผูบริจาคหมูโลหิต “O” จำานวน 2 คน และ

ผลิตเปน 2 เซลล (หามนำามารวมเปนหลอดเดียวกัน) 

2. เซลลหนึ่งควรเปน R
1
R

1
 (CDe/CDe) และอีกเซลลเปน 

R
2
R

2
 (cDE/cDE)

3. ในเซลลทั้งสองรวมกันตองมีแอนติเจนตอหมูโลหิตตางๆ 

ครบถวนสมบูรณ คือ C, c, D, E, e, M, N, Mia,  S, s, 

P
1
, Lea, Leb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, K, k, Dia, Dib

4. ถาเปนไปได ควรมีแอนติเจนตอหมูโลหิต Duffy (Fya, 

Fyb), Kidd (Jka, Jkb) และ Rh (C, c, E, e) ที่เปน 

homozygous cells
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คุณสมบัติของเซลลที่จะนำามาผลิต screening cells สำาหรับ

ใชตรวจหาแอนติบอดีในซีรัมผูบริจาคโลหิต

การตรวจกรองหาแอนติบอดีในซีรัมผูบริจาคโลหิตทำาใหทราบ

วาผูบริจาคโลหิตมีแอนติบอดี ดังนั้นเมื่อนำามาตรวจแยกชนิดและ

ทราบชนิดของแอนติบอดีแลว พลาสมาถุงนั้นตองไมนำาไปใหผูปวย 

กรณีที่แอนติบอดีมีความแรงเหมาะสม สามารถนำามาผลิตเปนน้ำายา

ตรวจหมูโลหิตไดเชน anti-Mia, anti-P
1
 เปนตน 

เซลลที่จะนำามาผลิต screening cells  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เปนเซลลจากผูบริจาคหมูโลหิต “O” จำานวน 2 คน และ

ผลิตเปน 2 เซลล หรือสามารถนำามา pool เปน 1 เซลล 

(pool O cells) ได โดยตองใชเซลลปริมาณเทาๆ กันและ

รวมใหเปนเนื้อเดียวกัน

2. เซลลหนี่งควรเปน R
1
R

1 
(CDe/CDe) และอีกเซลลเปน 

R
2
R

2
 (cDE/cDE)

3. เซลลทั้ง 2 รวมกันตองมีแอนติเจนตอหมูเลือดตางๆ 

อยางนอย คือ  C, c, D, E, e, M, N, Mia, S, s, P
1
, 

Lea, Leb, Fyb, Jka, Jkb

คุณสมบัติของเซลลที่จะนำามาผลิตpanelcellsสำาหรับใชตรวจ

แยกชนิดแอนติบอดี

การตรวจแยกชนิดแอนติบอดีที่จำาเพาะภายหลัง antibody 

screening ใหผลบวก มีความสำาคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ตรวจในซีรัมผูปวยกอนการใหเลือด (pre-transfusion) และใน 

ซีรัมหญิงมีครรภกอนและหลังคลอด เพื่อจะไดจัดหาโลหิตที่เหมาะ

สมใหแกผูปวยและทารก

เซลลที่จะนำามาผลิต panel cells  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เปนเซลลจากผูบริจาคหมูโลหิต “O” จำานวน 11 คน ซึ่ง

เซลลทั้ง 11 ราย เมื่อประกอบรวมกันตองมีแอนติเจนตอ

หมูเลือดตางๆ  คือ  C, c, D, E, e, M, N, Mia, S, s, 

P
1
, Lea, Leb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, K, k, Dia, Dib

2. ในแตละชุดควรประกอบดวยเซลล Rh(D) บวก 8 ราย 

อยางนอยตองเปนเซลล R
2
R

2
 จำานวน 2 ราย เพื่อใหสามารถ

ตรวจพบ anti-E ไดดี และ เซลล Rh(D) ลบ 3 ราย ซึ่ง

ตองเปนเซลล rr (cde/cde) 1 ราย เซลล rr’ (cde/Cde) 

หรือ r’r’(Cde/Cde) 1 ราย และ เซลล rr” (cde/cdE) 

หรือ r’r”(Cde/cdE) จำานวน 1 ราย ทั้งนี้ เซลล Rh(D) ลบ 

3 เซลลดังกลาวจะชวยใหสามารถตรวจแยกชนิด anti-D, 

anti-C และ anti-E ที่สรางรวมกันได

3. ในแตละชุด อยางนอย 1 ถึง 2 เซลล ตองมีแอนติเจน K(+), 

Fya(+)  เนื่องจากแอนติเจนเหลานี้เปน low frequency 

ในคนไทย และอยางนอย 2 เซลล ตองมีแอนติเจน M (-) 

4. อยางนอย 1 เซลล ตองมีแอนติเจน phenotype Le(a-b-) 

เพื่อจะชวยแยกชนิดแอนติบอดี กรณีซีรัมมี anti-Lea + 

anti-Leb

5. อยางนอย 2 ถึง 3 เซลล ตองมีแอนติเจน  Mia(+) โดย 

อยางนอย 1 เซลลตองเปน Mia(+), E(-) เพื่อใหสามารถ

แยก anti-E+anti- Mia ได 

6. อยางนอยตองมี  2 เซลล ที่เปน homozygous Jka และ 

Jkb เนื่องจากแอนติบอดีของระบบ Kidd สวนใหญเกิด

ปฏิกิริยาออน แสดง dosage effect และมักสรางรวมกับ

แอนติบอดีอื่นๆ 

7. Antigenic profile ของชุด panel cells ตองสามารถแยก

แอนติบอดีที่สวนใหญสรางรวมกัน เชน anti-E+anti- Mia  

หรือ anti-E +anti-c  ได เปนตน 

กระบวนการผลิตน้ำายา screeningcellsและpanelcells 

ดังไดกลาวมาแลววา เซลลที่จะนำามาผลิตเปนน้ำายา screening 

cells และ panel cells  ที่มีคุณภาพดี ตองไดจากผูบริจาคโลหิตที่

มีแอนติเจนตอหมูโลหิตบนผิวเม็ดโลหิตแดงเหมาะสม สามารถนำา

มาประกอบกันใหมีแอนติเจนตอหมูโลหิตระบบตางๆ ที่สำาคัญครบ

ถวน ความถูกตองของแอนติเจนตอหมูโลหิตตางๆ บนเซลลเม็ด

โลหิตแดงมีความสำาคัญมากที่สุด ดังนั้นในการทดสอบแอนติเจนของ

หมูโลหิต ถาเซลลนั้นถูกนำามาใชเปนครั้งแรก จะตองทดสอบดวย

น้ำายาแอนติซีรัมที่จำาเพาะจากแหลงที่แตกตางกันอยางนอย 2 บริษัท 

หรือถาเปนน้ำายาโมโนโคลนัลแอนติบอดี ตองผลิตจากโคลนที่ 

ตางกัน และทดสอบโดยเจาหนาที่ 2 คน ถาผลการทดสอบแอนติเจน

หมูโลหิตไดผลแตกตางกัน จะตองทดสอบดวยน้ำายาแอนติซีรัมจาก

แหลงใหมอีกอยางนอย 1 ชนิด จนสรุปแอนติเจนนั้นได 

เซลลที่ใชตองไมทำาใหเกิดปฏิกิริยาผลบวกปลอมเมื่อทดสอบ

ตามวิธีการที่ใชทดสอบ ซึ่งระบุในเอกสารประกอบน้ำายา ที่สำาคัญ

ยิ่ง คือ ตองไมเกิดผลบวกเมื่อนำามาทดสอบ direct antiglobulin 

test  และเซลลจากผูบริจาคโลหิตที่ทราบวาทำาใหเกิดปฏิกิริยาบวก

กับ แอนติบอดีของระบบ HLA ตองไมนำามาใชเชนเดียวกัน

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ผลิตน้ำายาเซลลนี้ ในน้ำายาซึ่งจะ

ทำาใหแอนติเจนหมูโลหิตคงทน วิธีการเตรียมตองกำาจัดสาร ABH 

และ anti-A, anti-B ในซีรัมของโลหิตนั้น และตองกำาจัดเม็ดโลหิต

ขาวออกไปใหหมด เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาตอน้ำายาเซลลในภาย

หลัง เซลลจะถูกเตรียมเปน 3% ในน้ำายา modified Alsever’s 

solution ทำาใหเซลลมีอายุการใชงานไดถึง 40 วันนับจากวันเจาะ

เก็บโลหิตถุงนั้น โดยน้ำายานี้จะชวยรักษาความแรงของแอนติเจน
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ที่มีความสำาคัญทางคลินิกสวนใหญไวได อยางไรก็ตามแอนติเจน

ตอหมูโลหิตบางระบบ เชน P
1
, Lea, Leb, Mia , M, N, E จะมี

การเสื่อมสลายและออนลงในชวงเวลาของการจัดเก็บและใชน้ำายานี้ 

ซึ่งศูนยบริการโลหิตแหงชาติไดมีการศึกษาความแรงของแอนติเจน

ตางๆ ในน้ำายานี้หลังวันหมดอายุ 1 วัน พบวาแอนติเจนดังกลาวมี

ความแรงลดลงประมาณ 40%6  การจัดเก็บน้ำายาที่อุณหภูมิ 1-6o C 

อยางเครงครัดเมื่อไมใชงาน และการใชงานอยางระมัดระวังเพื่อ

ไมใหเกิดการปนเปอน จะชวยรักษาระดับความแรงของแอนติเจน

ตางๆ ไดเปนอยางดี 

ขั้นตอนการผลิตชุดน้ำายาเซลลของศูนยบริการโลหิตแหงชาติดัง

แสดงในFigure1ประกอบดวย

1. การเตรียมและควบคุมคุณภาพ น้ำายา modified Alserver’s 

solution ประกอบดวย Trisodium citrate (dihydrate) 

8 g, Dextrose 20 g, Sodium chloride 4.2 g, Citric 

acid (monohydrate) 0.5g, Inosine 0.9 g โดยมี 

chloramphenicol และ neomycin sulphate เปนสาร

ปองกันการปนเปอนของแบคทีเรียและรา

2. ตามผูบริจาคโลหิตและโลหิตบริจาค จัดหาเซลลใหมเพิ่ม

เติม นำามาจัดเปนชุดเซลล

3. นำาเซลลที่คัดเลือกไวแลวมากรองดวย filter เพื่อกำาจัด

เม็ดเลือดขาว

4. ลางเซลลที่คัดเลือกไวแลว 3-4 ครั้ง ดวย 0.9% น้ำาเกลือ 

5. ลางเซลลอีก 1 ครั้ง ดวยน้ำายา modified Alsever’s solution

6. เตรียมเปน 3% เซลล ในน้ำายา modified Alsever’s 

solution ทดสอบ hematocrit และปรับใหไดเปอรเซ็นต 

ตามตองการ

7. บรรจุขวด 10 mL และบรรจุกลอง แนบดวยตารางแสดง 

antigenic profile 

8. สุมตัวอยางทดสอบ quality control โดยทดสอบแอนติเจน

หมูโลหิตตางๆ และ direct antiglobulin test  

ชุดน้ำายาที่ผลิตเสร็จ จะตองมีตารางแสดงแอนติเจนตางๆ 

(antigenic profile) ของชุดน้ำายานั้นแนบไปดวย โดยใบตาราง 

ตองระบุ lot number วันหมดอายุของน้ำายานั้นดวย ดังใน 

Table 1 และ Table 2 ซึ่งแสดงตัวอยาง antigenic profile 

ของ screening cells และ panel cells ของศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ สภากาชาดไทย
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requiredbloodgroupantigens

Donation & documentation

Identified from donor records

Required donation held & documentation

Washed in saline 3-4 times

Washed once in Alsever’s solution

Resuspended cells in Alsever’s solution

Hematocrit performed

Pre fill check (3% cell suspension)

Filling & Labeling

Post fill check (Quality Control)

Approved by chief before distribution

Figure1  Flow chart of  production for screening and identification red cells

Randomdonorsamples

Screen for required blood group antigens & documentation

Confirm blood group antigens of donated blood

Regulardonorwithknown
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