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การตรวจหาคาฮีโมโกลบิน (hemoglobin determination) 

กอนการบริจาคโลหิตเปนการตรวจคัดกรองเพ่ือปองกันผูบริจาค

โลหิตท่ีมีคาฮีโมโกลบินต่ำาจากภาวะซีดซ่ึงมีสาเหตุจากการขาด 

ธาตุเหล็ก โรคธาลัสซีเมีย1,2  หรือสาเหตุอื่นๆ ในการจัดหาโลหิต

ใหเพียงพอกับความตองการของผูปวยนั้น นอกจากจะตองคำานึง

ถึงความปลอดภัยของผูปวยจากการรับโลหิตแลว ความปลอดภัย

และความเสี่ยงตางๆที่อาจเกิดขึ้นในผูบริจาคโลหิตมีความสำาคัญ 

เชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้ผูจัดหาโลหิตจึงตองใหความสนใจ ไมละเลย 

และปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกำาหนดโดยธนาคารเลือดแตละแหง 

อยางเครงครัด ทั้งนี้เพราะไมเพียงแตจะทำาใหไดโลหิตที่มีคุณภาพ 

กอใหเกิดประโยชนตอผูปวยที่ไดรับโลหิตหรือสวนประกอบของ

โลหิตจากผูบริจาคนั้นแลว ยังทำาใหผูบริจาคโลหิตมีความพึงพอใจ 

ตอการบริการที่ไดรับ เนื่องจากไมมีความเสี่ยงหรืออันตรายจาก

การบริจาคโลหิต ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนปจจัยสำาคัญประการหนึ่งที่ทำาให 

ผูบริจาคโลหิตกลับมาบริจาคซ้ำาและยังคงบริจาคตอไปอยางสม่ำาเสมอ 

(donor retention) เพื่อชวยใหการจัดหาโลหิตเพียงพอกับความ

ตองการ

จากการศึกษาของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

และจากตางประเทศพบวา ผูที่บริจาคโลหิตประจำาทุก 3 เดือน 

มักมีอาการซีดตามมา ทั้งๆ ที่กอนบริจาคโลหิตไดมีการซักถาม

ประวัติ ตรวจรางกายและตรวจหาความเขมขนของโลหิตแลวทุก

ครั้ง รวมทั้งปริมาณโลหิตที่บริจาคอยูในเกณฑมาตรฐานที่กำาหนด 

แตยังมีรายงานวาผูบริจาคที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากสาเหตุนี้ประมาณ 

รอยละ 10-203  มีสาเหตุจากภาวะซีดโดยตรวจพบวามีระดับฮีโม- 

โกลบินต่ำากวามาตรฐาน ซึ่งแสดงวามีความเขมขนของเม็ดโลหิต 

แดงไมมากพอที่จะนำาไปใหผูปวยและในขณะเดียวกันการบริจาค

โลหิตอาจเปนอันตรายตอตัวผูบริจาคเอง เนื่องจากการขาดธาตุ

เหล็กจะยังไมทำาใหโลหิตจางในทันที แตการสรางโลหิตจะคอยๆ

ลดลง จนกระทั่งเวลาผานไปหลายเดือนระดับฮีโมโกลบินจึงจะ

ลดต่ำาลง การศึกษาวัดปริมาณธาตุเหล็กดวยเฟอรริตินในซีรัม

แสดงใหเห็นวากลุมผูบริจาคโลหิตเปนประจำามีปริมาณธาตุเหล็ก

ในรางกายนอยกวาผูเริ่มบริจาค4,5 ผูบริจาคเพศหญิงมีความเสี่ยง

ที่จะขาดธาตุเหล็กมากกวาเพศชาย เนื่องจากมีธาตุเหล็กสะสมใน 

รางกายเพียง 200-400 มิลลิกรัม6  จึงควรใหความสำาคัญเปน 

พิเศษในการเสริมธาตุเหล็กหลังการบริจาค ภาวะขาดธาตุเหล็กเปน 

ปญหาที่พบบอยในสตรีไทยและผูที่บริโภคอาหารที่มีธาตุเหล็กนอย 

แตไมมีอาการ เนื่องจากผูที่สนใจบริจาคโลหิตในปจจุบันจำานวน

มากกวาครึ่งเปนสตรี การจัดการแกไขปญหาผูบริจาคโลหิตที่ม ี

ภาวะขาดธาตุเหล็ก เพื่อใหกลับมาบริจาคโลหิตไดอีกจะชวยทำาให 

ธนาคารเลือดตางๆ ไดรับโลหิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำาใหผูที่ตั้งใจจะ

มาบริจาคไมรูสึกผิดหวังเนื่องจากไมสามารถสรางกุศลได สาเหตุ

ของภาวะซีดในผูบริจาคเหลานี้พบวาเกิดจากการรับประทานอาหาร 

ที่ไมถูกตองตามหลักโภชนาการ ไดแกผูที่รับประทานอาหารมังสะ-

วิรัติ ผูที่ไมรับประทานเนื้อแดง เลือด หรือตับ ดวยความไมเขาใจ 

ขาดความรูหรือตั้งใจเพราะตองการควบคุมน้ำาหนัก รางกายจึงขาด

ธาตุเหล็กซึ่งเปนสารสำาคัญในการสรางเม็ดโลหิตแดง เรื่องของ 

อาหารเปนความชอบสวนบุคคล ผูที่สนใจรับประทานอาหารเพื่อ

สุขภาพซึ่งเนนผักและงดเนื้อสัตว ยอมมีสุขภาพดีแตเสี่ยงที่จะขาด

ธาตุเหล็ก7 ดังนั้นจึงควรใหผูบริจาคโลหิต ไดรับธาตุเหล็กเสริมเปน

ประจำาเปนการปองกันภาวะซีด 

ดังนั้นการตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน จึงมีความสำาคัญและตอง

มีการตรวจในผูท่ีประสงคจะบริจาคโลหิตทุกคนอยางแพรหลาย 

ทั่วโลก กอนการบริจาคโลหิตทุกครั้ง ทั้งผูที่บริจาคในสถานที่และใน

การออกหนวยเคลื่อนที่ โดยมีหลักเกณฑวา ผูที่มีระดับฮีโมโกลบิน

เทากับหรือมากกวามาตรฐานจึงจะอนุญาตใหบริจาคโลหิตได ความ

สำาคัญของการตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบินในผูบริจาคโลหิตมีความ

สำาคัญทั้งตอผูบริจาคครั้งแรก (first time donor) และผูบริจาค

ซ้ำา (repeated donor) ในผูบริจาคครั้งแรกการตรวจทำาใหบอก

ไดวาผูบริจาครายนั้นสามารถบริจาคโลหิตไดหรือไมโดยที่จำานวน

โลหิตที่เจาะออกจะไมเปนอันตรายตอตัวผูบริจาคเอง ถาการตรวจ

แสดงวาผาน ผูบริจาคโลหิตจะมีความสบายใจวาสุขภาพดี แตถา
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ผลการตรวจไมผานเกณฑมาตรฐานยอมแสดงวามีความผิดปกติ 

ในตัวผูบริจาคโลหิต ซึ่งเจาหนาที่ พยาบาล หรือแพทย ตองเปนผูให 

คำาอธิบายถึงสาเหตุและวิธีปฏิบัติตัวหรือแนะนำาใหไปตรวจหาสาเหตุ

แลวแตกรณี ซึ่งลวนแตเปนประโยชนตอตัวผูบริจาคทั้งสิ้น สวน

กลุมผูบริจาคซ้ำา เปนที่ทราบดีวาในการบริจาคโลหิตแตละครั้ง จะม ี

การสูญเสียธาตุเหล็กไปดวย อัตราการพบผูบริจาคโลหิตที่มีภาวะ

ซีดจากการขาดธาตุเหล็กจึงขึ้นกับจำานวนครั้งของการบริจาค เพราะ

การบริจาคโลหิต 4 ครั้งตอป นั้นแตละครั้งมีการสูญเสียเม็ดโลหิต

แดงประมาณ 200 มล. จึงมีการสูญเสียธาตุเหล็กประมาณ 2.2 มก. 

ตอวัน ซึ่งจำานวนนี้มากกวา iron requirement ทั้งของผูชาย 

(1 มก.ตอวัน) และผูหญิง (1.5 มก.ตอวัน)8  ดวยเหตุนี้ วิธีที่ใชตรวจหา 

ปริมาณฮีโมโกลบินจึงตองเปนวิธีมาตรฐานหรือเทียบเทามาตรฐาน 

มีความไวและความจำาเพาะสามารถใหผลที่มีความคลาดเคลื่อนนอย 

มีความแมนยำาและเชื่อถือได สะดวกในการใชและใหผลรวดเร็วที่

สำาคัญมีคาใชจายที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามในการตรวจนั้นไมวา

จะใชวิธีใดก็ตาม บุคลากรผูทำาหนาที่ตรวจตองเปนผูมีความรู ความ

ชำานาญ ไดรับการฝกอบรมวิธีการทำางานอยางถูกตองและตองปฏิบัติ

ตามวิธีทำาและคำาแนะนำาของผูผลิตอยางเครงครัด จึงจะไดคาที ่

ถูกตองแมนยำาเทียบเทาวิธีมาตรฐาน

โดยทั่วไปวิธีที่ใชเปนมาตรฐานในหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา

สำาหรับการตรวจวัดฮีโมโกลบินคือ การตรวจหาไซยันเมทฮีโมโกล-

บิน (cyanmethemoglobin) โดยใชตัวอยางโลหิตที่ไดจากหลอด

เลือดดำาทำาการตรวจดวยเครื่องอัตโนมัติ (automated hematology 

cell analyzer)  ซึ่งเหมาะสำาหรับการใชตรวจในงานประจำาของหอง

ปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา แตไมเหมาะสมในการคัดกรองผูบริจาค

โลหิตจำานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีการออกหนวยรับบริจาค

โลหิตนอกสถานที่ ดังนั้นธนาคารเลือดจึงนิยมใชการตรวจคัดกรอง

ฮีโมโกลบินในผูบริจาคโลหิตโดยใชวิธีที่งาย สะดวก รวดเร็ว ราคา

ถูกไดผลใกลเคียงกับวิธีมาตรฐานที่ตรวจดวยเครื่องอัตโนมัติ วิธี

ตรวจที่ใชกันมีดังนี้

1. WHO hemoglobin color scales9

เปนวิธีที่งาย ประหยัด และสะดวกที่สุด ไมตองอาศัยบุคลากร

ที่มีความชำานาญพิเศษ แตมีความถูกตองแมนยำานอยที่สุด การ

ทดสอบทำาโดยนำากระดาษทดสอบของ WHO hemoglobin color 

scale แตะลงบนหยดโลหิตจากปลายนิ้ว หรือติ่งหูของผูบริจาค

โลหิต และนำากระดาษที่ไดผลแลวมาเทียบกับ WHO hemoglobin 

color scale ซึ่งสามารถวัดคา ฮีโมโกลบินไดระหวาง 4-14 g/dL 

in 2 g/dL increments ในระยะแรกศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

ไดนำาวิธีนี้มาใชกับผูบริจาคโลหิตในหนวยเคลื่อนที่ เนื่องจากมี

ความสะดวก คลองตัวในการปฏิบัติงาน แมภายหลังจะหากระดาษ

ทดสอบของ WHO แลวไมไดก็ตาม แตตอมาพบวา มีขอจำากัด

มากคือ การดู end point ที่มีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับผูทำา

และการอานผล จึงเปนการยากตอการกำาหนด quality control 

ไมสามารถบอกปริมาณที่แทจริงของฮีโมโกลบินได ทั้งยังไมสามารถ

ตรวจพบผูบริจาคโลหิตที่มีคาฮีโมโกลบินสูงมากจนผิดปกติดวย 

และเนื่องจากวิธีนี้เปนการทดสอบที่มีความไวนอย จึงทำาใหพบไดวา 

ผูบริจาคโลหิตบางรายอาจถูกปฏิเสธไมใหบริจาค ในขณะเดียวกัน 

ผูบริจาคโลหิตบางรายที่มีคาฮีโมโกลบินต่ำากลับสามารถบริจาคโลหิต

ได  นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่ทำาใหไดผลที่ไมแนนอน เชน แสงสวาง 

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติจึงไดยกเลิกการใช WHO hemoglobin 

color scales ตั้งแตป พ.ศ. 2553 

2. Copper sulphate density method10

เปนวิธีที่ใชกันมานานกวา 30 ป เพราะใหผลเร็ว ราคาไมแพง 

และไมตองทำาโดยบุคลากรที่มีความชำานาญเปนพิเศษ วิธีการคือ

เจาะโลหิตจากที่ปลายนิ้ว (finger stick) หรือบางประเทศเจาะ

ติ่งหู (ear stick) และปลอยใหหยดโลหิตจมลงในน้ำายา copper 

sulphate ที่รูคา specific gravity เชน 1.052 เทียบเทาฮีโม- 

โกลบิน 12.5 g/dL ใชสำาหรับผูบริจาคโลหิตหญิง และ 1.053 

เทียบเทาฮีโมโกลบิน 13.0 g/dL ใชสำาหรับผูบริจาคโลหิตชาย11,12 
  
 

ซึ่งถาหยดโลหิตจมลงทันทีหรือคอยๆ จมจนถึงกนขวดภายในเวลา

ที่กำาหนด แสดงวา specific gravity ของหยดโลหิต (whole 

blood) มีมากกวาของ copper sulphate ถือวาผลการทดสอบ

ผานสามารถบริจาคโลหิตได13

วิธีนี้มีขอจำากัดคือ การดู end point ที่มีความแตกตางกัน ขึ้น

อยูกับผูทำาและการอานผล จึงเปนการยากตอการควบคุมคุณภาพ 

นอกจากนี้เปนการใชน้ำายาที่มี specific gravity เพียงคาเดียว

จึงไมสามารถบอกปริมาณที่แทจริงของฮีโมโกลบินได อีกทั้งยัง

ไมสามารถตรวจพบผูบริจาคโลหิตที่มีคาฮีโมโกลบินสูงมากจนผิด

ปกติดวย และเนื่องจากวิธีนี้เปนการทดสอบที่มีความไวนอย จึง

ทำาใหพบไดวาผูบริจาคโลหิตบางรายอาจถูกปฏิเสธไมใหบริจาค ใน

ขณะเดียวกันผูบริจาคโลหิตบางรายที่มีคาฮีโมโกลบินต่ำากลับสามารถ

บริจาคโลหิตได นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่ทำาใหไดผลที่ไมแนนอนอีก

หลายประการ ไดแก การเก็บรักษาน้ำายา copper sulphate วิธี

การใชน้ำายาตอจำานวนผูบริจาคโลหิต วัสดุที่ใชในการเจาะปลาย

นิ้วที่มีขนาดและความลึกแตกตางกัน รวมทั้งความชำานาญของ

ผูเจาะมีผลตอปริมาตรและคุณภาพของโลหิตที่ไดดวย อยางไร

ก็ตามในปจจุบันนี้ ธนาคารเลือดสวนใหญยังนิยมใชวิธีนี้ในการ

คัดกรองผูบริจาคโลหิต เพราะทำางาย ใหผลเร็วและราคาไมแพง 

หากพบวาไมผานเกณฑ จึงทำาการตรวจเพิ่มเติมดวยวิธีอื่น หาก

ผานเกณฑจึงใหบริจาคโลหิตได ซึ่งปจจุบันศูนยบริการโลหิตแหง
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ชาติ ยังใชวิธีนี้ในการคัดกรองผูบริจาคโลหิตทั้งในสถานที่และใน

หนวยเคลื่อนที่เปนการตรวจเบื้องตน 

3. การหาคา hematocrit14

ฮีมาโตคริต (hematocrit, Hct) หรือ packed cell volume 

(PCV) หรือ erythrocyte volume fraction คือ เปอรเซนตของ

เม็ดโลหิตแดงตอปริมาณโลหิตทั้งหมด คาปกติของ Hct ในเพศ

ชายคือ 45% และเพศหญิงคือ 40%   Hct จึงนับเปนสวนประกอบ

หนึ่งของผลการตรวจนับเม็ดเลือดอยางสมบูรณ

เมื่อการตรวจฮีโมโกลบินดวยวิธี copper sulphate ไมผาน 

ธนาคารเลือดมักนิยมเลือกใชการหาคา Hct ซึ่งจะใชเวลาเพิ่มอีก 

5-7 นาที วิธีนี้มีปจจัยที่ทำาใหคาที่ไดไมแนนอนเชนเดียวกัน ตอมา

จึงไดมีการพัฒนาเครื่องมือ electronic hematocrit device เพื่อ

ใหไดผลที่แมนยำาขึ้นและสามารถอานคาเปนตัวเลขได สำาหรับเครื่อง

มือสมัยใหม คา Hct สามารถคำานวณโดยเครื่องอัตโนมัติซึ่งเปนการ

วัดแบบทางออม โดยคา Hct หาไดจากการคำานวณจำานวนเม็ด

โลหิตแดงคูณปริมาตรของเม็ดโลหิตแดงโดยเฉลี่ย  คา % Hct 

จะมีคาเปนสามเทาของความเขมขนของฮีโมโกลบิน

อยางไรก็ตามวิธีนี้ไมเปนท่ีนิยมใชในการคัดกรองผูบริจาค

โลหิต โดยเฉพาะกรณีที่มีผูบริจาคจำานวนมากทั้งในสถานที่และ

หนวยเคลื่อนที่ เนื่องจากยังตองใชเวลาตอรายนานกวาวิธี Copper 

sulphate หรือ portable hemoglobinometer

4. การหาคา hemoglobin ดวยเครื่อง portable hemoglobinometer15

เปนการหาคาฮีโมโกลบินดวยเครื่อง hemoglobinometer ซึ่ง

สามารถบอกปริมาณฮีโมโกลบินในโลหิตผูบริจาคโลหิต ใชตรวจ

ไดทั้งในโลหิตที่เจาะปลายนิ้ว จากติ่งหูและจากหลอดเลือดดำา วิธีนี้

ฮีโมโกลบินจะถูกเปลี่ยนเปน azide methemoglobin derivative 

และมีสีเกิดขึ้นเปน end point ใหเครื่องอานปริมาณฮีโมโกลบิน

ซึ่งอานไดตั้งแต 0-25.6 g /dL โดยบอกคาเปนตัวเลข

วิธีนี้ทำาไดงาย ใชโลหิตปริมาณนอยเพียง 10 µL และใหผล

เร็ว บอกคาฮีโมโกลบินไดภายในเวลา 45 วินาที เครื่องมีน้ำาหนัก

เบาสามารถใชกับงานรับบริจาคโลหิตทั้งในสถานท่ีและการออก

หนวยเคลื่อนที่ จากการศึกษาเปรียบเทียบเครื่องชนิดนี้กับเครื่อง

วิเคราะหโลหิตอัตโนมัติซึ่งเปนวิธีมาตรฐานพบวา เครื่องมีความคลาด

เคลื่อนนอย แตมีความถูกตองแมนยำาสูงเชนเดียวกัน ปจจุบันมี

เครื่องที่สามารถบอกปริมาณฮีโมโกลบินไดอยางรวดเร็วหลายชนิด 

เชน HemoCue, ComboLab HB System, DiaSpect และ 

STAT-Site  เปนตน

ดวยเหตุผลดังกลาวธนาคารเลือดหลายแหงทั่วโลก จึงนิยมใช 

เครื่องเหลานี้แทนการใชวิธี copper sulphate ดังเชนในอดีต แต 

อยางไรก็ตามที่สำาคัญคือ การฝกอบรมบุคลากรใหรูจักใชเครื่อง

อยางถูกตองเพื่อใหไดคาที่แมนยำาเชื่อถือได  เหตุผลเดียวที่เปน 

ปญหาคือ ราคาของการตรวจซึ่งจะสูงกวาการใชวิธีเดิม ขอดีของ

การตรวจดวยวิธีนี้อีกประการหนึ่งสำาหรับผูบริจาคโลหิตคือ การ

รูคาฮีโมโกลบินที่แนนอนทำาใหผูบริจาคโลหิตไดรับการดูแลและ

รักษาภาวะซีดหรือภาวะมีฮีโมโกลบินสูงผิดปกติอยางถูกตอง

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ นำา portable hemoglobinometer 

มาใชคูกับวิธี copper sulphate โดยใชตรวจหาคาฮีโมโกลบิน 

ในผูบริจาคโลหิตที่ตรวจดวยวิธ ี copper sulphate แลวโลหิต

ลอยหรือจมชา

5. การหา คา hemoglobin โดย cyanmethemoglobin assay16

เปนวิธีที่ใชเปนมาตรฐานสำาหรับการหาคาฮีโมโกลบิน เพราะเปนการ

เปลี่ยนจาก carboxyhemoglobin เกิดขึ้นไดเร็วและมี stability 

ทำาใหมี precise spectrophotometic analysis ปจจุบันมีเครื่อง

ตรวจวัดฮีโมโกลบินโดยเครื่องวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ ซึ่งเปน 

เครื่องมือตรวจโลหิตที่เจาะจากหลอดโลหิตดำา สามารถใหผลที่ 

แมนยำาและเชื่อถือได เหมาะสมกับการตรวจโลหิตของผูปวยใน 

งานประจำาวัน แตไมเหมาะสมกับการตรวจคัดกรองผูบริจาคโลหิต

ทั้งในสถานที่และหนวยเคลื่อนที่ เนื่องจากปริมาณงานที่มากและ

เรงดวน

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ นำาวิธีนี้มาใชกับผูบริจาคโลหิตที่

ไดรับการตรวจโลหิตดวยวิธี copper sulphate และ portable 

hemoglobinometer แตผลที่ไดไมผานเกณฑ จึงทำาใหบริจาค

โลหิตไมได ผูบริจาคโลหิตจะไดรับการตรวจหาคาฮีโมโกลบินอีกครั้ง 

ดวยวิธี cyanmethemoglobin assay (เปนโครงการ Donor Care 

สำาหรับผูบริจาคโลหิตภายในสถานที่) นอกจากรูคาฮีโมโกลบิน

แลว ยังรูคาของจำานวนเม็ดโลหิตแดง เม็ดโลหิตขาว เกล็ดโลหิต 

รูลักษณะ ขนาด ทำาใหสามารถพยากรณโรคที่มีภาวะซีดได เชน

โรคธาลัสซีเมีย

6. Non-invasive method for hemoglobin17,18

วิธีการตรวจหาคาฮีโมโกลบินท่ีใชกันอยูอยางแพรหลายใน 

ปจจุบันคือการเจาะโลหิตจากปลายนิ้ว ซึ่งมิไดบอกปริมาณธาตุเหล็ก

ในรางกายแตเปนวิธีที่งาย สะดวกและรวดเร็ว แตเนื่องจากเปนวิธี

ที่ตองใชเข็มเจาะโลหิต จึงมีความเจ็บปวดทำาใหมีการรองเรียนจาก

ผูบริจาคโลหิต ตอมาบริษัท OrSense ประเทศอิสราเอลไดพัฒนาวิธี

การวัดฮีโมโกลบินแบบใหม โดยใชเทคนิค Occlusion Spectroscopy 

Technology ซึ่งไมตองเจาะโลหิตปลายนิ้ว (non-invasive) โดย

ใชความดันบีบที่รอบนิ้ว ขณะที่โลหิตไหลผานหลอดโลหิตที่ถูกบีบ 

อยูนั้น จะทำาการตรวจวัดคาตางๆ ดวยแสง การบีบที่นิ้วขณะวัดจะ

ทำาใหไดสัญญาณสูงขึ้น จากนั้นจับสัญญาณที่ตองการที่มีสัญญาณรบ

กวนนอยที่สุด นำามาวิเคราะหและรายงานผลผานหนาจอ วิธีการดัง
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กลาวนี้ทำาใหไดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดที่ถูกตอง

มากขึ้น และใชไดดีแมความดันในการสูบฉีดเลือดจะต่ำา (Figure 1)

นอกจากเครื่องนี้จะสามารถตรวจวัดฮีโมโกลบินแลว ยังมีการ

เพิ่มความสามารถในการตรวจสัญญาณชีพจร(pulse rate) และ

วัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจน แบบไมตองเจาะเลือด (non-

invasive) ทำาใหการตรวจวัดมีความรวดเร็วและปลอดภัยทั้งกับ

ผูปฏิบัติงานและผูบริจาคโลหิต

วิธีนี้มีใชในธนาคารเลือดของประเทศตางๆ หลายแหง เชน 

ประเทศเยอรมนี อิสราเอล สเปน บราซิล และอินเดีย เปนตน 

เนื่องจากเปนการตรวจหาคาฮีโมโกลบินโดยไมตองใชโลหิต จึง

ไมมีการเจาะโลหิตที่ปลายนิ้วของผูบริจาคโลหิต ทำาใหเกิดความ

พึงพอใจแกผูบริจาคโลหิตมาก เพราะไมตองกลัวเจ็บนิ้วจากการ

ถูกเข็มแทง นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจดวยเชนกัน 

เพราะไมตองมีการสัมผัสกับโลหิตผูบริจาค และเปนการลดขยะ

ติดเชื้อ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ไดทำาการศึกษาการตรวจหาคาฮีโม-

โกลบินของผูบริจาคโลหิตกอนการบริจาค ในเดือน เมษายน พ.ศ. 

2556 โดยใชเทคนิค Occlusion Spectroscopy Technology 

ซึ่งไมตองเจาะโลหิต (non-invasive) ดวยเครื่อง OrSense NBM 

200 และทำาการเปรียบเทียบผลการตรวจกับการตรวจจากโลหิต

ปลายนิ้วดวยเครื่อง hemoglobinometer (DiaSpect) และ

เครื่องวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ Horiba counter ซึ่งเปนเครื่อง

ตรวจโลหิตที่เจาะจากหลอดเลือดดำา

การศึกษาผูบริจาคโลหิตทั้งหมด จำานวน 210 ราย เพศชาย 90 

ราย และเพศหญิง 120 ราย พบวา คา ฮีโมโกลบินที่วัดไดจากเครื่อง

วิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ Horiba counter ไดคา 9.9-16.7 g/dL 

(mean ± SD of 13.3 ± 1.3 g/dL) คาฮีโมโกลบินที่วัดไดจาก

เครื่อง hemoglobinometer (DiaSpect) ใชหลัก Photometric, 

broad spectrum with compensation for turbidity and 

scattering ไดคาระหวาง 10.6 – 18.3 g/dL (14.2 ± 1.4 g/dL) 

และคาฮีโมโกลบินที่วัดดวยเครื่อง OrSense NBM 200 ใชหลัก 

Occlusion Spectroscopy Technology ไดคาระหวาง 10.1 – 

16.3 g/dL (13.8 ± 1.2 g/dL)

การตรวจหาคาฮีโมโกลบินโดยไมตองมีการเจาะโลหิตผูบริจาค

โลหิต มีขอดีหลายประการ เชนบุคคลากรผูปฏิบัติงานไมมีความ

เสี่ยง ลดปริมาณขยะติดเชื้อ ขยะมีคม คาที่วัดไดมีความถูกตอง 

เที่ยงตรง รวดเร็ว เห็นผลไดทันที การใชงานงายไมตองอาศัย

ทักษะ หรือความชำานาญเปนพิเศษ ที่สำาคัญคือ ผูบริจาคโลหิตมี

ความพึงพอใจ เพราะไมตองเจ็บนิ้วจากการโดนเข็มเจาะ ขณะนี้

มีใชในธนาคารเลือดและโรงพยาบาลกวา 50 แหงในตางประเทศ

การศึกษาที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ จำานวน 210 ราย ไดผล 

เปนที่นาพอใจ แตถาจะมีการนำามาใชจริงคงตองทำาการศึกษาเพิ่ม

ใหจำานวนตัวอยางมากกวานี้ และคาดวาจะมีการนำามาใชแทนเทคนิค

เจาะตรวจความเขมโลหิตจากปลายนิ้วในไมชานี้

ดวยเง่ือนไขที่ตองมีการตรวจหมูโลหิตสำาหรับผูบริจาคโลหิต

ครั้งแรก และผูบริจาคโลหิตประจำาที่ไมไดนำาบัตรประจำาตัวผูบริจาค

โลหิตมาดวย จึงตองใชโลหิตจากปลายนิ้วมาตรวจหาหมูโลหิต 

กอนทำาการบริจาค  จึงทำาใหศูนยบริการโลหิตแหงชาติยังไมมีนโยบาย 

ที่จะนำาวิธีการตรวจหาคาฮีโมโกลบินโดยไมตองเจาะเลือด (non-

invasive) มาใชในการตรวจหาความเขมขนของโลหิตกอนการ 

บริจาคในขณะนี้ ถึงแมวาคาใชจายในการตรวจจะใกลเคียงกับการ

ตรวจดวยเครื่อง portable hemoglobinometer ก็ตาม (ประมาณ 

10 กวาบาทตอราย) อยางไรก็ตาม ถามีการพัฒนางานบริการโลหิต

Figure 1  Feature of the OrSense NBM 200 (http://www.orsense.com/product.php?ID=46)



การตรวจหาคาฮีโมโกลบินในผูบริจาคโลหิตดวยวิธีไมเจาะโลหิตจากปลายนิ้ว

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 24  ฉบับ ที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2557

293

โดยนำาเทคโนโลยีมาใชกับงานบริการโลหิตในทุกกระบวนการก็จะ

ทำาใหขามปญหานี้ไปได

สรุป

การตรวจหาคาฮีโมโกลบินในผูบริจาคโลหิตทำาไดหลายวิธี 

แตไมมีวิธีไหนที่ดีและสมบูรณที่สุดสำาหรับใชในการตรวจคัดกรอง 

ผูบริจาคโลหิตเพียงลำาพังโดยวิธีเดียว ธนาคารเลือดหลายแหงจึง

มีการใชอยางนอยสองวิธีรวมกัน เชนเดียวกับศูนยบริการโลหิต

แหงชาติที่มีการนำาวิธี copper sulphate มาใชคูกับวิธี portable 

hemoglobinometer ในการคัดกรองผูบริจาคโลหิต แตในอนาคต

อาจมีการนำาวิธี non- invasive method มาใชเพื่อความพึงพอใจ

และความปลอดภัยของผูบริจาคโลหิตและบุคลากรผูทำาหนาท่ี 

คัดกรอง
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