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บทคัดยอ

การประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติครั้งที่21ประจำาป2556

6-8มีนาคม2556ณโรงแรมเอเชียกรุงเทพมหานคร

OralPresentation

ชมรมผูบริจาคโลหิตจังหวัดขอนแกนสื่อกลางผูบริจาคและจิตอาสา
นายอังกูรพินพิสิทธิ ์(ประธานชมรมฯ)   นายธารินทร  ภักดี* (เลขานุการชมรมฯ)

*โรงพยาบาลขอนแกน

บทนำา: จังหวัดขอนแกนมีการใชโลหิตและจัดหาโลหิตเปนจำานวนมาก โดยในป 2555 จังหวัดขอนแกนจัดหาโลหิตไดมากกวา 72,000 

ถุง การจัดหาโลหิตใหเพียงพอและไดโลหิตที่มีคุณภาพ ตองอาศัยการมีสวนรวมในสังคม ชมรมผูบริจาคโลหิตจังหวัดขอนแกน เปน 

กลุมบุคคลที่มีบทบาทมากในการเผยแพรประชาสัมพันธ การรณรงคจัดหา จัดกิจกรรมพิเศษ รวมทั้งการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ที่

สงเสริมการบริจาคโลหิต

วัตถุประสงค: เพื่อสนับสนุนการเผยแพรประชาสัมพันธ รณรงคจัดหาโลหิตใหเพียงพอและยั่งยืน

วีธีการ: ชมรมฯ กอตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 มีประธานและกรรมการมาแลว 2 ชุด สมาชิกประกอบดวยทุกสาขาอาชีพ มีการจัด

กิจกรรมบริจาคโลหิตอยางสม่ำาเสมอตลอดทั้งป มีการประชาสัมพันธการบริจาคโลหิตผานสื่อตางๆ มีการระดมทุนและสิ่งของจากผูมี

จิตศรัทธาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต

ผลการดำาเนินการ: จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตมากกวา 10 ครั้งตอป ประชาสัมพันธการบริจาคโลหิตอยางตอเนื่อง ทางวิทยุอยางนอย 1 ครั้ง

ตอสัปดาห โทรทัศนทองถิ่น 2-3 ครั้งตอป ออกรายการตลาดสดสนามเปา ทางชอง 5 วันที่ 13 มกราคม 2556 จัดรถแหประชาสัมพันธ 

ติดปายประชาสัมพันธตามจุดตางๆ และจัดทำาจุลสาร ชมรมฯ ไดจัดตั้งกลุม “ดนตรีจิตอาสากอนดิน” เลนดนตรีสรางสีสันใหกับกิจกรรม

บริจาคโลหิต ชมรมฯมีการระดมทุนจัดซื้อสิ่งที่จำาเปนในการจัดหาโลหิต เชน รถปกอัพสำาหรับขนสงโลหิต พัดลมฉากกั้น เครื่องโทรสาร 

ฯลฯ มอบใหแกคลังเลือด รวมทั้งจัดหาของที่ระลึกและอาหารเสริมใหผูบริจาคในโอกาสตางๆ

อภิปรายและสรุปผล: การสงเสริมกลุมจิตอาสาใหมีสวนรวมในกิจกรรมบริจาคโลหิต กอใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและทัศนคติที่

ดีตอการบริจาคโลหิตอยางกวางขวางในสังคม หนวยงานจัดหาโลหิตควรปรับการทำางานใหสามารถประสานกับกลุมจิตอาสา เพื่อใหเกิด

บรรยากาศที่ดีในการทำางานและเกิดความรวมมือที่ยั่งยืนตอไป
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การใชC4coatedcellชวยในการตรวจหาแอนติบอดีตอหมูเลือดChido–Rodgers
มรกตเอมทิพย*, ยศสินี แพทยรังสี*, จิราภรณ จันทอักษร*,วิมล มานะกุล*, สุดาวรรณ ลิ้มธรรมาภรณ*  และ ภาวิณี คุปตวินทุ*

*หนวยปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ฝายหองปฏิบัติการพิเศษ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

หมูเลือดระบบ Chido/Rodgers(Ch/Rg) เปนหมูเลือดที่อยูบนคอมพลีเมนต (C4) ซึ่งเม็ดเลือดแดงจะสามารถดึง Ch/Rg 

antigen ของคอมพลีเมนตในซีรัมมาแสดงออกบนผิวเซลลได แตละคนอาจพบแอนติเจน Ch/Rg แตกตางกัน ในการที่จะตรวจหา

แอนติบอดีนั้น ตองนำาเซลลมา coated ดวยคอมพลีเมนตที่ไดจากซีรัมหลายคนรวมกัน เพื่อใหมีแอนติเจน Ch/Rg ครบทุกตัว แลว

จึงนำาไปทดสอบหาแอนติบอดีตอไป การ coated เซลลสามารถทำาได โดยใชน้ำาตาล sucrose 10% 8 หยด packed red cell 1 หยด 

และ fresh pool normal AB serum (ไมนอยกวา 5 ราย) 1 หยด นำาไป incubate ที่อุณหภูมิ 37 ำC นาน 30 นาที เมื่อครบเวลานำา

มาลางเซลล 3 ครั้ง แลวเตรียมเปนเซลล suspension 3-5% ในน้ำาเกลือพรอมที่จะนำาไปทดสอบ การทดสอบหาแอนติบอดี Chido/

Rodgers นั้นทำาเปนสองชุด ชุดที่หนึ่ง ใชซีรัมผูปวย 2 หยด และหยดเซลลที่ไมได coated 1 หยด  ชุดที่สองใชซีรัมผูปวย 2 หยด และ

เซลลที่ผานการ coated แลวจำานวน 1 หยด และทดสอบควบคูไปกับ positive control โดยใช Anti- Ch แทนตัวอยางซีรัมผูปวย 

incubate ที่อุณหภูมิหอง นาน 20 นาที แลวลางดวยน้ำาเกลือ 3 ครั้ง หยดดวย anti-human globulin (IgG monospecific) หลอด

ละ 2 หยด เขยาใหเขากัน แลวปนอานผลการแปลผลเปรียบเทียบปฏิกิริยาระหวางเซลลที่ coated ดวยคอมพลีเมนต และเซลลที่ไมได 

coated ดวยคอมพลีเมนตหากพบปฏิกิริยามีความแรงที่เทากันหรือใกลเคียงกันแสดงวาไมมี anti-Chido/ Rodgers แตถาปฏิกิริยา

ของหลอดที่ทดสอบที่ coated ดวยคอมพลีเมนตมีความแรงมากกวาหลอดที่ไมได coated เซลลดวยคอมพลีเมนตแสดงวาผูปวยมี 

anti- Chido/Rodgers โดยความแรงของปฏิกิริยาควรตางกันอยางนอย 2 เทา

หนวยปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ฝายหองปฏิบัติการพิเศษ ศูนยบริการโลหิตฯ ไดตรวจหา anti- Ch/Rg ในผูปวยจำานวน 

31 ราย พบผูปวยมี anti- Chido จำานวน 10 ราย และ anti- Rodgers จำานวน 1 ราย anti- Ch/Rg เปนแอนติบอดีที่ไมมีความ

สำาคัญทางคลินิกเนื่องจากเปนแอนติบอดีที่ไมกอใหเกิดปฏิกิริยา hemolysis จากการรับโลหิตในผูปวยดังนั้นผูปวยสามารถรับโลหิต

ชนิด incompatible crossmatch ได
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QCDataofFreshFrozenPlasmaandCryoprecipitateproducedatSirirajHospital
Parichart Permpikul*, Varaporn Meesamut*, Yuwathida Nonnoi*, Usanee Sirirboonrit*, Chulaluk Komoltri*** 

Theera Ruchutrakool**, Yupa Nakkinkun** and Sasitorn Bejrachandra*

*Department of Transfusion Medicine ,** Department of Medicine and

***Office of Research and Development Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

BackgroundSiriraj Blood Bank produce fresh frozen plasma(FFP) and cryoprecipitate for clinical use.  These 

products were subjected for measurement of essential contents as guide by international and local standard.  To 

know our product is our goal so this study was conduct to determine the amount of essential component namely 

– factor VIIIc, von Willebrand factor(vWF) and fibrinogen in fresh frozen plasma and cryoprecipitate product.

MaterialandmethodsThe sample size was calculate by statistical expert using pilot data to achieve reliable 

average value and 95% confidential interval and the calculate sample size for both FFP and cryoprecipitate were 

260 units.  The amount of factor VIIIc was measured using two stage factor VIII assay, vWF was determine by 

Enzyme Linked Immunosorbent Assay and fibrinogen was measured by turbidimetric quantitative method. For 

cryoprecipitate – amount of factor VIIIc and fibrinogen were measure both in individual cryoprecipitate unit and 

in pooled cryoprecipitate and calculate back to amount per unit.

ResultsFFP had mean volume 217 ml (95%CI: 212-222 mL), factor VIIc 0.96 IU/mL (95%CI: 0.93- 0.99 IU/mL) vWF 

0.83 IU/mL (95%CI: 0.77-0.89 IU/mL).  Individual unit of cryoprecipitate contain mean value of factor VIIIc 241 IU/bag

(95%CI: 232-250 IU/bag) fibrinogen 238 mg/bag (95%CI: 226-250 mg/bag) and vWF 193 IU/bag (95%CI: 181-204 

IU/bag ).  In pooled cryoprecipitate the mean Factor VIIIc were 224 IU/bag (95%CI: 218-230 IU/bag) and mean 

fibrinogen 216 mg/bag (95%CI: 203-230 mg/bag).

DiscussionandConclusionThe American Association of blood bank standard state that cryoprecipitate should 

have minimum factor VIII amount in each bag of 80 IU and fibrinogen 150 mg.  Thailand standard indicate that 

every unit of cryoprecipitate should have minimum factor VIII of 70 IU and fibrinogen amount more than 140 mg. 

Our blood bank produced FFP and cryoprecipitate that meet both international and local QC criteria.  This data 

can be used for monitoring production process and benchmarking our products with others and finally provide 

evidence based to guide clinician for the appropriate transfusion of blood product.
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อัตราการตรวจพบเชื้อHIV,HCV,HBVที่ทดสอบดวยวิธีNATและWindowperiodcaseในการตรวจ

คัดกรองโลหิตบริจาคของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาปงบประมาณ2554-2555
จารุวิทยศรชัย*  ศิริลักษณ  เพียกขุนทด*   จิราภรณ  จันทรสวาง*   ทัศนีย  สกุลดำารงคพานิช** และ สรอยสอางค พิกุลสด**

*ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 สภากาชาดไทย

**ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ความเปนมา: ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดตรวจกรองโลหิตบริจาคดวยวิธี nucleic acid amplification test (NAT) 

แบบรวม 6 ตัวอยาง เพื่อตรวจหาเชื้อ HIV, HCV และ HBV มาตั้งแตป พ.ศ. 2551 ตอมาไดขยายการตรวจ NAT ในภาคบริการ

โลหิตแหงชาติ 8 แหง สำาหรับใหบริการแกโรงพยาบาลในภูมิภาค ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดเริ่มใหบริการ

ตรวจ NAT ใหกับโรงพยาบาลเครือขายในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทรตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

วัตถุประสงค : ศึกษาอัตราการตรวจพบเชื้อ HIV, HCV และ HBV ที่ทดสอบดวยวิธี NAT (NAT yield rate) และ Window period 

case จากการตรวจพบเชื้อ HIV และ HCV ที่ทดสอบดวยวิธี NAT

แผนการศึกษาและวิธีการ: ทำาการทดสอบ NAT ในตัวอยางโลหิตบริจาคที่สงตรวจคัดกรองที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 5 ตั้งแตเดือน 

ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง กันยายน พ.ศ. 2555 โดยเปนตัวอยางที่ผลซีโรโลยีเปนลบ และทำาการทดสอบ NAT ดวยวิธีแบบรวม 6 ตัวอยาง 

(minipool 6) และ ติดตามผูบริจาคโลหิตเพื่อทำาการตรวจซ้ำา ในรายที่ตรวจพบ HIV RNA และ HCV RNA

ผลการทดสอบ : ตัวอยางโลหิตบริจาคที่ผลซีโรโลยีเปนลบและผานการตรวจดวยวิธี NAT ในปงบประมาณ 2554-2555 จำานวนทั้ง

สิ้น 153,114 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 90.13 ของโลหิตบริจาคที่สงตรวจคัดกรองที่ภาคฯ 5 โดยมีโรงพยาบาลสงตรวจ NAT จำานวน 

24 โรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 80 ของโรงพยาบาลที่สงตรวจคุณภาพโลหิตทั้งหมด ผลการทดสอบดวยวิธี NAT ตรวจพบ HIV 

RNA จำานวน 1 ราย หรือ HIV NAT yield rate 1 : 153,114 ตรวจพบ HCV RNA จำานวน 2 ราย หรือ HCV NAT yield rate 

1 : 76,557 และ ตรวจพบ HBV จำานวน 88 ราย หรือ HBV NAT yield rate 1 : 1,739 จากการติดตามผูบริจาคโลหิตที่ตรวจพบ

HIV RNA จำานวน 1 ราย มาตรวจซ้ำาภายหลังที่ตรวจพบ HIV RNA แลว 68 วัน พบวาใหผลบวกสำาหรับการตรวจ HIV Ag/Ab 

combi โดยเทคนิค Chemiluminescence (CMIA ,Abbott Diagnostics ) และ เทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟฟค (Determine, 

Abbott Diagnostics) ซึ่งใชตรวจหาแอนติบอดีตอเอชไอวี-1และเอชไอวี-2 และใหผล Western blot HIV-1 positive (HIV BLOT 

2.2,Biogenetech) สวนผูบริจาคโลหิตที่ตรวจพบ HCV RNA รายที่ 1 และรายที่ 2 ไดติดตามมาตรวจซ้ำาไดภายหลังจากตรวจพบ 

HCV RNA แลว 160 วัน และ 92 วัน ตามลำาดับ โดยใหผลบวกสำาหรับการตรวจหา Anti-HCV โดยเทคนิค Chemiluminescence

(CMIA, Abbott Diagnostics) ทั้ง 2 ราย

สรุป: ผลการศึกษายืนยันวาการใชเทคนิค NAT รวมกับการทดสอบดวยวิธีซีโรโลยี ในการคัดกรองโลหิตบริจาคในงานบริการโลหิต 

มีความจำาเปนและมีประโยชน เปนการเพิ่มความปลอดภัยของโลหิตและสวนประกอบโลหิตที่จะนำาไปใหผูปวย ลดความเสี่ยงของ

ผูปวยตอการติดเชื้อ HIV, HCV และ HBV

Key Words: • การตรวจกรดนิวคลิอิค • โลหิตบริจาค • เอชไอวี • ไวรัสตับอักเสบซี • ไวรัสตับอักเสบบี
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การศึกษาพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของผูที่มาบริจาคโลหิตณศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
สิทธิพงศวัฒนานนทสกุล*,อุสา สุทธิสาคร**, ดำารง เชี่ยวศิลป***

*ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**ภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

***ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ภูมิหลัง: ปจจุบันศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยตองจัดหาโลหิตใหไดวันละประมาณ 1,600 – 2,000 ยูนิต หรือ 46,500 

ยูนิตตอเดือน จึงเพียงพอที่จะจายใหผูปวยในโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศซึ่งพบวาปริมาณโลหิตยังขาดแคลนอยูมาก นักวิชาการดาน

จิตวิทยา และสาธารณสุขจึงสนใจศึกษาประเด็นดังกลาว เพื่อหาแนวทางจูงใจใหมีผูสนใจบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น ขอมูลจากการศึกษา

กอนหนา พบวาในประเทศที่พัฒนาแลว มีผูบริจาคโลหิตคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5-10 ของประชากร ในขณะที่ประเทศไทยมี 

ผูบริจาคโลหิตสัดสวนยังไมถึงรอยละ 1 ของประชากร ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุงศึกษาพฤติกรรมการบริจาคโลหิตและเหตุจูงใจในการ

บริจาคโลหิต ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางนโยบาย และแนวทางในการวางแผนเพิ่มการบริจาคโลหิต เพื่อนำาไปสูการแกปญหาการ

ขาดแคลนโลหิต ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติตอไป

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการบริจาคโลหิต เหตุผลที่ทำาใหตัดสินใจมาบริจาคโลหิต เจตคติตอการบริจาคโลหิต 

และปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของผูบริจาคโลหิตที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

วัสดุและวิธีการ: ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามโดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการสอบถามผูที่

เขามาบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2555 จำานวน 981 คน วิเคราะหขอมูล 

ดวยสถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณดวยวิธีการใสตัวแปรวิเคราะหพรอมกัน (Multiple Regression Analysis 

with Enter Method)

ผลการศึกษา: พบวาผูบริจาคโลหิตบริจาคเฉลี่ยปละ 2 ครั้ง อายุเฉลี่ยของผูบริจาค 33.84 ป รอยละ 80.40 เปนผูบริจาคที่เคย

มาบริจาคแลว  รอยละ 61.26 ใหเหตุผลในการบริจาคครั้งแรกวา มาดวยกุศลจิต (Altruism) และเหตุผลที่กลับมาบริจาคอีกครั้ง 

รอยละ 65.44 รายงานวามาดวยกุศลจิตเชนกัน กลุมตัวอยางมีเจตคติทางบวกตอการบริจาคโลหิตโดยมีความเชื่อวาการบริจาคไดกุศล

และมีความสุขจากการบริจาค รอยละ 61.26 รายงานวาไมตองการสิ่งของตอบแทน รองลงมารอยละ 22.94 ตองการผลการทดสอบเลือด 

ผลการศึกษาปจจัยสำาคัญที่สัมพันธกับการบริจาคโลหิตปจจุบันคือ จำานวนครั้งของการบริจาคโลหิตในปแรก (First year Donation 

Frequency) มีอิทธิพลตรงสูงสุดในการทำานายพฤติกรรมการบริจาคโลหิตปจจุบัน

สรุป: ผลการศึกษาสามารถนำาไปกำาหนดกลยุทธและเปาหมายในการติดตอสื่อสารกับผูบริจาครายเกาอยางสม่ำาเสมอเพื่อเชิญชวนใหผูบริจาค

กลับมาบริจาคใหไดจำานวนครั้งมากกวา 2 ครั้งตอป เชนเดียวกับผูบริจาครายใหมที่หากบริจาคอยางตอเนื่องในปแรก ยอมสงผลใหคง

พฤติกรรมการบริจาคฯ ตอเนื่องยาวนานได นอกจากนี้ผูบริจาคไดเสนอแนะใหเนน การประชาสัมพันธการบริจาคโลหิตในกลุมเยาวชน 

มากใหขึ้น
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ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อไวรัสทางโลหิตในชายหนุมไทยที่บริจาคโลหิต
บุญเติมแสงดิษฐ*,เปรมฤดี ชัยสุวิรัตน*, ไตรยศ ธราพร*, นริศา หงษสูงเนิน*, ธัญญะ โรจนพานิช*

*กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนยอำานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา

ภูมิหลัง: ปญหาความปลอดภัยของโลหิตที่ไดรับบริจาคที่สำาคัญคือการที่ผูบริจาคติดเชื้อโรคติดตอทางโลหิต ทำาใหตองทิ้งโลหิตบริจาค

ที่ติดเชื้อ และเสียคาใชจายประมาณถุงละ 1,500 - 2,500 บาท ในแตละปสถาบันพยาธิวิทยาฯ ตองทิ้งโลหิตที่ติดเชื้อประมาณ 200 

ถุง ผูติดเชื้อสวนใหญเปนทหาร และสวนใหญเปนพลทหาร ซึ่งเปนประชากรวัยหนุมกลุมใหญที่สามารถชักชวนใหบริจาคโลหิตไดงาย 

แตอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำาใหงายตอการติดเชื้อโรคติดตอไวรัสทางโลหิต (TTV) คือ เชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ไวรัสตับอักเสบ

ซี (HCV) และเอชไอวี (HIV)

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาความชุกของโรคติดเชื้อไวรัสทางโลหิตในพลทหารที่บริจาคโลหิตทั่วประเทศ ในป 2553-2554 เพื่อเปนขอมูล

ในการจัดหาและบริการโลหิตในสถานการณฉุกเฉินทั่วประเทศ เปรียบเทียบความชุกของโรคในแตละภาค เปนขอมูลในการประสาน 

การใหบริการทางการแพทยที่เหมาะสมแกพลทหาร

วัสดุและวิธีการ: สงแบบสอบถามใหโรงพยาบาลกองทัพบกสวนภูมิภาค 36 แหง และกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยาฯ เพื่อ

ใหเจาหนาที่ของแตละหนวยหาขอมูลจำานวนพลทหารที่บริจาคโลหิตในป 2553 – 2554 และจำานวนที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสที่ติด

ตอทางโลหิต โดยดูจาก marker ของเชื้อคือ HBsAg, Anti-HCV และ Anti-HIV สำาหรับ HBV, HCV และ HIV ตามลำาดับ รวม

ทั้ง NAT โรงพยาบาลที่ไมมีการตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิต ใหขอขอมูลจากหนวยบริการโลหิตในพื้นที่ คำานวณหาความซุกของโรค 

ติดตอไวรัสทางโลหิตแตละโรค แยกตามหนวยที่รายงานภาค และสรุปเปนภาพรวมของประเทศ

ผลการศึกษา: ในป 2553 ไดขอมูลจาก 5 หนวยงานในภาคกลาง มีพลทหารบริจาคโลหิต 5,260 นาย ติดเชื้อไวรัสทางโลหิต 260 นาย 

(4.9%) เปน HBV 3.7% HCV 0.9% และ HIV 0.4% ในป 2554 ไดขอมูลจาก 35 หนวยงานจากทั่วประเทศ มีพลทหารบริจาคโลหิต 

17,465 นาย ติดเชื้อไวรัสทางโลหิต 918 นาย (5.3%) เปน HBV 4.3% HCV 0.6% และ HIV 0.4% ความชุกของการติดเชื้อแตละ

ชนิด ในภาคกลาง อีสาน เหนือ ใต และทั่วประเทศ มีดังนี้ HBV (4.6%, 4.2%, 4.6%, 1.2%, 4.3%) HCV (0.7%, 0.7%, 0.5%, 

0.5%, 0.6%) HIV (0.2%, 0.5%, 0.5%, 0.3%, 0.4%) และ TTV (5.5%, 5.4%, 5.6%, 2.0%, 5.3%) ตามลำาดับ

สรุป: ความชุกของการติดเชื้อ HBV สูงที่สุดในพลทหารที่บริจาคโลหิตและสูงกวาผูบริจาคโลหิตทั่วไป (2.6%) จึงควรมีการคัดกรอง

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการทิ้งโลหิตที่ติดเชื้อ ภาคใตมีความชุกของ HBV ต่ำาที่สุดแตควรขอขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยบริการโลหิตใน

ภาคใต เพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือมากขึ้น ควรมีการศึกษาปจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อเพื่อสรางแบบคัดกรองผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

ในกลุมนี้กอนการบริจาคโลหิต และควรใหคำาปรึกษา สรางเสริมสุขภาพ และใหการรักษาแกพลทหารที่ติดเชื้อ HBV และ HCV เชน 

เดียวกับพลทหารที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งไดดำาเนินการมานานกวา 20 ปแลว
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ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซีไวรัสเอชไอวีและซิฟลิสในโลหิตบริจาคของ

คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
พูนทรัพยศรีพารา*, รัชฎาภรณ พิมพภูมี*, ละมุล ภาโคตร*, จินตนา พัวไพโรจน* และอมรรัตน รมพฤกษ*, **

*คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

**ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนำา: โลหิตบริจาคทุกถุงกอนนำาไปเตรียมใหกับผูปวย ตองไดรับการตรวจหาโรคติดเชื้อถายทอดทางโลหิต ไดแก เชื้อไวรัสตับอัก

เสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสเอชไอวี และซิฟลิส ซึ่งงานบริการโลหิตทุกแหงลวนมีเปาหมายในการลดจำานวนโลหิตติดเชื้อใหมากที่สุด 

ตองการใหโลหิตมีความปลอดภัยสูงสุด

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาอัตราการตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสเอชไอวี และซิฟลิส ในโลหิตบริจาค ของคลังเลือด

กลาง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิธีการศึกษา: เปนการศึกษายอนหลัง จากขอมูลการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อถายทอดทางโลหิต ของคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2555 ทดสอบโดยเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ Architect I 2000 ดวยหลักการ 

Chemiluminasent microparticle immunoassay

ผลการศึกษา: จากการศึกษาพบวาอัตราการตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ป 2549-2555 คิดเปนรอยละ 1.91, 1.77, 1.55, 1.16, 1.00, 

0.92 และ 0.93 ตามลำาดับ อัตราการตรวจพบไวรัสตับอักเสบซี ป 2549-2555 คิดเปนรอยละ 1.38, 1.25, 1.18, 0.87, 0.81, 0.71 

และ 0.58 ตามลำาดับ อัตราการตรวจพบไวรัสเอชไอวี ป 2549-2555 คิดเปนรอยละ 0.13, 0.14, 0.09, 0.09, 0.08, 0.08 และ 0.08

ตามลำาดับ มีอัตราการตรวจพบเชื้อซิฟลิส ป 2549-2555 คิดเปนรอยละ 0.42, 0.43, 0.55, 0.47, 0.34, 0.48 และ 0.40 ตามลำาดับ 

และอัตราการตรวจพบเชื้อถายทอดทางโลหิตทั้งหมด ของโลหิตบริจาค คิดเปนรอยละ 3.84, 3.59, 3.37, 2.59, 2.23, 2.19 และ 1.99 

ตามลำาดับ

สรุป: ขอมูลที่ไดจากการศึกษาพบวา ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสเอชไอวี และซิฟลิส ตั้งแตป พ.ศ.

2549-2555 มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องทุกป ซึ่งสอดคลองกับโครงการรณรงคตาง ๆ  เพื่อใหผูบริจาคโลหิตครั้งแรกเปนผูบริจาคโลหิต

ประจำา และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานรับบริจาคโลหิตใหสามารถคัดกรองประวัติการติดเชื้อจากฐานขอมูลไดดีขึ้น รวมถึง

การรณรงคสงเสริมใหประชาชนทั่วไป มีความรูทางสาธารณสุขที่ดีขึ้น
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PosterPresentation

Application“GiveBlood”:การบริจาคโลหิตไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไปอยูใกลแคปลายนิ้ว
ปยนันทคุมครอง*

ฝายประชาสัมพันธและจัดหาผูบริจาคโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา: ตามที่ฝายประชาสัมพันธและจัดหาผูบริจาคโลหิต มีหนาที่ในการจัดหาโลหิตใหไดมากที่สุด และการเพิ่มชองทางการสื่อสารจึง

เปนอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะทำาใหเขาถึงกลุมคนไดอยางหลากหลาย จึงจัดทำาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ IPhone ซึ่งกำาลังเปนที่นิยม

กันมากในปจจุบัน เพื่อชวยตอบสนองความตองการในการเขาถึงขอมูลขาวสารในเนื้อหาสาระไดอยางรวดเร็ว และหลากหลายรูปแบบ

วัตถุประสงค:เพื่อชวยตอบสนองความตองการ ในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธและการใหบริการเนื้อหาสาระที่หลากหลาย

รูปแบบ อยางไรขีดจำากัด เพิ่มความสะดวกในการคนหาหนวยเคลื่อนที่ สถานที่รับบริจาคโลหิต บริเวณใกลเคียง ไดอยางรวดเร็ว สราง

ความพึงพอใจ ใหแกผูบริจาคโลหิต เปนการสรางภาพลักษณที่ทันสมัย และทำาใหเกิดกระแสการบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น

วิธีการศึกษา:ปจจุบันมีผูใชมือถือสมารทโฟนในประเทศไทย คิดเปน 14.1 ลานคน และผูใช iPhone คิดเปน รอยละ 80 ของผูใช 

สมารทโฟนทั้งหมด โดยมีผู IPAD สูงเปนอันดับ 1 คือ 48.45% และ IPhone เปนอันดับ 2 39.32% (อางอิงจาก : Veedvil.com 

(http://www.veedvil.com/news/thailand-mobile-inreview/), ศูนยวิจัยกสิกรไทย, BrandAge Magazine และ Mobile Thai 

(http://mobilethai.net/)

สรุป :ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ จึงไดจัดทำา Application “Give Blood” เพื่อตอบสนองความตองการในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

ใหกับผูบริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไป โดยอุปกรณที่รองรับ คือ iPhone 3G, 3GS, 4, 4S ,iPad, iPod Touch และรองรับการ

ใชงานใน iOS Version 4.0 ขึ้นไป ประกอบดวยฟงชั่นการใชงาน 5 ฟงชั้นดวยกัน คือ

เตรียมตัว แสดงถึงรายละเอียดขอมูลการเตรียมตัวกอนบริจาคโลหิต คุณสมบัติผูบริจาคโลหิตและการปฏิบัติตัวหลังบริจาค

โลหิต

บริจาค แสดงใหเห็นถึงสถานที่หนวยรับบริจาคโลหิตประจำา ที่ตั้ง วันเวลาทำาการ และหนวยเคลื่อนที่ที่รับบริจาคโลหิต

ใกลเคียง ที่เปดทำาการตั้งแตวันนี้ - 7 วัน ขางหนา

(จากตำาแหนงของผูใชงานไมเกิน 20 กิโลเมตร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

กิจกรรม แสดงถึงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ โครงการและกิจกรรมตางๆ ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

สวนตัว ใชบันทึกขอมูลการบริจาคโลหิต ของผูบริจาคโลหิต ณ วันที่บริจาคโลหิตและสวนประกอบโลหิตครั้งลาสุด และ

วันครบกำาหนดครั้งตอไป โดยแยกตามประเภทการบริจาคโลหิต ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดการบริจาคโลหิตและสวน

ประกอบโลหิตแตละประเภท

ติดตอ แสดงถึง ที่อยู เบอรติดตอ เวลาทำาการของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และแผนที่ตั้งของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
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โครงการ “ชาวสมเด็จฯรวมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี สภานายิกา สภากาชาดไทย เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา”
สุญาดาจิรธันยา*จันทรเพ็ญ สำาเร็จรุงโรจน* กรรณิการ ชางพลายงาม* นาตยา สุทธิประภา*

*หนวยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

บทคัดยอ โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มจำานวนผูบริจาคโลหิตรายใหม และรักษาผูบริจาคโลหิตรายเกาดวยการสงเสริมสุขภาพ

ในกลุมบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บุคลากรไดมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และรวมสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทยในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ดวย 

การเปนผูนำาการบริจาคโลหิตดวยความสมัครใจเพื่อชวยชีวิตผูปวย และเปนผูบริจาคโลหิตประจำาอยางนอยปละ 2 ครั้ง จำานวน 2.5% 

ของจำานวนบุคลากรทั้งหมด 1,560 คน (ประมาณ 40 ราย) ไดจำานวนโลหิต และสวนประกอบของโลหิตบริจาคอยางนอย 150 ยูนิต 

ตลอดระยะเวลาของการดำาเนินงานโครงการ มี.ค.- ธ.ค. 2555 โดยจัดกิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธใหบุคลากรของโรงพยาบาล

ทุกระดับ จากทุกหนวยงานใหมาบริจาคโลหิต ทั้งนี้เพื่อใหมีโลหิตเพียงพอใชสำาหรับผูปวยภายในโรงพยาบาลตอไป

จากสภาพของปญหาที่มีบางชวงเวลาเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต และสวนประกอบของโลหิตบางหมู ทำาใหผูปวยตองรอคอย

โลหิตและสวนประกอบของโลหิต เนื่องจากการตามผูบริจาคโลหิตจากภายนอกโรงพยาบาลตองใชเวลารอคอยเพราะผูบริจาคตองลางาน 

ใชเวลาในการเดินทางไกล ประกอบกับจำานวนบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ทั้งหมด 1,560 ราย พบวาเปนผูบริจาค

โลหิตประจำาอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพียง 18 ราย (1.2%) นอกนั้นจะบริจาคเฉพาะโอกาสสำาคัญ หนวยงานจึงขออนุมัติจัดทำาโครงการ 

เพื่อเชิญชวนบุลากรทุกระดับ จากทุกหนวยงานใหบริจาคโลหิตดวยความสมัครใจ และเพื่อสรางจิตสำานึกอันเปนกุศลในการเสียสละ

โลหิตเพื่อชวยชีวิตผูปวย โดยประชาสัมพันธโครงการผาน Intranet และโปสเตอรประชาสัมพันธ ผลของโครงการพบวา มีบุคลากร

จากหนวยงานตางๆ มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 91 ราย เปนผูบริจาคโลหิตรายใหมจำานวน 9 ราย (9.9%) รายเกาจำานวน 82 ราย (90.1%) 

เปนผูบริจาคโลหิตประจำา อยางนอยปละ 2 ครั้งขึ้นไป จำานวน 42 ราย (2.7% ของบุคลากรทั้งหมด 1,560 คน) เพิ่มขึ้นจากเดิม (18 ราย

(1.2%)) จำานวน 24 ราย (1.5%) ไดโลหิตบริจาครวม 162 ยูนิต เกินเปาหมาย (150 ยูนิต) จำานวน 12 ยูนิต (8%) บุคลากรที่เขารวม

โครงการรูสึกพึงพอใจ และตองการใหจัดทำาโครงการอยางนี้ตอเนื่องในปตอไป และจะเขารวมกิจกรรมนี้อยางแนนอน จำานวน 100% เพื่อ

เปนขวัญกำาลังใจในการทำาความดี และเปนของขวัญปใหมหนวยงานไดจัดพิธีจับฉลากและมอบของขวัญที่ระลึก ซึ่งไดรับการสนับสนุน

จากเจาหนาที่หนวยรับบริจาคโลหิตโดยไมไดใชงบประมาณของโรงพยาบาล ใหแกผูเขารวมโครงการ ซึ่งบรรยากาศเปนไปดวยความสุข 

สอดรับกับโครงการ HAPPY WORK PLACE ของหนวยงาน และของโรงพยาบาล ชวยใหหนวยรับบริจาคโลหิตมีฐานขอมูลบุคลากร 

ทำาใหสามารถติดตามใหมาบริจาคโลหิตไดอยางสะดวก รวดเร็ว เมื่อเกิดภาวะโลหิตขาดแคลน ชวยลดคาใชจาย เวลา และแรงงานของ

เจาหนาที่ในการประสานงานขอเบิกและขนสงโลหิตจากภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 และศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ลดระยะเวลารอคอย

ของผูปวยที่ตองรับโลหิตบุคลากรที่มาบริจาคโลหิตไดรับการตรวจสุขภาพ ตรวจโลหิต และการสงเสริมสุขภาพ ทำาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และไดมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และรวมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา 

สภากาชาดไทย ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ดวยการเปนผูนำาการบริจาคโลหิตดวยความสมัครใจ

สรุปผลของโครงการ “ชาวสมเด็จฯรวมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี สภานายิกา สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา”มีจำานวนผูบริจาคโลหิตและสวนประกอบของโลหิตในกลุมเจาหนาที่ทั้งสิ้น 91 ราย เปนผูบริจาคโลหิต

รายใหมจำานวน 9 ราย (9.9%) รายเกาจำานวน 82 ราย (90.1%) เปนผูบริจาคโลหิตประจำาอยางนอยปละ 2 ครั้งขึ้นไป จำานวน 42 ราย 

(2.7% ของบุคลากรทั้งหมด 1,560 คน) เพิ่มขึ้นจากเดิม (18 ราย (1.2%)) จำานวน 24 ราย (1.5%) ไดโลหิตบริจาครวม 162 ยูนิต เกิน

เปาหมาย 12 ยูนิต คิดเปน 8% หลังเสร็จสิ้นโครงการ หนวยงานไดสำารวจความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ พบวาอยากใหดำาเนิน 

โครงการตอเนื่อง และจะเขารวมกิจกรรมนี้อยางแนนอน จำานวน 100%
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โครงการ“เตรียมความพรอมตนกลาแหงชีวิตกอนและหลังการบริจาคโลหิต”
จุฬารัตนสุสิทธิโชติ*, ทิตติยา หิรัญจรัสพิวัฒน , ชนารัตน รักสงบ ,รานี พันธชวย, ณิชดาภา สุวรรณขำา , นิโลบล ทำาบุญ ,

วิโชติ บุรพชนก

*ฝายเจาะเก็บโลหิต ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต

บทคัดยอ: ภาคบริการโลหิตแหงชาติจังหวัดภูเก็ตมีหนาที่จัดหาโลหิตและสวนประกอบโลหิตใหเพียงพอและมีคุณภาพดีแกโรงพยาบาล

ในเครือขาย 6 จังหวัดชายฝงอันดามัน ตองจัดหาโลหิตใหไดเดือนละ 2,500 – 3,000 ยนิต จึงจะเพียงพอสำาหรับผูปวยในโรงพยาบาล

ตางๆ โดยในแตละปพบวา 25% ของจำานวนเลือดที่ไดรับบริจาคทั้งหมด มาจากนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นภาคบริการโลหิตแหงชาติ

จังหวัดภูเก็ตไดเห็นความสำาคัญของผูบริจาคโลหิตในกลุมเยาวชนในสถานศึกษามัธยมตอนปลายและระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติที่

จะบริจาคโลหิตไดแตยังขาดความรูความเขาใจอยางถูกตอง ในเรื่องการเตรียมความพรอมกอนการบริจาคโลหิตและการปฏิบัติตัวหลัง

บริจาคโลหิต รวมถึงการดูแลสุขภาพใหเหมาะกับการบริจาคโลหิตที่ปลอดภัย รูจักหลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลตอการบริจาค

โลหิต จากขอมูลผูบริจาคโลหิตที่ถูกปฏิเสธในป 2554 สาเหตุสวนใหญคือความเขมขนโลหิตไมผานเกณฑ (33.17%) สุขภาพไมพรอมจาก 

การพักผอนไมเพียงพอ (11.70%) การรับประทานยาบางชนิด (9.54%) ฯลฯ จากสาเหตุดังกลาวภาคบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต

ไดจัดทำาโครงการ“เตรียมความพรอมตนกลาแหงชีวิตกอนและหลังการบริจาคโลหิต” ขึ้นเพื่อกระตุนใหนักเรียน นักศึกษารูจักใสใจดูแล

ตนเองใหมีสุขภาพที่ดี สามารถผานการคัดเลือกเปนผูบริจาคโลหิตไดอยางสม่ำาเสมอ ตอยอดเปนผูนำาเผยแพรการบริจาคโลหิตสูสังคม

ใกลตัว และเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนรุนตอไป ทั้งยังสงผลในการเพิ่มปริมาณโลหิตสำารองไดเพียงพอสำาหรับผูปวยในโรงพยาบาลตางๆ 

อีกดวย หนวยงานไดประสานงานกับสถานศึกษากลุมเปาหมาย 3 แหงโดยการเขาไปอบรมใหความรูเรื่องคุณสมบัติของผูบริจาคโลหิต 

การปฏิบัติตัวกอนและหลังการบริจาคโลหิต ซึ่งผลของโครงการมีเยาวชนเขารวมการอบรมจำานวน 510 คนไดทำาการประเมินผลดวย

แบบทดสอบความรูเรื่องการบริจาคโลหิตกอนและหลังการอบรม พบวาผูเขารวมการอบรมมีความรูเพิ่มขึ้น 81.17% อัตราความพึง

พอใจ 93.33% หลังเสร็จสิ้นโครงการไดรับบริจาคโลหิตในสถานศึกษาทั้ง 3 แหง ผูบริจาคโลหิตสามารถผานการคัดเลือกเปนผูบริจาคได

72.29% เพิ่มขึ้นจากเดิม 7.54% ผูบริจาคโลหิตถูกปฏิเสธลดลง 7.54% ปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นรอยละ 7.54 เมื่อเทียบกับครั้งกอนเขา

ไปอบรมใหความรู

สรุป : การจัดทำาโครงการ“เตรียมความพรอมตนกลาแหงชีวิตกอนและหลังการบริจาคโลหิต”มีสถานศึกษาเขารวม 3 แหง มีเยาวชน

เขารวมการอบรมจำานวน 510 คน มีความรู ความเขาใจเรื่องการเตรียมความพรอมกอนการบริจาคโลหิตและการปฏิบัติตัวหลังบริจาค

โลหิต เพิ่มขึ้น 81.17% รับบริจาคโลหิตในสถานศึกษาทั้ง 3 แหง ผูบริจาคโลหิตสามารถผานการคัดเลือกเปนผูบริจาคได 72.29% เพิ่ม

ขึ้นจากเดิม 7.54% ผูบริจาคโลหิตถูกปฏิเสธ ลดลง 7.54% ปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นรอยละ 7.54 การจัดทำาโครงการนี้จะเปนแนวทางการ

พัฒนางานอยางตอเนื่องและเพิ่มยอดผูบริจาคโลหิตของหนวยงานตอไป



บทคัดยอการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจำาป 2556

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 23  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2556

333

ศึกษาจำานวนและสาเหตุของผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิตภาคบริการโลหิต

แหงชาติที่12จังหวัดสงขลา
ศิริภัทรสารานพคุณ*,สุภัตตรามิถุนดี*,ภัทรานิษฐ ขัตติยะวรานันท *, วรัญญา บัวชื่น *, สุรีรัตน หลำาวิลัย*

และ ทัศนีย สกุลดำารงคพานิช **

*ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ** ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา มีหนาที่รับผิดชอบงานบริการโลหิตของ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางทั้งหมด 

นอกจากบทบาทสำาคัญในการตรวจคุณภาพโลหิตบริจาคดวยวิธีมาตรฐานและวิธี NAT แลว ตุลาคม 2551 ภาคบริการโลหิตแหงชาติ

ที่ 12 จังหวัดสงขลาไดเริ่มดำาเนินการเจาะเก็บโลหิตบริจาคภายในอาคาร และตุลาคม 2553 มีการออกหนวยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต 

ซึ่งจากการดำาเนินการเจาะเก็บโลหิตบริจาคของภาคฯสงขลาที่ผานมาพบวามีผูบริจาคโลหิตจำานวนไมนอยที่ตั้งใจมาบริจาคโลหิตแตไม

สามารถบริจาคโลหิตได เนื่องจากไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิต ดวยสาเหตุตางๆ ทำาใหผูบริจาคโลหิตตองเสียเวลา 

เสียความตั้งใจในการบริจาคโลหิตในครั้งนั้นๆ นอกจากนี้ภาคบริการโลหิตยังตองสูญเสียโลหิตที่ควรจะไดเพื่อชวยชีวิตผูปวย

วัตถุประสงค:

วิเคาระหสาเหตุและปริมาณการสูญเสียโลหิตบริจาคในขั้นตอนการคัดกรองประวัติสุขภาพกอนการบริจาคโลหิต เพื่อหา

แนวทางแกไขและพัฒนางานดานเจาะเก็บโลหิตและประชาสัมพันธ ของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา

วิธีการศึกษา:

สรางแบบการเก็บขอมูลผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพกอนการบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 

จังหวัดสงขลาใชคูมือการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต ( Donor selection guideline ) ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ป 2554 เปนแนวทาง

ในการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต โดยเก็บรวบรวมและศึกษาขอมูลจากใบสมัครผูบริจาคโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ตั้งแต 1 มกราคม 

2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 วิเคราะหขอมูลหาจำานวนและสาเหตุของการไมผานการคัดกรองฯ กอนการบริจาคโลหิต โดยวิเคราะห

แยกเปนผูบริจาคหญิง ผูบริจาคผูชาย และชวงอายุของผูบริจาคโลหิต

ผลการศึกษา:

1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 โลหิตบริจาคของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลาทั้งหมด 8,242 

ยูนิต พบวามีผูบริจาคโลหิต 1,107 ลำาดับแรกของผูบริจาคชายที่ไมผานการคัดกรองคือรับประทานยาตางๆ (64/424:15.09%) มีโรค

ประจำาตัว (60/424:14.15%) และระดับ ฮีโมโกลบินต่ำา (51/424:12.03%) ตามลำาดับ และ สาเหตุหลักและสำาคัญของผูบริจาคเพศหญิงที่

ไมผานการคัดกรองฯ คือ ระดับฮีโมโกลบินต่ำาซึ่งมีจำานวนถึง 417 ราย ในผูบริจาคหญิงที่ไมผานการคัดกรองทั้งหมด 683 ราย คิดเปน

61.05 % ถัดมาคือมีโรคประจำาตัว (50/683:7.32%) และรับประทานยาตางๆ (43/683:6.30%) โดยคาเฉลี่ยฮีโมโกลบินของผูบริจาค

โลหิตชายที่ไมผานเกณฑเทากับ 11.97 g/dL และ ผูบริจาคโลหิตหญิงเฉลี่ยเทากับ 11.3 g/dL

สรุปและวิจารณ:

จากขอมูลผูบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สาเหตุที่ผูบริจาคไมผานการคัดกรองสุขภาพ 

กอนการบริจาคโลหิต สวนใหญเกิดจากคาความเขมขนโลหิตไมผานเกณฑที่กำาหนด ซึ่งผูบริจาคโลหิตที่มีคาฮีโมโกลบินต่ำา พบถึง 42.28% 

ของผูบริจาคโลหิตที่คัดกรองไมผานทั้งหมด โดยเฉพาะในผูบริจาคหญิงพบถึง 61.05% ของผูบริจาครวมที่มีคาฮีโมโกลบินไมผานเกณฑ

การรณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรูแกผูบริจาคโลหิตทั้งผูบริจาคประจำาและผูบริจาคครั้งแรก ในเรื่องการรับประทานธาตุเหล็กเสริม 

เปนแนวทางสำาคัญในการลดผูบริจาคโลหิตที่คัดกรองไมผาน ทั้งยังเพิ่มยอดผูบริจาคโลหิตและสงเสริมการดูแลสุขภาพใหมีความพรอม

ในการบริจาคโลหิตในครั้งตอไป  รายที่ไมผานการคัดกรองประวัติสุขภาพกอนการบริจาคโลหิต ซึ่งคิดเปน 13.43 % (1,107/8,242) ของ

โลหิตที่ควรจะไดทั้งหมด โดยพบวาในผูบริจาคโลหิตที่ไมผานการคัดกรองสุขภาพ 1,107 รายแยกเปนผูบริจาคชาย 424 ราย (38.30%) 

และผูบริจาคหญิง 683 ราย (61.70%) ชวงอายุที่ผูบริจาคไมผานการคัดกรองสุขภาพมากที่สุดคือ อายุ 17-25 ป สาเหตุหลัก 3
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การศึกษาปริมาณSerumFerritinในผูบริจาคโลหิตที่มีความเขมขนของโลหิตต่ำากวามาตรฐานปพ.ศ.2555

อุดมสงอุบล*,ธีรพงษ เลิศวิทยาพนธ*, ธนารีย มีมุข*, เกรียงศักดิ์ ไชยวงค*, สิณีนาฏ อุทา*, ดำารง เชี่ยวศิลป

*ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ปญหาและความสำาคัญ: ผูบริจาคโลหิตหลายรายไมสามารถบริจาคโลหิตไดเนื่องจากความเขมขนของโลหิตต่ำากวาเกณฑมาตรฐานของ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ทำาใหยอดการบริจาคโลหิตนอยลงและขาดแคลนแมวาจะมีผูมาบริจาคมากพอ สาเหตุหนึ่งที่ทำาใหความเขมขน 

ของโลหิตต่ำากวาเกณฑมาตรฐานเกิดจากตัวของผูบริจาคโลหิตนั้นมีปริมาณเหล็กในเลือดต่ำา การตรวจหาปริมาณเหล็กสามารถทำาไดโดย

การวัดระดับเฟอรริทิน (Ferritin) ซึ่ง Ferritin เปนโปรตีนหลักในการเก็บสะสมธาตุเหล็กของรางกาย โดยความเขมขนของ Ferritin จะ

ขึ้นอยูกับสัดสวนของธาตุเหล็กที่สะสมอยูในรางกาย ระดับ Ferritin โดยทั่วไป ในผูใหญปกติจะอยูระหวาง 15-300 ng/mL. แตความ

เขมขนจะขึ้นอยูกับอายุและเพศ ระดับ Ferritin จะไมแตกตางกันระหวางชาย-หญิง จนกระทั่งถึงวัยเจริญพันธที่ระดับ Ferritin จะเพิ่ม

สูงขึ้นโดยเฉพาะในผูชาย คาปกติของระดับ Ferritin สวนใหญจะอยูระหวาง 30-300 ng/mL. สำาหรับเพศชาย และ 15-200 ng/mL. 

สำาหรับเพศหญิง จากการศึกษาของศูนยฯพบวาระดับ Ferritin ที่เหมาะสมสำาหรับผูบริจาคโลหิตควรอยูในชวง 50-100 ng/mL.

วัตถุประสงค:เพื่อศึกษาระดับ Serum ferritin ของผูบริจาคโลหิตที่มีความเขมขนของโลหิตต่ำากวามาตรฐาน ในป พ.ศ. 2555

วัสดุและวิธีการ:ขอมูลที่ใชมาจากผูบริจาคที่มีความเขมขนของโลหิตต่ำากวาเกณฑมาตรฐานของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ นำามาตรวจ

วัดระดับ Serum ferritin ดวยเครื่อง Beckman coulter Access2 Immunoassay system จากนั้นนำาขอมูลมาแบงระดับ Serum 

ferritin ออกเปน 4 ชวงคือ 1. 1-49 ng/mL. 2. 50-100 ng/mL. 3.101-150 ng/mL. 4. 151-300 ng/mL. โดยกำาหนดชวง 50-100 

ng/mL. เปนคาในการดูแลผูบริจาคใหมีสุขภาพดี

ผลการทดลอง:สรุปไวดังตาราง

สรุปและวิจารณ: มีผูบริจาคโลหิตถึง 57.67% ที่มีระดับ Ferritin ต่ำากวาชวงที่เหมาะสมในการเปนผูบริจาคโลหิตและความเขมขนข

องโลหิตไมผานเกณฑมาตรฐานมีนอยลงเมื่อระดับ ferritin เพิ่มขึ้น เนื่องจาก Ferritin เปนโปรตีนหลักในการเก็บสะสมธาตุเหล็กของ 

รางกายและเหล็กเปนสวนประกอบสำาคัญของฮีโมโกลบิน มีผูบริจาคโลหิตสวนนอย (13.21%) ที่มีระดับ Ferritin สูงกวาชวงที่เหมาะสม 

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติจึงมีนโยบายดูแลผูบริจาคโลหิต (Donor care) ทั้งสองกลุมใหมีระดับ ferritin อยูในชวง 50-100 ng/mL ทำาให

จำานวนผูบริจาคที่มีความเขมขนของโลหิตผานเกณฑมาตรฐานเพิ่มขึ้น
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ผลของการเสริมธาตุเหล็กแกผูบริจาคโลหิตจางที่มารับบริการหนวยDonorCareศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

ศรินรัตนลีลาเลิศนนท*และดำารง เชี่ยวศิลป*

*ฝายเจาะเก็บโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเสริมธาตุเหล็กในผูบริจาคโลหิตที่ความเขมโลหิตต่ำาที่มารับบริการหนวย Donor Care ศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

วัสดุและวิธีการศึกษากลุมผูบริจาคโลหิตตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2555 ที่มีความเขมโลหิตต่ำากวา 13 g/dL ในเพศชาย 

และต่ำากวา 12.5 g/dL ในเพศหญิงที่เขามารับบริการหนวย Donor Care จำานวน 4,087 ราย โดยผูบริจาคโลหิตกลุมนี้จะไดรับการเจาะ

เก็บโลหิต venous blood เพื่อตรวจระดับ Serum ferritin (SF) และ CBC กอนและหลังไดรับธาตุเหล็ก Ferrous fumarate 2 เม็ด 

Vitamin B1-6-121 เม็ด และ Folic acid 1 เม็ด รับประทานวันละ 2 ครั้ง หลังตื่นนอนตอนเชาและกอนเขานอนเปนระยะเวลา 25 วัน 

และเปรียบเทียบระดับ SF, Hb และ MCV กอนและหลังการเสริมธาตุเหล็ก โดยใชสถิติทดสอบ pair t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น .05

ผลการศึกษากลุมผูบริจาคโลหิตทั้งหมดจำานวน 4,087 ราย เปนกลุมผูบริจาคโลหิตประจำา จำานวน 1,877 ราย เพศชาย 108 ราย เพศ

หญิง 1,769 ราย เปนกลุมผูบริจาคโลหิตรายใหม จำานวน 2,210 ราย เพศชาย 81 ราย เพศหญิง 2,129 ราย ผลการเจาะโลหิตเพื่อหา 

ระดับคา SF, Hb และ MCV กอนรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก พบวากลุมผูบริจาคโลหิตทั้งหมด มีระดับคา SF, Hb และ MCV 

เฉลี่ย 28.76 μg/L, 11.30 g/dL และ 78.06 fL ตามลำาดับ ภายหลังรับประทานธาตุเหล็ก Ferrous fumarate 2 เม็ด, Vitamin 

B1-6-12 1 เม็ด และ Folic acid 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เปนระยะเวลา 25 วัน พบวาระดับคา SF, Hb และ MCV เฉลี่ยโดยรวมเพิ่ม

ขึ้นเปน 44.73 μg/L, 11.76 g/dLและ 79.84 fL ตามลำาดับ ซึ่งจากการเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบ pair t-test ที่ระดับความเชื่อ

มั่น .05 พบวาระดับ SF, Hb และ MCV หลังการเสริมธาตุเหล็กเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ เมื่อแบงกลุมวิเคราะหตามระดับ

ปริมาณเหล็กสะสมออกเปน 3 กลุม พบวากลุมที่มีปริมาณเหล็กสะสมนอยกวา 20 μg/L เปนเพศหญิง 1,666 ราย เพศชาย 71 ราย 

มีระดับคา SF, Hb และ MCV เฉลี่ยกอนเสริมธาตุเหล็ก 9.79 μg/L, 11.20 g/dL และ 77.61fL หลังไดรับการเสริมธาตุเหล็กระดับ

คา SF, Hb และ MCV เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 26.42 μg/L, 11.93 g/dLและ 80.72 fL ตามลำาดับ กลุมที่มีปริมาณเหล็กสะสมระหวาง 

20-50 μg/L เปนเพศหญิง 1,247 ราย เพศชาย 22 ราย มีระดับคา SF, Hb และ MCV เฉลี่ยกอนเสริมธาตุเหล็ก 32.82 μg/L, 

11.55 g/dL และ 78.91 fL หลังไดรับการเสริมธาตุเหล็กระดับคา SF, Hb และ MCV เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 49.25 μg/L, 11.80 g/dL 

และ 79.53 fL ตามลำาดับ สวนกลุมที่มีปริมาณเหล็กสะสมมากกวา 50 μg/Lเปนเพศหญิง 988 ราย เพศชาย 93 ราย มีระดับคา SF, 

Hb และ MCV เฉลี่ยกอนเสริมธาตุเหล็ก 56.01 μg/L, 11.51 g/dLและ 77.78 fLหลังไดรับการเสริมธาตุเหล็กระดับคา SF, Hb 

และ MCV เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 70.12 μg/L, 11.76 g/dL และ 78.36 fL ตามลำาดับ ซึ่งจากการเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบ pair 

t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น .05 พบวาระดับ SF, Hb และ MCV หลังการเสริมธาตุเหล็กของทั้ง 3 กลุมเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ เมื่อแยกวิเคราะหเฉพาะกลุมผูบริจาคโลหิตรายใหมที่มีภาวะโลหิตจางพบวากลุมตัวอยางทั้งหมดมีระดับคา SF, Hb และ MCV 

กอนรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กเฉลี่ย 37.50 μg/L, 11.32 g/dL และ 76.01 fL ตามลำาดับ ภายหลังรับประทานธาตุเหล็กมีระดับคา 

SF, Hb และ MCV เฉลี่ยสูงเพิ่มขึ้นเปน 50.63 μg/L, 11.70 g/dLและ 77.66 fL ตามลำาดับ และจากการเปรียบเทียบโดยใชสถิติ

ทดสอบ pair t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น .05 พบวาระดับ SF, Hb และ MCV หลังการเสริมธาตุเหล็กเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ

สรุปการรณรงคและการคงไวซึ่งผูบริจาคโลหิต (donor recruitment and retention) เปนหัวใจในการจัดหาโลหิตของประเทศ ผูบริจาค

โลหิตที่บริจาคโลหิตอยางตอเนื่องจะเปนผูบริจาคที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจสูงที่จะมาบริจาคโลหิต ดังนั้นจึงไดจัดตั้งหนวย Donor 

Care ขึ้นมาเพื่อดูแลผูบริจาคโลหิตใหมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป โดยมีการตรวจ SF ในผูบริจาคโลหิตใหมทุกรายและผูบริจาคโลหิต

ประจำาปละ 1 ครั้ง เพื่อชี้บงระดับธาตุเหล็ก และจำาเปนตองใหธาตุเหล็กเสริมพรอมทั้งจัดใหมีการใหคำาแนะนำาที่มีประสิทธิภาพควบคูดวย

เพื่อใหตระหนักถึงความสำาคัญของการเสริมธาตุเหล็กซึ่งจะทำาใหสามารถบริจาคโลหิตไดอยางตอเนื่องโดยไมเกิดภาวะขาดธาตุเหล็ก
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ความสัมพันธระหวางพลาสมาสีเขียวกับปริมาณเหล็กสะสมในรางกาย
ศรินรัตนลีลาเลิศนนท*และดำารง เชี่ยวศิลป*

*ฝายเจาะเก็บโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

จากการศึกษาขอมูลจำานวนโลหิตที่มีผูมาบริจาคที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ตั้งแตป 2550-2553 พบวาโลหิตสวนหนึ่ง

ไมสามารถนำาไปใชได เนื่องจากสีไมเขามาตรฐาน เชน สีขาวขุน เหลืองเขม แดง ดำา และสีเขียว โดยพลาสมาสีเขียวมีแนวโนมพบมาก

ขึ้นคือ 5,000-8,000 ยูนิตรองมาจากพลาสมาสีขาวขุน พลาสมาสีเขียวสาเหตุเกิดจาก ceruloplasmin ซึ่งเปนพลาสมาโปรตีนชนิดหนึ่ง

ในตับมีระดับสูงขึ้นในกระแสเลือด แตละโมเลกุลของ ceruloplasmin protein สามารถจับกับ 6-8 อะตอมของ copper เกิดสีฟาน้ำาเงิน

เมื่อรวมเขากับสารสีเหลืองในพลาสมา ทำาใหพลาสมาจากสีเหลืองเปนสีเขียว ceruloplasmin ยังมีคุณสมบัติเปน multifunctional 

enzyme ทำาหนาที่ชวยในการนำาธาตุเหล็กที่ถูกสะสมไวจากferritin และ hemosiderin ใหออกมารวมกับ transferrin โดยการทำาหนา

ที่เปน ferroxidase enzyme เปลี่ยน ferrous เปน ferric ions สวนบทบาทของ ceruloplasmin ชวยเพิ่มการนำาธาตุเหล็กเขาเซลล 

โดยตับจะสราง ceruloplasmin เพิ่มขึ้นเมื่อรางกายอยูในภาวะขาดธาตุเหล็กหรือมีความตองการธาตุเหล็กเพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุนี้จึง

เปนที่มาของการศึกษานี้ขึ้นมา เพื่อลดจำานวนพลาสมาสีเขียว สรางความรู ความเขาใจ และแกไขภาวะขาดธาตุเหล็กในผูบริจาคโลหิต 

ทำาใหโลหิตที่ผูบริจาคสามารถนำามาใชไดทั้งหมด ไมเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายตางๆ ในการจัดเก็บโลหิต และคาตรวจการติดเชื้อตางๆ

วัสดุและวิธีการศึกษา 2 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555 ในผูบริจาคโลหิต 1,446 คน ที่เขามาหอง Donor Care แบงเปนผูบริจาค

โลหิตที่มีประวัติติดพลาสมาสีเขียว 702 คน แบงเปนเพศชาย 63 คน และเพศหญิง 639 คน และผูบริจาคโลหิตปกติ 744 คน แบงเปน 

เพศชาย 199 คน และเพศหญิง 545 คน โดยเจาะเลือดใสหลอด EDTA และหลอด Clotted blood เพื่อนำามาตรวจหาความสมบูรณของ

เม็ดเลือด และหา serum ferritin พรอมทั้งซักประวัติการรับประทานยาคุมกำาเนิด นำาขอมูลมาวิเคราะหดวยสถิติ Pearson Chi-Square

ผลการศึกษาพบวาการรับประทานยาคุมกำาเนิด, ปริมาณเหล็กสะสมในรางกาย (serum ferritin), อายุ, จำานวนครั้งการบริจาคโลหิต 

มีความสัมพันธกับการเกิดพลาสมาสีเขียวอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ กลุมผูบริจาคที่มีพลาสมาสีเขียว 702 คน อายุเฉลี่ย 36 ป จำานวน

ครั้งบริจาคโลหิตเฉลี่ย 14 ครั้ง และมีคา SF, RBC, Hb, MCV, MCH, Plt และ RDW เฉลี่ย 51.23 μg/L, 4.52 M/μL, 12.66 g/

dL, 85.06 fL, 28.16 pg, 272.35 K/μL และ 14.07% ตามลำาดับ

สรุป/วิจารณผล การดูแลสุขภาพของผูบริจาคโลหิตเปนหนาที่ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ เพื่อการคงไวของผูบริจาคโลหิตและ

ทำาใหไดโลหิตที่มีคุณภาพดีและปริมาณพอเพียงบรรลุเปาหมายที่วางไวคือ Adequacy and Safety
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การวิเคราะหผลการตรวจติดตาม(FollowUp)ของผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อHIVที่กลับมาตรวจซ้ำาที่ศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยในปงบประมาณพ.ศ.2555
นิภาวรรณคำานันท*,วารุณี วัฒนกุล*, วิมลพรรณ พูลเกษม*, เกรียงศักดิ์ ไชยวงศ*, สิณีนาฏ อุทา*

*ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ปญหาและความสำาคัญโรคเอดสเปนปญหาสำาคัญของประเทศไทย ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดทำาตามนโยบายการ

บริการโลหิตแหงชาติ โดยจะตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคเพื่อหารองรอยการติดเชื้อ HIV กอนนำาโลหิตไปใหกับผูปวยทั้งนี้ เพื่อความ

ปลอดภัยสูงสุดแกผูปวย ฝายตรวจคัดกรองโลหิตจึงตองตรวจยืนยันการติดเชื้อใหแนนอนชัดเจนดวยน้ำายา 4 หลักการ ประกอบดวย 

Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA), Rapid test, Gelatin Particle Agglutination และ Western 

blot เมื่อตรวจพบโลหิตมีผลเปนบวก ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยยังไดมีการตรวจติดตามผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อ HIV 

ที่กลับมาตรวจซ้ำา เพื่อตรวจยืนยันการติดเชื้อกอนใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิต

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลผลการตรวจติดตามแบบเชิงพรรณายอนหลังของผูบริจาคโลหิตที่กลับมาตรวจซ้ำาที่ศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติ สภากาชาดไทย

วัสดุและวิธีการ1. ขอมูลที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ทะเบียนประวัติผูบริจาคโลหิตและบันทึกผลการตรวจหาการติดเชื้อ HIV ใน

โปรแกรมคอมพิวเตอรของฝายตรวจคัดกรองโลหิต

2. ระยะเวลา : ขอมูลที่อยูระหวางวันที่ 1ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555

ผลการศึกษาจากการรวบรวมขอมูลของผูบริจาคโลหิตที่กลับมาตรวจโลหิตซ้ำาในป2555 พบวา ผูบริจาคโลหิตกลุม Gray zone จำานวน 

56 ราย และกลุมผลไมสอดคลองกันระหวาง 4 หลักการ จำานวน 72 ราย นำามาตรวจยืนยันโดยวิธี Western blot กลุม Gray zone 

ใหผลลบ 50 ราย, Indeterminate 5 ราย (p24), HIV-1 positive 1 ราย (p24, gp160, p66) ในกลุมผลไมสอดคลองกันใหผลลบ 

60 ราย, Indeterminate 11 ราย (p24 = 7, gp160 = 4) HIV-1 positive 1 ราย (p24, gp 160) สวนในกลุมผลบวกที่สอดคลอง

กันทุกหลักการจำานวน154 รายพบวา ใหผลบวกจำาเพาะกับ Specific band ตอเชื้อHIV ทุกราย

สรุปวิจารณจากผลการศึกษานี้ทำาใหเห็นวาการตรวจยืนยันการติดเชื้อHIVดวยวิธีWestern blot ในผูบริจาคโลหิตกลุม Gray zone 

และในกลุมผลไมสอดคลองกัน มีความสำาคัญยิ่งในการชวยวินิจฉัยและการแจงผลใหคำาปรีกษาแกผูบริจาคโลหิตที่กลับมาตรวจซ้ำา ทั้ง

นี้การใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อHIV ตองทำาดวยความระมัดระวังดวยความเขาใจนอกจากนี้วิธีการที่ใชการตรวจยืนยันตอง

มีประสิทธิภาพเชนกัน
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ปริมาณโลหิตที่เพียงพอและปริมาณโลหิตสำารองที่เหมาะสม
วชิราภรณยนตวิเศษ*,สาธิต เทศสมบูรณ*, ทรงฤทธิ์ เลิศไพศาลกุล*, ขวัญชัย รอดวิหค*, ธันยมุนินทร เกิดศรี*, รภัสสา กมล*

*ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำาภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค ไดเริ่มดำาเนินการเจาะเก็บโลหิตในจังหวัดนครสวรรค และอุทัยธานี ซึ่งยัง

ไมมีขอมูลปริมาณโลหิตที่ใชจริง  ปริมาณโลหิตที่ตองการใชและปริมาณโลหิตสำารองที่เหมาะสม สำาหรับผูปวยในจังหวัดนครสวรรคและ

อุทัยธานีเพื่อเปนขอมูลประกอบการกำาหนดเปาหมายการรับบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค

วัตถุประสงคศึกษาหาปริมาณโลหิตที่เพียงพอและปริมาณโลหิตสำารองที่เหมาะสมสำาหรับผูปวยในจังหวัดนครสวรรคและอุทัยธานี

วิธีการศึกษาสำารวจปริมาณโลหิตที่โรงพยาบาลใชจริงและปริมาณโลหิตที่โรงพยาบาลตองการใชในแตละเดือน ระหวางเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2553 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยสงแบบสอบถามไปยังโรงพยาบาล 24 แหงในจังหวัดนครสวรรคและอุทัยธานีที่ใชบริการ

ที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค สวนประกอบโลหิตที่สำารวจไดแก ผลิตภัณฑเม็ดโลหิตแดงประกอบดวย packed 

red cell (PRC), leukocyte poor packed red cell (LPRC); เกล็ดเลือดประกอบดวย random platelet concentrate (PC), 

leukocyte poor platelet concentrate (LPPC) และพลาสมาสดแชแข็งประกอบดวย fresh frozen plasma (FFP) โดยปริมาณโลหิต

สำารองที่เหมาะสม(Blood Inventory Level) ของผลิตภัณฑแตละชนิดคำานวณจาก Blood Inventory Level = minimum inventory 

level + emergency level; ปริมาณโลหิตสำารองขั้นต่ำา (minimum inventory level) คือ ปริมาณโลหิตที่มีสำารองไวใหเพียงพอตอผูปวย 

3,5 หรือ 7 วัน จากสูตร minimum inventory level = average daily blood usage × 3, 5 หรือ 7 โดยผลิตภัณฑเม็ดโลหิตแดง

กำาหนดปริมาณโลหิตสำารองใหเพียงพอตอการใชงาน 7 วัน เกล็ดเลือด 5 วันและพลาสมาสดแชแข็ง 7 วัน ทั้งนี้ปริมาณโลหิตสำารอง

สำาหรับกรณีฉุกเฉิน (emergency level) กำาหนดเปนรอยละ 10 ของปริมาณโลหิตสำารองขั้นต่ำา

ผลการศึกษาปริมาณโลหิตที่โรงพยาบาลใชจริงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณโลหิตที่โรงพยาบาลตองการใชยังพบวา ขาดแคลนเม็ดโลหิต

แดงรอยละ 29.2 เกล็ดเลือดรอยละ 27.3 พลาสมาแชแข็งรอยละ 22.2 ปริมาณโลหิตที่เพียงพอตอวันในจังหวัดนครสวรรคและอุทัยธานี

คือเม็ดโลหิตแดง 94 และ 34 ยูนิต เกล็ดเลือด 50 และ 2 ยูนิต พลาสมาแชแข็ง 17 และ 4 ยูนิต ปริมาณโลหิตสำารองที่เพียงพอตอ 7 

วันในจังหวัดนครสวรรคและอุทัยธานีคือ เม็ดโลหิตแดง 724 และ 231 ยูนิต เกล็ดเลือด 275 และ 11 ยูนิต พลาสมาแชแข็ง 131 และ 

31 ยูนิต ปริมาณการจัดหาโลหิตในจังหวัดนครสวรรคและอุทัยธานีโดยโรงพยาบาลประจำาจังหวัดรอยละ 67.7 และ 79.6 โรงพยาบาล

รัฐบาลอื่นๆ รอยละ 9.5 และ 10.5 ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรครอยละ 22.8 และ 9.9

สรุปผลการการศึกษาจังหวัดนครสวรรคและอุทัยธานียังคงมีภาวะขาดแคลนโลหิต ดังนั้นภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 ตองประสาน 

ขอมูลกับโรงพยาบาลประจำาจังหวัดนครสวรรคและอุทัยธานีเพื่อกำาหนดเปาหมายการจัดหาโลหิตใหเพียงพอตอความตองการใชและ

ควรรวมมือกันหาโลหิตใหมากขึ้น
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ความคุมทุนการเตรียมเกล็ดโลหิตเขมขนงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
ประกายสมพาน*ลัดดา ฟองสถิตยกุล*

*งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทนำาเกล็ดโลหิตที่ใชในการรักษาผูปวย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมมี 3 ชนิด คือ Random Donor Platelet (RDP), Leukocyte 

Poor Platelet Concentrate (LPPC), และ Single Donor Platelet (SDP) เกล็ดโลหิตทั้งสามชนิดมีวิธีการเตรียม การใชอุปกรณ 

ตนทุน การบริหารจัดการ และการเรียกเก็บเงินของกรมบัญชีที่แตกตางกัน

วัตถุประสงควิเคราะหความคุมทุนในการเตรียม เกล็ดโลหิตเขมขนทั้ง 3 ชนิด

วิธีการศึกษา ทำาการวิเคราะหตนทุนคาใชจายในการเตรียมเกล็ดโลหิตเขมขน RDP, LPPC, และ SDP ของปงบประมาณ 2555 

(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) ซึ่งประกอบดวย ตนทุนคาวัสดุ (Direct Material :DM) ไดแก ถุงบรรจุโลหิตหรือชุดเจาะเก็บ

เกล็ดโลหิต (apheresis set) คาตรวจกรองโลหิต (serology/molecular) คาวัสดุอื่น ๆ เชน หลอดตัวอยางโลหิต ชุดเชื่อมสายโลหิต 

คาอาหารวาง ฯลฯ ตนทุนคาแรง (Direct Labor: DL) ไดแก เงินเดือน เงินประจำาตำาแหนง ฯลฯ ตนทุนคาลงทุน (Direct Cost: DC) 

ไดแก คาเสื่อมราคาครุภัณท อาคาร คาน้ำา คาไฟฟา ประปา และคาลวงเวลา โดยคิดรอย 20 ของราคาจริง

ผลการศึกษาการเตรียมเกล็ดโลหิตเขมขน ชนิด RDP มีตนทุน 23,798,823 บาท เตรียมได 20,366 ยูนิต ราคายูนิตละ 1,168 บาท 

การเตรียมเกล็ดโลหิตเขมขน ชนิด LPPC มีตนทุน 22,335,933 บาท เตรียมได 1,482 ถุง/dose ราคาถุงละ 3,767 บาท การเตรียม

เกล็ดโลหิตเขมขน ชนิด SDP มีตนทุน 36,013,283 บาท เตรียมได 1,041 ราย/dose ราคาตนทุน single dose และ double dose 

เทากับ 4,942 และ 2,471 บาท ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับอัตราคาบริการโลหิตของกรมบัญชีกลางคือ 2,700, 4,800 และ 7,600 - 9,600 

บาท ตามลำาดับ

สรุปการเตรียมเกล็ดโลหิตเขมขน RDP มีตนทุนในการเตรียมต่ำาสุด LPPC มีตนทุนปานกลาง แตจำานวนเกล็ดโลหิต (platelet yield) 

ในปริมาณที่สูงกวา แตอยางไรก็ตามผูปวยยังมีความเสี่ยงในการไดรับเกล็ดโลหิตจากผูบริจาคโลหิตหลายคน (4 คน) ถึงแมวาการ 

เตรียม SDP จะมีตนทุนในการเตรียมสูงสุด แตมีจำานวนเกล็ดโลหิต (platelet yield) สูงสุด ทำาใหลดความเสี่ยงจากการไดรับเกล็ด

โลหิตจากผูบริจาคโลหิตหลายคน (1 คน) และสามารถลดปฏิกิริยาจากการไดรับเกล็ดโลหิตในผูปวยได ซึ่งการเตรียมทั้ง 3 วิธี ความ

คุมทุน เมื่อเทียบกับอัตราคาบริการโลหิตของกรมบัญชีกลาง โดยมีสวนตางการดำาเนินการ 1,532, 1,033, 2,658 บาท ตามลำาดับ สวน 

SDP double dose จะมีสวนตางการดำาเนินการ 5,129 – 7,129 บาท
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โครงการจัดทำาแผนยุทธศาสตรสงตรวจNAT(NucleicAcidAmplification)100%จากโรงพยาบาลใน

เครือขายภาคบริการโลหิตแหงชาติที่4จังหวัดราชบุรี
สมรักเพชรโฉมฉาย*, วรางคณา แยมเกต*

*ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

วัตถุประสงค

เพื่อโลหิตที่ไดรับบริจาคทุกยูนิตจะตองไดรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อตาม มาตรฐานขององคการอนามัยโลก ไดแก ซิฟลิส 

ไวรัสตับอักเสบ บี ไวรัสตับอักเสบ ซี ไวรัสเอชไอวี และ NAT (Nucleic Acid Amplification Technique)

วิธีการศึกษา

1. การวิเคราะหสถานการณ (Situational analysis: SWOT)

2. การจัดทำากลยุทธโดยใช TOWS Matrix

3. การใช Balanced Scorecard (BSC) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและประเมินผล

สรุปและวิจารณผล

1. ดานการเรียนรูและพัฒนา กิจกรรมที่ดำาเนินการและผลลัพธ

จัดอบรมและประเมินความรูเจาหนาที่เรื่องนโยบายบริการโลหิตแหงชาติฉบับที่เปนปจจุบันอยางตอเนื่อง

2. ดานกระบวนการภายใน กิจกรรมที่ดำาเนินการและผลลัพธ

จัดอบรมและประเมินความรูเจาหนาที่อยางตอเนื่องเกี่ยวกับการจัดสงตัวอยางโลหิตตรวจ NAT ของโรงพยาบาล สำาหรับ

นักเทคนิคการแพทย จัดอบรมเพิ่มเติมในเรื่องการลด Window period ของการติดเชื้อขั้นตอนการเจาะและเก็บรักษาตัวอยางโลหิต 

ระยะเวลารอคอยผล ตลอดจนการแปลผลการตรวจเพื่อเตรียมตัวในการตอบขอซักถามจากโรงพยาบาล

3. ดานลูกคา กิจกรรมที่ดำาเนินการและผลลัพธ

จากการจัดโครงการประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการโลหิตตามนโยบายบริการโลหิตแหงชาติ ตามแผนยุทธศาสตรสง

ตรวจ NAT (Nucleic Acid Amplification) 100 % จากโรงพยาบาลในเครือขายภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรีสง

ผลใหโรงพยาบาลในเครือขายไดรับมุมมองในการตรวจ NAT ที่เปดกวางขึ้น ทำาใหเกิดการตื่นตัวที่จะดำาเนินการเสนอเรื่องถึงผูบริหาร

โรงพยาบาล เพื่อขออนุมัติในการสงตรวจ  นอกจากนี้ยังสงผลใหโรงพยาบาลหลายแหงในเครือขายที่ไมเคยรับบริการตรวจจากภาคฯ 

ไดทำาเรื่องจัดสงตัวอยางโลหิตมาตรวจที่ภาคฯเพิ่มขึ้น จึงมีแผนที่จะจัดประชุมตอเนื่องทุกป เพื่อรับฟงปญหาสมาชิกรายเกานำามาสูการ

พัฒนางานอยางตอเนื่อง และเปนการเปดกวางตอสมาชิกรายใหม

4. ดานการเงิน กิจกรรมที่ดำาเนินการและผลลัพธ

จากการจัดโครงการประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการโลหิตตามนโยบายบริการโลหิตแหงชาติ ตามแผนยุทธศาสตรสง

ตรวจ NAT (Nucleic Acid Amplification) 100% จากโรงพยาบาลในเครือขายภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรีสง

ผลใหโรงพยาบาลในเครือขายไดรับมุมมองในดานคาใชจายในการตรวจ NAT ที่เปดกวางขึ้น สามารถวิเคราะหถึงจุดคุมทุนได



บทคัดยอการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจำาป 2556

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 23  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2556

341

อุบัติการณเกือบพลาด(nearmiss)ในการขอใชโลหิตและสวนประกอบโลหิตในโรงพยาบาลศรีนครินทร
จงกลอรรคฮาต*, มณีจันทร พันธวาศิษฏ*, ฉลาวรรณ บุตรโยจันโท*, จินตนา พัวไพโรจน* ,อมรรัตน รมพฤกษ*, **

*คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

**ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนำา:กระบวนการเตรียมเลือดใหผูปวยประกอบดวยหลายขั้นตอน ที่เกี่ยวของกันระหวางหอผูปวยและคลังเลือด ตั้งแตการเขียน

ใบขอเลือด การเจาะตัวอยางเลือดผูปวย การจัดเตรียมเลือดและทดสอบทางคลังเลือดกอนจะนำาไปใหผูปวย ซึ่งทุกขั้นตอนมีความ

สำาคัญ ที่จะทำาใหผูปวยไดรับเลือดอยางปลอดภัย ในสวนของคลังเลือด ความถูกตองของกระบวนการเตรียมเลือด เริ่มตนจากการ

ไดรับตัวอยางเลือดผูปวยที่ถูกตอง การตรวจสอบประวัติการรับเลือด การตรวจหาหมูโลหิตในระบบ ABO, Rh, screening antibody 

และ crossmatching การคลองใบจองเลือดสำาหรับใหผูปวยแตละราย การจายเลือดและการตรวจสอบปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน

การใหเลือด ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งอาจสงผลกระทบตอผูปวยไดในระดับความรุนแรงที่ตางกัน แตถาเรา

สามารถตรวจพบขอผิดพลาดเหลานั้นไดกอนก็จะชวยปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวยได

วัตถุประสงค:เพื่อแจกแจงสาเหตุของอุบัติการณเกือบพลาด (near miss) ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลศรีนครินทร

วิธีการศึกษา:เปนการศึกษาขอมูลการขอใชโลหิตและสวนประกอบโลหิต ของหอผูปวย ในโรงพยาบาลศรีนครินทร ยอนหลังตั้งแตป 

2553-2555 วามีความผิดพลาดแบบใดบาง ที่ตรวจสอบไดกอนที่โลหิตและสวนประกอบโลหิต จะถูกนำาไปใหผูปวย

ผลการศึกษา:ผูปวยทั้งหมด 105,652 ราย พบวาอุบัติการณเกือบพลาดเกิดขึ้นที่คลังเลือด 4 แบบคือ ใบคลองไมถูกตอง 6 ครั้ง 

(0.006%), ตรวจรับสิ่งสงตรวจไมถูกตอง 2 ครั้ง (0.002%), ตรวจหมูเลือดผิดหรือบันทึกขอมูลหมูเลือดผิด 11 ครั้ง (0.010%) และ 

cross-match ผิดหมู 7 ครั้ง (0.007%) ที่หอผูปวยพบความผิดพลาด 4 แบบคือ ขอมูลที่ใบขอเลือดและหลอดตัวอยางเลือดไมตรงกัน 

120 ครั้ง (0.114%), ติดปายชื่อ-สกุลผูปวยผิด 39 ครั้ง ( 0.037%), เจาะผูปวยผิดคน 21 ครั้ง (0.020%) และ พิมพชื่อ-สกุลหรือ HN ไม

ถูกตอง 4 ครั้ง (0.004%)

สรุป:อุบัติการณเกือบพลาด (near miss) เกิดขึ้นไดทั้งที่หอผูปวยและคลังเลือด ยิ่งมีผูเกี่ยวของมากโอกาสพลาดก็จะเกิดขึ้นไดมาก 

การปฏิบัติตามแนวทางที่ไดวางไวอยางเครงครัด และความละเอียดถี่ถวนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ จะชวยลดหรือขจัดความผิด

พลาด ทำาใหผูปวยไดรับโลหิตและสวนประกอบโลหิตอยางปลอดภัย
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อุบัติการณการเกิดVasovagalreaction(VVR)ในผูบริจาคโลหิตของคลังเลือดกลาง

คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
น้ำารินบุญมาวงษา*, ณิชชา ภูมิโยชน*, ละมุล ภาโคตร*, จินตนา พัวไพโรจน*, อมรรัตน รมพฤกษ*

*คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนำา:การเฝาระวังความปลอดภัยในการบริจาคโลหิต เปนหนาที่ที่สำาคัญของงานบริการโลหิตทุกแหง เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด

ปฏิกิริยาไมพึงประสงคจากการบริจาคโลหิต Vasovagal reaction (VVR) เปนปฏิกิริยาที่พบไดบอยที่สุดในผูบริจาคโลหิต อาจเกิด

จากปจจัยทางดานจิตใจ เชน ความกลัว หรือปจจัยทางดานรางกายที่เกิดจากการสูญเสียเลือด ซึ่งสวนใหญเปนปฏิกิริยาชนิดออน ถึง 

ปานกลาง แตอาจมีความรุนแรงมากไดถาผูบริจาคหมดสติและมีอุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บแกรางกาย การคนหาปจจัยเสี่ยงในผูบริจาค

โลหิตจะเปนแนวทางในการปองกัน หรือลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได

วัตถุประสงค:เพื่อศึกษาอัตราการเกิดอุบัติการณ VVR ในผูบริจาคโลหิต ของคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เพื่อใหทราบปญหาและปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการเฝาระวังและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติการณในผูบริจาคโลหิต

วิธีการศึกษา:ศึกษาขอมูลยอนหลัง ระหวางป พ.ศ. 2554-2555 ในผูบริจาคโลหิตที่เกิด VVR โดยจำาแนกขอมูลผูบริจาคโลหิตจาก

การบริจาคภายในและภายนอกสถานที่  เพศ  จำานวนครั้งของการบริจาค  ชวงเวลาของการบริจาคที่เกิด VVR และแบงระดับความ

รุนแรง 3 ระดับ ไดแก อาการนอย (ซีด ออนเพลีย เวียนหัว เหงื่อออก คลื่นไส/อาเจียน) อาการปานกลาง (หนามืดชั่วคราว หมดสติ

เปนพักๆ ชีพจรออน) และอาการรุนแรง (หมดสติชั่วคราว ชัก เกร็ง กลั้นปสสาวะ/อุจจาระไมได) และนำามาวิเคราะหหาอัตราการเกิด

ปฏิกิริยาและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ

ผลการศึกษา:จากขอมูลการบริจาคโลหิตทั้งหมด 72,022 ยูนิต พบวาผูบริจาคเกิด VVR จำานวน 725 ราย (1.00%) เปนผูบริจาค

ภายใน 132 ราย (18.21%) และภายนอก 593 ราย (81.79%) เปนเพศชาย 204 ราย (28.14%) และเพศหญิง 521 ราย (71.86%) 

บริจาคครั้งแรก 395 ราย (54.48%) และเคยบริจาคมาแลว 330 ราย (45.42%) สวนชวงเวลาที่เกิด VVR พบวา เกิดในขณะกำาลัง

บริจาค 284 ราย (39.17%) เกิดหลังบริจาค 441 ราย (60.83%) และเมื่อแยกอาการตามระดับความรุนแรงพบวา อาการนอย 501 ราย 

(69.11%) อาการปานกลาง 192 ราย (26.48%) และอาการรุนแรง 32 ราย (4.41%)

สรุปผล:จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูบริจาคโลหิตที่เกิด VVR สวนใหญเปนเพศหญิง บริจาคโลหิตครั้งแรก ซึ่งอาจเกิดจากสภาพ

จิตใจของผูบริจาคโลหิตเอง อาการสวนใหญเกิดหลังการบริจาคโลหิตและมีระดับความรุนแรงนอย ที่นาจะมีผลจากการสูญเสียปริมาณ

เลือดในรางกาย ดังนั้นควรใหผูบริจาคดื่มน้ำากอนการบริจาคและหลังบริจาคเพื่อชดเชยโลหิตที่เสียไป และควรใหผูบริจาคนอนพักบน

เตียงใหนานขึ้น นอกจากนั้นยังพบวา สวนใหญเกิดขึ้นที่หนวยภายนอก ซึ่งอาจเกิดจากอุณหภูมิที่สูงและอากาศถายเทไมสะดวกใน

บริเวณที่รับบริจาค ดังนั้นการจัดเตรียมสถานที่รับบริจาคใหเหมาะสม จะชวยลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือลดระดับความรุนแรงลงได
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การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บWorkingCellBankในตูFreezerที่อุณหภูมิ≤ -60 ำCกับเก็บในถัง

ไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ≤-190ำC
สมพงศบุญให*, กาญจนา เอี่ยมอัมพร*, อุดม ติ่งตอย*

*ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรั่มและผลิตภัณฑเซลล ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

วัตถุประสงค:เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการเก็บเซลลสายพันธุชนิด Working Cell Bank ที่นำามาเลี้ยงขยายผลิตน้ำายาตรวจหมูโลหิต

ชนิดโมโนโคลนัลแอนติบอดีใหมีประสิทธิภาพ

วิธีการ:นำาเซลลสายพันธุที่แชแข็งไว มาละลายที่อุณหภูมิ 37 ำC ใน Water bath เลี้ยงและขยายเซลลใน 25 cm2 TCF ในตูเลี้ยงเซลล 

5% CO2 อุณหภูมิ 37 ำC ภายใน 1-2 วัน ตอมานำาเซลลที่เลี้ยงขยายมาดูลักษณะรูปรางและการเจริญเติบโตภายใตกลองจุลทรรศน 

ถาเซลลมีการเจริญเติบโตดี จำานวน 2.5x105 cells/mL ใหขยายเซลลลงใน 75 cm2 TCF ตอจากนั้นหากเซลลที่เลี้ยงมีการเจริญเติบ

โตหนาแนนเต็มพื้นที่ 75 cm2 TCF 2.5x105 cells/mL ใหทำาการขยายเซลลตอลงใน 175 cm2 TCF และเติมอาหารเลี้ยงเซลลใหครบ 

200 mL และอีก 1-2 วันตอมา ถาเซลลมีการเจริญเติบโตได 2.5x105 cells/mL Viability 90-100% ใหทำาการแชแข็งเซลลสายพันธุ 

1mL/Vial จำานวน 20 Vilas (ปริมาณเซลลที่ Freeze 5 x 106 – 1 x 107 cells/mL) นำา 10 Vials ไปเก็บที่ตู Freezer อุณหภูม ิ

≤ -60 ำC และ 10 Vials ในถังไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิ ≤ -190 ำC เปนเวลา 1 คืน หลังจากนั้น นำาเซลลสายพันธุจากที่เก็บ ≤ -60 ำC 

และ ≤ -190 ำC อยางละ 1 Vial มาละลายที่อุณหภูมิ 37 ำC เลี้ยงและขยายเซลลในตูเลี้ยงเซลล และตรวจเช็ค เปรียบเทียบ Viability 

ถาพบวา Viability มากกวา 90% ใหทำาการเก็บแชแข็งเซลลตอไปและทำาการศึกษาทุกเดือนเปนระยะเวลา 6 เดือน

ผลการศึกษา:พบวาการเก็บแชแข็งเซลลสายพันธุชนิด Working Cell Bank ไวในตู Freezer ที่อุณหภูมิ ≤ -60 ำC ในระยะเวลา 

1-3 เดือนใหผล Viability 80-90% หลังจาก 4-6 เดือน ใหผล Viability 60-80% สวนผลของการเก็บแชแข็งเซลลสายพันธุในถัง

ไนโตรเจนเหลวในระยะเวลา 1-6 เดือนที่อุณหภูมิ ≤ -190 ำC จะใหผล Viability มากกวา 90%

วิจารณและสรุปผลการศึกษา: การเก็บแชแข็งเซลลสายพันธุในถังไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ ≤ -190 ำC จะใหผล Viability ดีกวา ซึ่ง

การนำาเซลลที่มีผล Viability ที่ดีไปเลี้ยงขยายเพื่อผลิตเปนน้ำายาตรวจหมูโลหิตนั้น จะชวยลดระยะเวลาในการเลี้ยงขยาย และสามารถ

เก็บน้ำา Supernatant ที่จะนำาไปผลิตเปนน้ำายาตรวจหมูโลหิตไดเร็วขึ้น
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การศึกษากลองบรรจุสวนประกอบของโลหิตชนิดเม็ดเลือดแดงเพื่อการขนสง
วราภรณสมวงษ*, สุพัฒน ชำานาญชานันท* ,ฉัตรนภา ดวงดี*, จันทรแรม ทองอัมพร*,วีระวรณ อุนแกว*, อุไรวรรณ โตศิริ*

*โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดยอ

วัตถุประสงค:เพื่อศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดเตรียมกลองบรรจุสวนประกอบของโลหิตชนิดเม็ดเลือดแดง ที่สามารถรักษาอุณหภูมิ 

ระหวางการขนสง โดยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่องคการอนามัยโลกกำาหนด ซึ่งมีชวงอุณหภูมิอยูระหวาง 2-10 ำC ไมต่ำากวา 12 

ชั่วโมง

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา:นำาอะลูมิเนียมฟอยลบุบริเวณผิวดานในของกลองโฟมขนาด 16X29X15 ซม. นำา Ice Pack ที่แชแข็งใน

ตู Freezer อุณหภูมิไมต่ำากวา -25 ำC ถึง -35 ำC นานกวา 12 ชั่วโมง จำานวน 2 กอน ตั้งไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 25 นาทีกอนทำาการ

ทดสอบ จากนั้นนำา Ice Pack กอนที่ 1วางลง ตามดวยแผนโฟมที่เหลือจากการใชหลอดทดลองหมดนำามาหอดวยอลูมิเนียมฟอยดวาง

ทับ แลวนำา PRC จำานวน 1 ถุงโดยติด Probe ของ Data logger ไวกับถุงเลือดวางลง โดยเครื่องจะทำาการวัดอุณหภูมิทุกๆ 5 นาที

จนครบ 12 ชั่วโมง จากนั้นวางทับดวยแผนโฟมและIce Pack ตามลำาดับ ปดฝากลอง โดยทำาการทดสอบติดตอกันทั้งหมด 3 ครั้ง

ผลการศึกษา:จากผลการทดสอบโดยนำาขอมูลจาก Data logger ที่ทำาการวัดอุณหภูมิทุก ๆ 5 นาที จนครบ 12 ชั่วโมง พบวากลอง

โฟมบุอะลูมิเนียมฟอยลบริเวณผิวดานในของกลอง และแผนโฟมสามารถรักษาอุณหภูมิใหอยูในชวงระหวาง 2-10 ำC นานไมต่ำากวา 

12 ชั่วโมง จากการทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง

สรุปผล: จากการทดสอบพบวาสามารถรักษาอุณหภูมิของสวนประกอบของโลหิตชนิดเม็ดเลือดแดงได ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการ

อนามัยโลกกำาหนด กลองโฟมและ Ice Pack ยังสามารถใชตอไปไดอีกหลายครั้งเปนการประหยัดตนทุน อีกทั้งยังเปนการใชประโยชนจาก

ถาดโฟมที่เหลือจากการใชหลอดทดลองหมด เปนการชวยลดขยะอีกทางหนึ่ง
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อุบัติการณการตรวจพบWeakDPhenotypeในผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
อภิวันทพิพัฒนวนิชกุล*, อุษณีษ ชเนตตมหรรฆ*, ใจรัก ทองบุศย*, มานิดา เศรษฐการ* และ สิณีนาฏ อุทา*

*ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา: การตรวจ Rh (D) Phenotype เปนการตรวจที่สำาคัญอยางหนึ่งในงานธนาคารเลือด ซึ่ง Rh (D) Phenotype แบงประเภท

ออกเปน Rh Positive , Rh Negative และ Weak D นอกเหนือจาก Rh Negative ที่มีความสำาคัญแลว Weak D Phenotype ก็

มีความสำาคัญเชนเดียวกัน Weak D มีปริมาณ Antigen อยูบนผิวเซลลนอยกวาปกติประมาณ 5-10%(1) ตองทำาการตรวจดวยวิธี 

Indirect Antiglobulin Test (IAT) หากตรวจ Rh (D) Phenotype ที่ Room Temperature Immediate Spin แลวไมทำาการ 

ทดสอบตอ ที่ 37 ำC และ IAT อาจแปลผลผิดเปน Rh Negative ได ซึ่งหากนำาโลหิตดังกลาวไปใหกับผูปวย Rh Negative จะ 

สามารถกอใหเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือด (Transfusion Reaction) โดยการกระตุนใหมีการสราง anti-D ในตัวผูปวย จาก Antigen 

D ในโลหิต Weak D Phenotype ของผูบริจาคโลหิตได

วัตถุประสงค: การศึกษานี้เปนการตรวจหา Weak D Phenotype ในตัวอยางผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เพื่อใหทราบถึงจำานวนของ Weak D Phenotype ในตัวอยางผูบริจาคโลหิต

วัสดุและวิธีการ:ตรวจคัดกรองตัวอยางโลหิตของผูบริจาคโลหิตโดยใชตัวอยางชนิด CPDA Blood ดวยเครื่องตรวจโลหิตอัตโนมัติ 

PK โดยใชหลักการ Agglutination on Microplate ตรวจ Rh (D) phenotype ดวยน้ำายา Human monoclonal anti-D (IgM) 

โดยทำาการเจือจางน้ำายาเพื่อใชกับเครื่องตรวจโลหิตอัตโนมัติ PK ในอัตราสวน (2:100) เครื่องจะทำาการตรวจและแปลผลโดยอัตโนมัติ 

ในกรณีที่เครื่องแปลผลการตรวจเปน Rh D Negative จะทำาการตรวจยืนยันผล Rh Negative และตรวจหา Weak D Phenotype 

โดยวิธี Test Tube Method โดยใชน้ำายา Monoclonal anti-D IgM/IgG จากผูผลิต 2 ราย ทำาการทดสอบที่ Room Temperature 

Immediate Spin, 37 ำC และ Indirect Antiglobulin Test (IAT) หากตรวจพบ Weak D Phenotype จะทำาการทดสอบ DAT 

เพิ่มเติม หากผลการตรวจ DAT เปน Negative จะสามารถสรุปไดวาตัวอยางดังกลาวเปน Weak D Phenotype

ผลการทดสอบ: ตัวอยางโลหิตบริจาคตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555 มีจำานวนทั้งหมด 616,673 ตัวอยาง ในจำานวนนี้

มีผูบริจาคโลหิตทั้งหมด 375,498 ราย เปนผูบริจาคโลหิต Rh Positive จำานวน 372,844 ราย (99.30%) , Rh Negative จำานวน 2,617 

ราย (0.69%) และ Weak D Phenotype จำานวน 37 ราย (0.01%) แบงเปนผูบริจาคโลหิตหมู A จำานวน 6 ราย , ผูบริจาคโลหิตหมู B

จำานวน 13 ราย,ผูบริจาคโลหิตหมู O จำานวน 13 รายและผูบริจาคโลหิตหมู AB จำานวน 5 ราย

วิจารณและสรุปผล: จากผลการทดสอบพบวาผูบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยที่เปน Weak D Phenotype 

มีจำานวน 0.01% ของผูบริจาคโลหิตทั้งหมดในป 2555 ทั้งนี้มีการศึกษาพบ Weak D Phenotype ประมาณ 0.23-0.5% ในชาวยุโรป 

และ พบประมาณ 3% ในประชากรประเทศสหรัฐอเมริกา (2) นอกจากนี้พบวาในกลุมผูบริจาคโลหิตของประเทศอินเดียพบ Weak D 

Phenotype 0.01%(3) ซึ่งใกลเคียงกับกลุมผูบริจาคโลหิตในประเทศไทย ถึงแมวาจำานวนของ Weak D Phenotype ที่พบมีจำานวน

เพียง 0.01% นั้น ซึ่งเปนจำานวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับจำานวนผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย แตมีความ

สำาคัญหากแปลผล Weak D Phenotype ผิดเปน Rh Negative แลวนำาไปใหกับผูปวย Rh Negative อาจกอใหเกิดปฏิกิริยาจาก

การรับเลือดได
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MolecularbackgroundofRhD-negativeinThaiRhD-negativeblooddonors
SongsakSrijinda1, Chamaiporn Suwanasophon2, Unchalee Visawapoka3, Malinee Pongsavee4

1Division of Blood Bank, Department of Pathology, Phramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand
2Division of Immunology, Department of Clinical Pathology, Army Institute of Pathology, Bangkok, Thailand
3Department of Biochemistry, Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok, Thailand
4Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University, Rangsit Campus, 

Patumthani, Thailand

Background:RhD negative frequencies show wide racial differences: in particular, in Thai persons it is approximately 

1/50th of that in Caucasians (0.3% VS. 15%).  The molecular mechanisms of RhD-negative may be unique to races, 

and thus specific molecular diagnostic approaches are necessary for individual races.

Objective:The aim of this study was to elucidate the genetic background of RhD-negative and D-elute (DEL) 

phenotype in Thai population.

Materials andMethods:A total of 254 Thai serologically RhD-negative blood donors were tested for RhCE 

phenotypes, anti-D adsorption/elution test, and Rhesus boxes SSP-PCR.  In addition, all RhC(+) samples were 

tested for RHD 1227A allele by SSP-PCR technique.

Results:According to the serological study, 204 samples (80.3%) were genuinely RhDnegative and 50 samples 

(19.7%) were of the DEL phenotype. Among these DEL samples, 48 DELs have RHD 1227A allele and 2 DELs 

were non-RHD 1227A. While 200 individuals of 204 genuinely RhD-negative (78.7% of apparently RhD-negative 

individuals) had total deletion of their RHD genes, 4 individuals (1.6% of apparently RhD-negative individuals) 

were shown to have intact RHD gene.

Conclusion:Three classes of RhD-negative polymorphisms among Thai RhD-negative were observed.  These 

included DEL phenotype with grossly intact RHD gene and very weak D antigen expression, genuinely RhD-

negative with partial preservation of RHD gene, and genuinely RhD-negative with total RHD gene deletion.

Keywords:Thai, DEL phenotype, RhD-negative
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รายงานความชุกหมูโลหิตระบบABOและRh(D)ในกลุมโลหิตบริจาคของโรงพยาบาลในเครือขาย

ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่2จ.ลพบุรี
ศิริจันทรอยูยิ่ง*, พัชรากร กรำากระโทก*

*ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา:หมูโลหิตระบบ ABO และRh(D) เปนระบบเลือดที่มีความสำาคัญมากในการใหโลหิต โดยการใหโลหิตผิดหมูในระบบ ABO 

อาจเกิด intravascular hemolysis ทำาใหเกิด agglutination และ hemolysis นอกจากนี้การใหโลหิตผิดหมูในระบบ Rh(D) ยัง

เปนผลใหเกิด extravascular hemolysis เนื่องจากแอนติบอดีในระบบ ABO และ Rh(D) สามารถเกิดปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงที่

มีแอนติเจนตรงกันไดอยางรุนแรง ดังนั้นการใหโลหิตจึงตองใหโลหิตตรง ตามหมู โดยมีการตรวจหมูโลหิตผูบริจาคโลหิตและการราย

งานผลอยางถูกตอง

วัตถุประสงค:เพื่อรายงานจำานวนหมูโลหิตตางๆ ในตัวอยางโลหิตของผูบริจาคโลหิตในเขตของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จ.ลพบุรี 

ในปงบประมาณพ.ศ.2545-2554 เปนขอมูลสำาหรับการรับบริการทางสาธารณสุข

วิธีการ:ทำาการศึกษาขอมูลยอนหลัง ผลการตรวจหมูโลหิตระบบ ABO และระบบ Rh(D) ดวยวิธี agglutination on microplate 

method ในกลุมตัวอยางโลหิตสงตรวจของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2554

ผลการศึกษา:ปริมาณโลหิตผูบริจาคทั้งหมดของโรงพยาบาลในเครือขายภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จ.ลพบุรี มียอดผูบริจาคทั้งหมด

จำานวน 346,191 ราย แยกเปนหมูโลหิตหลัก  หมูโลหิตยอย, Rh positive(D+), Rh negative(D-) และ Rh weak D ไดดังนี้ A 

จำานวน 67,992 ราย (20%), B จำานวน 122,217 ราย (35%), O จำานวน 129,885 ราย (38%), AB จำานวน 26,106 ราย (7%) โดย

พบวาเปนหมูโลหิตยอย A2 จำานวน 120 ราย (0.04%), A3 จำานวน 68 ราย (0.02%), B3 จำานวน 30 ราย(0.01%), A2B จำานวน 434 

ราย (0.1%), A3B จำานวน 92 ราย (0.03%), Bhm จำานวน 7 ราย (0.002%), A1Bhm จำานวน 1 ราย (0.0003%), Ohm จำานวน 1 ราย 

(0.0003%) และในจำานวนผูบริจาคทั้งหมดตรวจพบหมูโลหิตที่มี Rh positive(D+) จำานวน 345,114 ราย (99.68%), Rh negative(D-) 

จำานวน 1,022 ราย(0.30%) และ Rh weakD จำานวน 55 ราย (0.02%)

สรุปผลและวิจารณ:หมูโลหิตของผูบริจาคโลหิตหลักที่พบมากที่สุดคือหมูโลหิต O รองลงมา B, A1, A1B ตามลำาดับ หมูโลหิตยอย

ที่พบมากที่สุดคือ A2B รองลงมา A2, A3B, A3, B3 ตามลำาดับ ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษากอนหนานี้ ในการศึกษา

นี้ผูวิจัยพบหมูเลือดที่มีความชุกสูงสุดและความชุกต่ำาสุด ซึ่งผูวิจัยคาดวาขอมูลนี้จะเปนประโยชนตอผูรับบริการในกรณีที่มีความตอง

การใชเลือดฉุกเฉิน และผูรับบริการสาธารณสุขอื่นๆ
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อุบัติการณของRhnegativeในประชากรไทยและความหลากหลายของRhCEphenotypeขอมูลลาสุด

ประจำาป2555ณศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
ใจรักทองบุศย*, พรลดา นุชนอย**, อภิวันท พิพัฒวนิชกุล*, มานิดา เศรษฐการ*, สิณีนาฏ อุทา*, ทัศนีย สกุลดำารงคพานิช*

*ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

*ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล

บทนำา: หมูโลหิตระบบ อาร เอช (Rh) มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงและมีความแตกตางของอุบัติการณในประชากร แตละเชื้อ

ชาติ ในปจจุบันมีการคนพบแอนติเจนมากกวา 40 ชนิด แอนติเจนที่มีความสำาคัญในหมูโลหิตระบบ Rh คือ D, E, e, C และ c โดย

การตรวจหาแอนติเจน D บนผิวเซลลเม็ดเลือดแดงทำาใหแบงหมูโลหิต Rh ออกเปน 2 ชนิด คือ Rh positive และ Rh negative ซึ่ง

หมูโลหิต Rh negative จัดเปนหมูโลหิตพิเศษ พบไดนอยในประชากรไทย

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาอุบัติการณของ Rh negative และความหลากหลายของ RhCE phenotype ในประชากรไทย อางอิงฐาน

ขอมูลของผูบริจาคโลหิตในประเทศไทย

วิธีการศึกษา: เปนการศึกษายอนหลัง (Retrospective) โดยการรวบรวมขอมูลการตรวจคัดกรอง Rh negative ในผูบริจาคโลหิต 

ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จำานวนทั้งสิ้น 375,498 ราย ทำาการ

ตรวจคัดกรอง โดยใชเครื่องตรวจวิเคราะหโลหิตอัตโนมัติ PK (Beckman Coulter PK7300 Blood Grouping Analyser) ดวยน้ำายา 

monoclonal anti-D (IgM) หากผลการตรวจจากเครื่องเปน “*Rh-” จะตรวจยืนยันอีกครั้งดวยน้ำายา monoclonal anti-D (IgM/

IgG) ดวยวิธี conventional tube test ที่อุณหภูมิหอง 37 ำC และ indirect antiglobulin test จากนั้นสุมตัวอยาง Rh negative 

จำานวน 282 ราย ตรวจหาความหลากหลายของ RhCE phenotype ดวยน้ำายา anti-C, anti-c, anti-E และ anti-e ดวยวิธี saline 

agglutination

ผลการศึกษา: จากขอมูลผูบริจาคโลหิตจำานวนทั้งสิ้น 375,498 ราย พบจำานวน ผูบริจาคโลหิต Rh negative ทั้งสิ้น 2,617 ราย คิด

เปนรอยละ 0.70 ของผูบริจาคโลหิตทั้งหมด โดยสวนใหญพบเปนหมูโลหิต O จำานวน 1,012 ราย (38.67%), หมูโลหิต B จำานวน 793 

ราย (30.30%), หมูโลหิต A จำานวน 610 ราย (23.31%) และหมูโลหิต AB จำานวน 202 ราย (7.72%) ตามลำาดับ การทดสอบ RhCE 

phenotype พบวา สวนใหญประชากรไทยพบเปน C(-) phenotype (57.09%) โดยพบ ccee และ ccEe phenotype คือ 56.38% และ

0.71% ตามลำาดับ สวน C(+) phenotype พบได 42.91% โดยมักพบเปน Ccee, CCee และ CcEe phenotype คือ 35.82%, 6.38%, 

และ 0.71% ตามลำาดับ  เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของ RhCE phenotype ระหวางประเทศไทยในการศึกษาครั้งนี้กับประเทศ

ในภูมิภาคเอเชีย ไดแก เกาหลี ญี่ปุน และชาวจีน (เซี่ยงไฮ) จากผลงานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพไวแลว พบวา RhCE phenotype มีความ

หลากหลายแตกตางกันไปในแตละประเทศ โดยชาวเกาหลีพบอุบัติการณของ C(-) phenotype มากที่สุด (1) สวนชาวไทยและชาวจีน 

(เซี่ยงไฮ) (3) มีความใกลเคียงกัน สวนชาวญี่ปุน (2) พบ C(+) phenotype และ E phenotype ไดมากกวา

วิจารณและสรุปผล: จากการศึกษาถึงความหลากหลายของ RhCE phenotype พบวาชาวไทยมีความหลากหลายของ RhCE phenotype 

ใกลเคียงกับชาวจีน (เซี่ยงไฮ) มากกวาชาวญี่ปุนหรือชาวเกาหลี ในปจจุบันพบอุบัติการณของ Rh negative ในผูบริจาคโลหิตมีจำานวน

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการศึกษาในอดีต ซึ่งอาจเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรผูมีหมูโลหิต Rh negative
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การกระจายของหมูเลือดระบบABOในผูตรวจสุขภาพประจำาปของสถาบันมะเร็งแหงชาติ

(DistributionofABOBloodGroupsinCheckupAnnualofNationalCancerInstitute)
พิกุลใหลศุภสิน*, **, วรยุพา ถมปด*, * *, นวลจันทร ดวงพุมเมศ*, ศุภรัตน ประวัณเณย* และ ประดับ วิเศษวุฒิ*

*งานธนาคารเลือด กลุมงานพยาธิวิทยา สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรุงเทพมหานคร

**หนวยเจาะเลือด กลุมงานพยาธิวิทยา สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรุงเทพมหานคร

บทคัดยอ

บทนำา:ระบบหมูโลหิตในประชากรแตละเชื้อชาติจะมีการกระจายที่แตกตางกัน ทำาใหสามารถศึกษาการถายทอดของยีนในประชากรเพื่อ

บอกความชุกของยีนหมูโลหิต ความแตกตางกันของหมูเลือดสามารถจำาแนกชาติพันธุของมนุษยได ซึ่งพบวาหมูโลหิตเปนสิ่งที่มีความ

สำาคัญตอความปลอดภัยตอการใหและรับโลหิต

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาการกระจายของหมูโลหิตระบบ ABO ของผูเขามารับบริการตรวจสุขภาพประจำาปในสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

ระหวางเดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2555

วิธีการศึกษา:โดยการเก็บรวบรวมขอมูลการสั่งตรวจหมูโลหิตระบบ ABO ของผูเขามารับบริการตรวจสุขภาพประจำาปในสถาบันมะเร็ง

แหงชาติ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 จากฐานขอมูลระบบคอมพิวเตอรงานธนาคารเลือด กลุมงานพยาธิวิทยา 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ และทำาการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา: พบวาจากการตรวจระบบหมูโลหิตของผูเขามารับบริการตรวจสุขภาพประจำาปในสถาบันมะเร็งแหงชาติ ระหวางเดือน

ตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 จำานวนทั้งหมด 8,929 คน มีอายุระหวาง 19-87 ป (เฉลี่ย 47 ป) เปนชาย 2,456 คน (รอยละ 

27.5) และหญิง 6,473 คน (รอยละ 72.5) มีการกระจายของหมูโลหิตระบบ ABO พบหมูโลหิต O มากที่สุดคือ 3,425 คน (รอยละ 

38.4) รองลงมาไดแกหมูโลหิต B 2,935 คน (รอยละ 32.9) หมูโลหิต A 1,942 คน (รอยละ 21.7) และหมูโลหิต AB 627 คน (รอยละ 

7.0) ตามลำาดับ

สรุปผล:จากการศึกษาการกระจายของระบบหมูโลหิต ABO ในผูเขามารับบริการตรวจสุขภาพประจำาปใน สถาบันมะเร็งแหงชาติ ซึ่ง

มีขอมูลที่คลายคลึงกับหลายการศึกษากอนหนานี้ และขอมูลเหลานี้จะมีประโยชนสำาหรับปองกันการใหโลหิตผิดหมู และการจัดหาโลหิต

ที่เขากันกับผูปวยที่ตองรับโลหิตเปนประจำาในระยะยาวรวมทั้งระบบหมูโลหิต ABO ยังเปนขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพของแตละบุคคล

อีกดวย

คำาสำาคัญ:ระบบหมูโลหิต ABO, ผูเขามารับบริการตรวจสุขภาพประจำาป
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การศึกษาแอนติเจนvariantMNSในผูบริจาคโลหิตที่มีหมูโลหิตMia(+)
นุชนาฏเปรมประยูร* ,ดุษฎี ภูรีกุล*, กัลยา เกิดแกวงาม*, จินตนา ทับรอด* และอุดม ติ่งตอย*

*ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอ

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาแอนติเจน variant MNS ในผูบริจาคโลหิตชาวไทยที่มีหมูโลหิต Mia(+)

วัสดุและวิธีการ: ทำาการคัดเลือกตัวอยางโลหิตจากผูบริจาคโลหิตชาวไทยที่มีหมูโลหิต Mia(+) รวมทั้งสิ้น 144 ราย มาตรวจแอนติเจน

ใน variant MNS คือ Mur MUT Vw Hil Hop และ Nob ดวยวิธี Standard tube technique และ DiaMed gel test โดย

ใช anti-Mur anit-MUT anti-Hil anti-Hop และ anti-Hop+Nob ที่ไดรับมาจาก Kanto-Koshinetsu Block Blood Center, 

Japanese Red Cross กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน

ผลการศึกษา: พบแอนติเจน variant MNS Class ตางๆ ดังนี้ Mi.II (GP.Hut) จำานวน 2 ราย Mi.III (GP.Mur) จำานวน 126 ราย 

Mi.VI (GP.BUN) จำานวน 16 ราย วิจารณ/สรุป : แอนติเจนใน variant MNS หรือที่เรียกกันวา Mia นั้น ความจริงไมไดเปนแอนติเจน

ตัวเดียวเดี่ยว ๆแตเกิดจากแอนติเจนหลายตัวรวมกัน ไดแก Vw, Mur, Hil, Hut, Hop, Nob, DANE, MUT, TSEN และ MINY 

มีทั้งหมด 11 class คือ Mi.I (Gp.Vw), Mi.II (GP.Hut), Mi.III (GP.Mur), Mi.IV (GP.Hop), Mi.V (GP.Hil), Mi.VI (GP.BUN), 

Mi.VII (GP.Nob), Mi. VIII (GP.Joh), Mi.IX (GP.Dane), Mi.X (GP.HF) และ Mi.XI (GP.XI) การศึกษาแอนติเจน variant 

MNS ในคนไทยครั้งนี้ พบวาแอนติเจน variant MNS ในคนไทยสวนใหญเปน Mi.III (GP.Mur) โดยพบ Mi.III (GP.Mur) จำานวน

126 ราย Mi.II (GP.Hut) จำานวน 2 ราย และ Mi.VI (GP.BUN) จำานวน 16 ราย ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้

คือแอนติเจน variant MNS ในคนไทย สวนใหญเปน Mi.III (GP.Mur) 241 ราย Mi.I (Gp.Vw) และ Mi.II (GP.Hut) อยางละ 1 

ราย แตแตกตางกันคือการศึกษานี้พบ Mi.VI (GP.BUN) ถึง 16 ราย อยางไรก็ตามการศึกษานี้เปนเพียงการศึกษาเบื้องตนจะตองทำา

การศึกษาตอโดยใชตัวอยางหมูโลหิต Mia(+) มากกวานี้

Keywords: vMNS, variant MNS, Mia
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การศึกษาหมูโลหิตในผูบริจาคโลหิตชาวไทยซิกข

ดุษฎีภูรีกุล*, นุชนาฏ เปรมประยูร*, กัลยา เกิดแกวงาม*, ภูรยา โอวาทกา* และอุดม ติ่งตอย*

*ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอ

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาหมูโลหิตตาง ๆ ในผูบริจาคโลหิตชาวไทยซิกขซึ่งบริจาคโลหิตที่หนวยเคลื่อนที่ศรีคุรุสิงหสมาคม

วัสดุและวิธีการ: ศึกษาขอมูลยอนหลังหมูโลหิตตาง ๆ  จากผูบริจาคโลหิตชาวไทยซิกขซึ่งบริจาคโลหิตที่หนวยเคลื่อนที่ศรีคุรุสิงหสมาคม 

หมูโลหิตระบบ ABO จำานวน 1,597 ราย (ขอมูลจากฐานขอมูลศูนยบริการโลหิตแหงชาติ) หมูโลหิตอื่น ๆ ที่มีความสำาคัญทางคลินิก 

ไดแก ระบบ Rh MNS P1 Lewis Kidd Duffy Kell Diego จำานวน 122 ราย (ขอมูลจากงานการผลิตเซลลมาตรฐาน ฝายผลิตน้ำายา

แอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล) ใชโปรแกรม SPSS 17.0 คำานวณคา Chi-square test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของหมูโลหิต

ชนิดตาง ๆ ในคนไทยและคนไทยซิกข

ผลการศึกษา: ระบบ ABO หมูโลหิต A รอยละ 15.7 หมูโลหิต B รอยละ 46.1 หมูโลหิต O รอยละ 31.0 หมูโลหิต AB รอยละ 

7.3 ระบบ Rh R1R1รอยละ 42.6 R1R2 รอยละ 27.0 R1r รอยละ 29.5 R2r รอยละ 0.82 Rh negative รอยละ 3.69 ระบบ MNS 

M(-) รอยละ 13.0 S(+) รอยละ 53.3 s(-) รอยละ 12.3 ระบบ Lewis Le(a-b-) รอยละ 29.5 ระบบ KIDD Jk(a+b-) รอยละ 48.4 

Jk(a-b+) รอยละ 20.5 Jk(a+b+) รอยละ 31.1 ระบบ Duffy Fy(a+b-) รอยละ 35.2 Fy(a-b+) รอยละ 21.3 Fy(a+b+) รอยละ 

43.4 ระบบ Kell K(+) รอยละ 4.1

วิจารณ/สรุป: จากการศึกษาพบวาหมูโลหิตในชาวไทยซิกขมีความแตกตางกับหมูโลหิตที่พบในคนไทยและคนมองโกลอยดแตคลาย 

กับหมูโลหิตคนผิวขาวเนื่องจากพบหมูโลหิต Rh negative Fya(-) และ K(+) สูงมาก อีกทั้งไมพบหมูโลหิต Mia(+) และ Dia(+) โดย

พบวาในระบบ ABO รอยละของหมูโลหิตในระบบนี้แตกตางจากคนไทยเล็กนอย ระบบ Rh ในคนไทยซิกข พบ Rh negative รอยละ 

3.69 ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับคนไทยซึ่งพบเพียงรอยละ 0.3 แตต่ำากวาคนผิวขาวที่พบรอยละ 15-17 สวน Rh positive phenotype 

R1r ในคนไทยซิกขพบมากถึงรอยละ 29.5 ในคนไทยพบเพียงรอยละ 10.9 ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากในคนไทยซิกขพบ Rh negative

เปนจำานวนมาก ในระบบ MNS พบวารอยละของหมูโลหิตระบบ MNS ในคนไทยและคนไทยซิกขมีความแตกตางกัน ในคนไทยซิกข 

พบ phenotype S(+) สูงถึงรอยละ 53.3 แตกตางจากคนไทยซึ่งพบเพียงรอยละ 17.1 พบ phenotype s(-) สูงถึงรอยละ 12.3 แตก

ตางจากคนไทยซึ่งพบเพียงรอยละ 1.9 สวน phenotype Mia (+) นั้น ไมพบในคนไทยซิกข ตางจากคนไทยซึ่งพบ phenotype Mia 

(+) รอยละ 9.1 และในระบบ Lewis พบ phenotype Le (a-b-) รอยละ 29.5 เทากับในคนไทยซึ่งพบรอยละ 30.0 ในระบบ KIDD 

phenotype Jk(a+b-) สูงกวาคนไทยแต phenotype Jk(a-b+) ใกลเคียงกัน phenotype Jk(a+b+) ต่ำากวาคนไทย ในระบบ Duffy คน

ไทยซิกขพบ Phenotype Fy(a-b+) สูงถึงรอยละ 21.3 แตกตางจากคนไทยซึ่งพบเพียงรอยละ 3.7 ในระบบ Kell คนไทยซิกขพบ 

phenotype K(+) สูงถึงรอยละ 4.1 แตกตางจากคนไทยซึ่งพบ phenotype K(+) พบรอยละ 1.78 ในระบบ Diego ในคนไทยซิก

ขไมพบ phenotype Dia (+) สวนในคนไทยที่พบรอยละ 3.0 อยางไรก็ตามจากการใชโปรแกรม SPSS 17.0 คำานวณหาคา Chi-

square test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของรอยละของหมูโลหิตระบบตาง ๆ ในคนไทยและคนไทยซิกขนั้น ไดคา X2 = 3.957 

p-value = 1.000 ซึ่ง p-value > 0.05 แสดงวารอยละของหมูโลหิตชนิดตาง ๆ  ในคนไทย และคนไทยซิกขไมมีความแตกตางกันอยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากมีรอยละแอนติเจนบางแอนติเจนที่แตกตางกันแตรอยละของแอนติเจนสวนใหญใกลเคียง

กัน ผูบริจาคโลหิตชาวไทยซิกขมีความสำาคัญในงานการผลิตเซลลมาตรฐานเปนอยางมากเนื่องจากมีรอยละของหมูโลหิตตาง ๆ แตก

ตางจากคนไทย เชน Phenotype Fy(a-b+) phenotype K(+) และ phenotype S(+) เพราะหมูโลหิตเหลานี้หาไดยากในคนไทย 

ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมไดใชโลหิตจากผูบริจาคชาวไทยซิกขที่บริจาคโลหิตที่หนวยเคลื่อนที่ศรีคุรุสิงหสมาคมในงานการผลิตเซลล 

มาตรฐานมานานกวา 15 ป
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การศึกษาความชุกของการตรวจพบแอนติบอดีตอหมูโลหิตในผูบริจาคโลหิตที่สงตรวจคัดกรองที่ภาคบริการ

โลหิตแหงชาติที่9จังหวัดพิษณุโลก
นวลทิตาไชยสิทธิ์*,อุไรวรรณบุญจันทร*, สุรเชษฎ ออนเส็ง*, วรสุนทรี สราญรมย*, เยาวลักษณ วิปสูงเนิน*,

ทัศนีย สกุลดำารงคพานิช**

*ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก, **ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา ในคนปกติ นอกจากจะพบแอนติบอดีในหมูโลหิตระบบเอบีโอแลว ยังสามารถพบแอนติบอดีในระบบอื่น (Unexpected Antibody) 

ไดดวย ซึ่งแอนติบอดีเหลานี้อาจเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ (Natural Occuring antibody) หรืออาจเกิดจากการกระตุน จากการ

รับเลือด การตั้งครรภ หรือการปลูกถายอวัยวะ (Immune occurring antibody) ซึ่งแอนติบอดีนี้สามารถสงผลกระทบตอผูปวย

ในการรับเลือด ตั้งแตเพียงเล็กนอยจนถึงขั้นรุนแรง ดังนั้น การตรวจหาชนิดของแอนติบอดีในผูบริจาคโลหิตจึงมีความสำาคัญในงาน

ธนาคารเลือด จะสามารถคัดแยกพลาสมาของผูบริจาคที่มีแอนติบอดีเหลานี้ออกไปไมนำาไปใหแกผูปวย เพื่อความปลอดภัยในการรับ

เลือด นอกจากนี้ยังสามารถนำาพลาสมาของผูบริจาคที่ทราบชนิดของแอนติบอดีแลว มาทำาเปนน้ำายาแอนติซีรัมเพื่อใชทำาการทดสอบหา

แอนติเจนบนเม็ดโลหิตแดงของผูอื่นได และชวยลดการสั่งซื้อน้ำายาจากตางประเทศ

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความชุกของการตรวจพบแอนติบอดีตอหมูโลหิต ในผูบริจาคโลหิตที่สงตรวจคัดกรองที่ภาคบริการโลหิตแหง

ชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2555

วิธีการศึกษา ทำาการตรวจกรองแอนติบอดี (Antibody screening) ตัวอยางโลหิตผูบริจาคโลหิตในงานประจำาวันดวยวิธี Tube 

Technique ที่อุณหภูมิหองและ IAT โดยใช Pool O Cells ของสภากาชาดไทย จากนั้นนำาตัวอยางโลหิตที่ใหผลตรวจกรองแอนติบอดี

เปนบวก และตัวอยางนั้น ไมมีการติดเชื้อ มีปริมาณตัวอยางโลหิตเพียงพอ ไมมีการแตกของเม็ดเลือดแดง มาทำาการตรวจแยกหาชนิด

ของแอนติบอดี (Antibody Identification) ดวยวิธี Tube Technique โดยใชชุด Panel Cells ของสภากาชาดไทย

ผลการศึกษา จากการศึกษาตัวอยางโลหิตจากผูบริจาคโลหิตจำานวน 27,920 ราย พบวาการตรวจกรองแอนติบอดีใหผลบวก 269 ราย 

คิดเปน 0.96% เมื่อนำามาตรวจแยกหาชนิดแอนติบอดี ไดผลดังนี้ คือ Anti-Lea 19 ราย (8.0%), Anti-Leb 44 ราย (18.6%), Anti-

Lea+b 27 ราย (11.4%), Anti-P1 66 ราย (27.8%), Anti-E 8 ราย (3.4%), Anti-Mia 25 ราย (10.5%), Anti-M 8 ราย (3.4%), 

Anti-N 1 ราย (0.4%), Anti-D 2 ราย (0.8%), แอนติบอดีมากกวา 1 ชนิด 16 ราย (6.7%) และ unidentify antibodies 21 ราย 

(8.9%)

อภิปรายผล จากการศึกษาความชุกของการตรวจพบแอนติบอดีตอหมูโลหิตระบบอื่นๆ นอกเหนือจากหมูโลหิตระบบเอบีโอ ในผูบริจาค

โลหิตที่สงตรวจที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พบ Anti-P1 (27.8%) มากที่สุด รองลงมาคือ Anti-Leb (18.6%) 

และ Lea+b (11.4%) ตามลำาดับ ซึ่งการตรวจแยกหาชนิดของแอนติบอดีในผูบริจาคโลหิตจะเปนประโยชนอยางมากในการจัดเก็บเปน

ฐานขอมูลชนิด Unexpected Antibody ของผูบริจาคโลหิตในเครือขายภาคฯ ซึ่งจะทำาใหสามารถคัดแยกพลาสมาของผูบริจาคที่มี

แอนติบอดีเหลานี้ออกไป ไมนำาพลาสมานั้นไปใช เพื่อความปลอดภัยของผูปวย นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดลดตนทุนไดอยางมากในการ

สั่งซื้อน้ำายาจากบริษัทซึ่งมีราคาแพง โดยการนำาพลาสมาของผูบริจาคที่เราสามารถจำาแนกชนิดของแอนติบอดีไดแลว มาทำาเปนน้ำายา

แอนติซีรัม ใชไดเองในงานธนาคารเลือด
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Evaluationเครื่องQWALYS3ในงานตรวจคัดกรองโลหิตวิทยาภูมิคุมกัน

(EvaluationQWALYS3ofblooddonorscreening)
พัชรากรกรำากระโทก*, ศิริจันทร อยูยิ่ง*, ทัศนีย สกุลดำารงคพานิช* และ สรอยสอางค พิกุลสด**

*ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี **ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอ: บทนำา และวัตถุประสงค: ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จ. ลพบุรีไดทำาการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง 

QWALYS 3ในการตรวจหมูโลหิตระบบ ABO, Rh (D) และตรวจ antibody screening ที่ Coombs’ test ซึ่งใชหลักการ Erythrocyte 

Magnetized Technology นำาผลที่ไดจากการวิเคราะหมาเปรียบเทียบกับวิธี microplate technique สำาหรับการตรวจหมูโลหิต 

และ เปรียบเทียบกับวิธี tube test สำาหรับการตรวจ antibody screening ที่ Coombs’ test ซึ่งเปนวิธีที่ใชในงานประจำาวันของ

ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 2 จ. ลพบุรี

วัสดุและวิธีการ: ใชตัวอยางที่ทราบผลการตรวจหมูโลหิตในระบบ ABO จำานวน 3150 รายซึ่งมี subgroup รวมอยูดวย จำานวน 22 

ราย และระบบ Rh (D) จำานวน 3159 ราย ในจำานวนนี้มี Rh (D) negative จำานวน 34 ราย และ Weak D จำานวน 6 ราย นำามาทด

สอบดวยเครื่อง QWALYS 3 โดยเลือกใช plate ชนิด ABDLys เปรียบเทียบผลที่ไดกับวิธี microplate technique และใชตัวอยาง

แอนติบอดีที่ทราบชนิดแลว จำานวน 20 รายซึ่งมี Anti-D 3 ราย Anti-E 2 ราย, Anti-Mia 4 ราย , Anti-Lea 5 ราย , Anti-Leb 2 

ราย และ Anti-P1 จำานวน 4 รายนำามาทดสอบดวยเครื่อง QWALYS 3 เลือกใช plate ชนิด Crosslys เปรียบเทียบผลที่ไดกับวิธี 

Tube testโดยใชรวมกับ Pool O cell ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติซึ่งเปนวิธีที่ทางหองปฏิบัติการใชในงานประจำาวัน

ผลการศึกษา:จากการเปรียบเทียบผลตรวจวิเคราะหหมูโลหิตระบบ ABO จำานวน 3,150 รายและระบบ Rh(D) จำานวน 3159 ราย ที่

ไดจากเครื่อง QWALYS 3 เปรียบเทียบกับวิธี microplate technique ไดผลการตรวจตรงกัน สำาหรับตัวอยางวิเคราะหที่เปน Rh 

negative จำานวน 34 และ weak D จำานวน 6 ราย ผลจากเครื่อง QWALYS 3 จะอานปฏิกิริยาเปน negative เพื่อเปนการเตือน

ใหนำาไปทดสอบยืนยันดวยวิธี tube test กอนที่จะสรุปผลวาเปน Rh negative หรือ weak D และในกรณีของตัวอยางตรวจที่เปน 

ABO subgroup ที่มีปฏิกิริยาออนๆจนเกิด ABO discrepancies เครื่อง QWALYS 3 จะปรากฏแถบสีเหลืองที่ปฏิกิริยาของตัวอยาง

นั้นๆ เพื่อเปนการเตือนใหนำาไป Repeat ดวยวิธี tube test อีกครั้ง ในสวนของการตรวจแอนติบอดีที่ทราบชนิดแลว 20 รายซึ่งมี 

Anti-D 3 ราย Anti-E 2 ราย, Anti-Mia 4 ราย , Anti-Lea 5 ราย , Anti-Leb 2 ราย และ Anti-P1 จำานวน 4 ราย พบวาไดผล

การตรวจวิเคราะหตรงกันทั้ง 2 วิธี

สรุปผลและวิจารณ: จากผลการประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง QWALYS3 ในการตรวจหมูโลหิต ABO ,Rh พบวาเครื่อง QWALYS3 

ใหผลการตรวจวิเคราะหหมูโลหิต ABO ,Rh positive, Rh negative และ weak D, ไดถูกตอง และมีประสิทธิภาพเทาเทียมกับวิธี 

microplate technique และในการตรวจ antibody screening (Coombs’ test) พบวา สามารถประยุกตใช Magnetize Pool O 

cells ที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เตรียมขึ้นเองรวมกับเครื่อง QWALYS3 ในการตรวจหา antibody screening ใน

ขั้นตอนการทำา Coombs’ test ซึ่งมีความถูกตอง และมีประสิทธิภาพเทาเทียมกันกับวิธี Tube test ดังนั้นการนำาเครื่อง QWALYS3 มา

แทนวิธี microplate technique ในการตรวจหมูโลหิตระบบ ABO, Rh และวิธี Tube test สำาหรับการตรวจ screening antibody 

(Coombs’ test) นั้น จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี และมีความเหมาะสมกับงานตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคที่มีปริมาณงานมาก อีกทั้ง

ยังชวยลดขั้นตอนในการบันทึกผลหมูโลหิต เนื่องจากเครื่อง QWALYS3 สามารถสงผลการอานปฏิกิริยาและผลการสรุปหมูโลหิตเขา

ระบบคอมพิวเตอรไดโดยตรง ชวยลดขั้นตอนการทำางานและลดความผิดพลาดลงได
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การเปรียบเทียบผลการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงเทคนิคเอนไซมPapain

ระหวางPBSbufferpH6.0และpH7.3ดวยเครื่องตรวจโลหิตอัตโนมัติPKในตัวอยางผูบริจาคโลหิต

ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
อุษณีษชเนตตมหรรฆ* , อภิวันท พิพัฒนวนิชกุล* , ดวงนภา อินทรสงเคราะห*, ใจรัก ทองบุศย*,

มานิดา เศรษฐการ* และ สิณีนาฏ อุทา*

*ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา: เนื่องจากในงานประจำาวันของฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดนำาเทคนิคเอนไซม Papain 

มาใชในการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดง และตามมาตรฐาน AABB Technical manual seventeenth edition ไดมี

การปรับเปลี่ยน pH ของ Buffer ที่ใชในการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดง ดวยเทคนิคเอนไซม Papain จาก pH 6.0 เปน 

7.3 ฝายตรวจคัดกรองโลหิตจึงทำาการศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดง เทคนิคเอนไซม Papain 

ระหวาง PBS buffer pH 6.0 และ pH 7.3 ดวยเครื่องตรวจโลหิตอัตโนมัติ PK ในตัวอยางผูบริจาคโลหิต ของศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติ สภากาชาดไทย

วัสดุและวิธีการ: เตรียมตัวอยาง Plasma ที่มีผลการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดง ที่ใหผล Negative จำานวน 536 ตัวอยาง 

จากนั้นเตรียมตัวอยาง Plasma ที่มีผลการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดง ที่ใหผล Positive ดวยเทคนิคเอนไซม Papain 

ที่ตรวจทราบชนิดของ Antibody (Antibody Identification ) โดยวิธี Test tube method ดังนี้ anti-D 10 ตัวอยาง, anti-E 8 

ตัวอยาง , anti-P1 2 ตัวอยาง , anti-Lea 7 ตัวอยาง ,anti-Leb 2 ตัวอยาง และ anti-Le a+b 2 ตัวอยาง รวมทั้งหมดจำานวน 31

ตัวอยาง จากนั้นเตรียมเครื่อง PK และ น้ำายาสำาหรับตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดง เทคนิคเอนไซม Papain ดวยเครื่อง 

PK ไดแก Papain 1.0 % , PBS Buffer pH 6.0 , pH 7.3 และ Screening cell O1, O2

ผลการศึกษา: การตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดง เทคนิคเอนไซม Papain ดวยเครื่อง PK ในตัวอยาง Negativeโดยใช 

PBS Buffer pH 6.0 และ pH 7.3 ใหผลการตรวจ O1 cell, O2 cell Negative ทั้งหมด 536 ตัวอยาง สำาหรับการตัวอยาง Positive 

โดยการใช PBS Buffer pH 6.0 และ pH 7.3 ใหผลการตรวจ O1 cell, O2 cell Positive ทั้งหมด

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา: การตรวจคัดกรองแอนติบอดีเทคนิคเอนไซม Papain ดวยเครื่อง PK โดยใช PBS buffer ที่มี pH 

6.0 คา Sensitivity = 100% และ Specificity = 100% และ ผลการการตรวจแอนติบอดีเทคนิคเอนไซม Papain ดวยเครื่อง PK 

โดยใช PBS buffer ที่มี 7.3 ใหผลการตรวจ Sensitivity = 100% และ Specificity = 100% จากขอมูลขางตนสามารถสรุปไดวา 

ทั้ง PBS Buffer pH 6.0 และ pH 7.3 ใหคา Sensitivity และ Specificity เทากันดังนั้นสามารถใช PBS buffer pH 7.3 ได สำาหรับ

การตรวจคัดกรองแอนติบอดีเทคนิคเอนไซม Papain ดวยเครื่อง PK
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การประเมินการทดสอบความเขากันไดของเกล็ดเลือดในผูปวยเกล็ดเลือดต่ำาที่มีแอนติบอดีรวมดวย
สาริกา เมฆฉาย* ศศิจิตเวชแพศย*,ธีระ ฤชุตระกูล**, ปาริชาติ เพิ่มพิกุล* และ วิโรจน จงกลวัฒนา*

*ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

**ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค เพื่อประเมินการตอบสนองของเกล็ดเลือดจากการไดรับ cross-match platelet ดวยวิธี LCT และความสัมพันธระหวาง

ผลการทดสอบความเขากันไดของสองวิธีการในผูปวยเกล็ดเลือดต่ำาที่มีแอนติบอดีรวมดวย

วิธีศึกษา ทดสอบความเขากันไดของเกล็ดเลือด โดยใช Whole lymphocyte ของผูบริจาค ที่แยกจาก ACD blood นำามา cross-

match กับซีรัมของผูปวยดวยวิธี LCT (Lymphocytotoxicity test) ขณะเดียวกันเก็บตัวอยางซีรัมของ ผูปวยและตัวอยางเกล็ดเลือด 

จาก segment ของ platelet concentrate หรือ platelet apheresis ที่มี unit number เดียวกันเพื่อมาทดสอบดวยวิธี SPRCA 

(Solid phase red cell adherence assay) จากนั้นติดตามคา platelet count ของผูปวยกอนและหลังจากไดรับ compatible 

plateletจากวิธี LCT ภายใน10 นาที - 1 ชั่วโมง และ 18-24 ชั่วโมงนำามาคำานวณคา CCI เพื่อประเมินการตอบสนองของเกล็ดเลือด 

รวมกับคา BSA และจำานวนยูนิตของเกล็ดเลือดที่ใหดังนี้

CCI = (post platelet count- pre platelet count) X BSA (m2)

Platelet transfused (1011)

ผลการศึกษา ผูปวยเกล็ดเลือดต่ำาที่มีแอนติบอดีตอเกล็ดเลือดจำานวน 11 ราย อายุเฉลี่ย 43 ป (16-81 ป) เพศชาย 3 ราย คิดเปน 

รอยละ 27.3 เพศหญิง 8 ราย คิดเปนรอยละ 72.7 ผูปวยกลุมนี้ไดรับ crossmatch platelet จำานวน 35 ครั้ง และไดัรับ random 

platelet จำานวน 56 ครั้ง เมื่อติดตามดูการตอบสนองของเกล็ดเลือดที่ cross-match ดวยวิธี LCT มีการตอบสนองรอยละ 54.5 และ

ที่ไมตอบสนองรอยละ 45.4 เปรียบเทียบผลการ cross-match ในกลุม ที่ตอบสนองมีรอยละ 16.8 ที่วิธี LCT และ SPRCA ไมไป

ในแนวทางเดียวกัน กลุมที่ไมตอบสนองตอเกล็ดเลือดมีรอยละ 57.8 ที่สองวิธีการไมไปในแนวทางเดียวกัน ผลการติดตามคา 1-hr 

CCI และ 24 –hr CCI พบ satisfactory และ unsatisfactory increment ไปในแนวทางเดียวกันเปนสวนใหญ มีเพียงรอยละ 8.6 

ที่ไมไปในแนวทางเดียวกัน

วิจารณ/สรุป จากการศึกษาผูปวยเกล็ดเลือดต่ำาและมีแอนติบอดีตอเกล็ดเลือดรวมดวยที่ไดรับ cross-match platelet ในรายที่ไมตอบ

สนองตอเกล็ดเลือดอาจเกิดจากสาเหตุของ non immune หรือการมี platelet specific antibody สวนผลการ cross-match ของ

ทั้งสองวิธีการไมเปนไปในแนวทางเดียวกันอาจเนื่องมาจากความจำาเพาะของแตละวิธีการ
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การศึกษาอุบัติการณการตรวจพบแอนติบอดีชนิด HLA และ HNA ในผูปวยที่สงสัยภาวะ Transfusion

relatedacutelunginjury(TRALI)
สุดารัตนวิบูลย*, ศิริลักษณ เพียรเจริญ* และภาวิณี คุปตวินทุ*

*หองปฏิบัติการเม็ดโลหิตขาวและเกล็ดโลหิต ฝายหองปฏิบัติการพิเศษ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ความเปนมา: Transfusion related acute lung injury (TRALI) คือภาวะแทรกซอนหลังการรับโลหิตหรือสวนประกอบโลหิตที่

ไมเกี่ยวของกับการติดเชื้อ ผูปวยจะมีความผิดปกติทางคลินิกภายใน 6 ชั่วโมงภายหลังการรับโลหิตหรือสวนประกอบโลหิต โดยผูปวย

จะมีอาการไข หนาวสั่น หายใจหอบเหนื่อย ความดันโลหิตต่ำา ผลทางรังสีพบลักษณะ Pulmonary oedema และBilateral pulmonary 

infiltrates กลไกการเกิดภาวะดังกลาวเนื่องมาจากแอนติบอดีตอ Human Leukocyte antigen (HLA) หรือ Human Neutrophi 

Antigen (HNA) ที่มีอยูในโลหิตหรือสวนประกอบโลหติของผูบริจาคทำาลายเซลลของผูปวย บางกรณีอาจพบวาผลเกิดจากแอนติบอดี

ที่ผูปวยสรางขึ้นและทำาลายเซลลเม็ดเลือดขาวที่ปะปนอยูในโลหิตหรือสวนประกอบโลหิตที่ผูปวยไดรับ ดังนั้นการตรวจหาแอนติบอดี

ทั้งชนิด HLA และ HNA จึงมีความสำาคัญในการคัดเลือกโลหิตหรือสวนประกอบโลหิตใหเหมาะสมกับผูปวยที่มีประวัติการเกิดภาวะ

ดังกลาวเพื่อชวยใหการรักษาผูปวยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค: ศึกษาอุบัติการณการตรวจพบแอนติบอดีชนิด HLA และ HNA ในผูปวยที่สงสัยภาวะ Transfusion related acute 

lung injury (TRALI)

วิธีดำาเนินการวิจัย: การศึกษาในครั้งนี้ใชตัวอยางเลือดของผูปวยซึ่งสงสัยภาวะ TRALI จากโรงพยาบาลตางๆ จำานวน 6 ราย และ

ตัวอยางเลือดของผูบริจาคโลหิตหรือสวนประกอบโลหิตรายที่คาดวาจะเปนสาตุทำาใหผูปวยเกิดภาวะ TRALI จำานวน 14 ราย ตั้งแต 

เดือน พฤศจิกายน 2552 - ธันวาคม 2555 มาตรวจหาแอนติบอดีชนิด HLA และ HNA antibody ดวยเทคนิค Fluorescence beads 

assay โดยใชน้ำายาสำาเร็จรูป (Labscreenmulti®, OneLambda, Inc. Canoga Park, CA, USA) และตรวจหาแอนติเจนชนิด HLA 

ดวยเทคนิค PCR-SSP โดยใชน้ำายาสำาเร็จรูป (Micro-SSP DNA typing tray, OneLambda, Inc. Canoga Park, CA, USA)

ผลการศึกษา: ผูปวยที่สงสัยภาวะ TRALI จำานวน 6 รายเปนเพศชาย 4 ราย เพศหญิง 2 ราย พบวาผูปวยมีการสราง HLA antibody 4 

ราย คิดเปน 66.66% และผลการตรวจ HLA และ HNA antibody ในผูบริจาคโลหิตจำานวน 14 รายพบวามี HLA antibody จำานวน 

4 รายคิดเปน 28.57% และพบ HNA antibody จำานวน 1 รายคิดเปน 7.14% และในจำานวนผูบริจาคโลหิตที่มี HLA antibody 4 

รายนี้พบ HLA Antibody specificity ตรงกับ HLA antigen ของผูปวย 3 ราย คิดเปน 50% ของจำานวนผูปวยทั้งหมดที่สงสัยภาวะ

TRALI โดยแยกเปนแอนติบอดีตอ HLA-A11 และ HLA-B75 1 ราย แอนติบอดีตอ HLA-DQ9 1 ราย และแอนติบอดีตอ HLA-

DR15 1 ราย

สรุปผลการศึกษา: จากจำานวนผูปวยที่สงสัยภาวะ TRALI ทั้งหมด 6 ราย พบวามี 3 รายที่มีสาเหตุจากแอนติบอดีชนิด HLA ที่มี

อยูในโลหิตหรือผลิตภัณฑโลหิตของผูบริจาค และมี 1 รายที่สงสัยวาอาจมีสาเหตุเกิดจากแอนติบอดีชนิด HNA แตไมสามารถสรุป

ไดแนชัดเนื่องจากไมไดทำาการตรวจหาแอนติเจนชนิด HNA ในผูปวย ซึ่งจำาเปนตองทำาการศึกษาเทคนิคและวิธีการตรวจแอนติเจนชนิด

ดังกลาวตอไปในอนาคต อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาอุบัติการณของการเกิดภาวะ TRALI มีมากถึง 50% ดังนั้นการตรวจหาแอนติบอดีชนิด 

HLA และ HNA จึงเปนประโยชนในการคัดเลือกโลหิตหรือผลิตภัณฑโลหิตที่ปราศจากแอนติบอดีดังกลาวใหกับผูปวยที่มีประวัติการ

เกิดภาวะ TRALI เพื่อใหผูปวยไดรับโลหิตหรือผลิตภัณฑโลหิตที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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ACASEREPORTOFFATALTRANSFUSION-RELATEDACUTELUNGINJURYTRIGGEREDBY

HLAANTIBODYFROMMALEDONOR
PhandeeWatanaboonyongcharoen1, Pawinee Kupatawin2, Pitiphong Kijrattanakul3, Ponlapat Rojnuckarin3

1Transfusion Medicine Unit, King Chulalongkorn Memorial Hospital
2Histocompatibility and Immunogenetic laboratory, Thai Red Cross
3Division of Hematology, Department of Medicine, Chulalongkorn University

BACKGROUND: Transfusion-related acute lung injury (TRALI) is a rare, but potentially lethal transfusion reaction. 

It commonly associates with the transfusion of donor plasma containing leukocyte antibody.  Preventive strategies 

are aimed at reducing the risk to exposure of leukocyte antibody to the patient of the transfusion.  These strategies 

exclude donors who may potentially have leukocyte antibody such as female.  We present a case of TRALI who 

received blood products from male donor.

CASEREPORT: We report a 37-year-female who developed TRALI.  She was diagnosed with relapsed diffuse 

large B cell lymphoma and underwent autologous peripheral blood stem cell transplantation.  Three months later, 

she was admitted to our hospital because of pneumonia.  The patient had a temperature of 37.5 ำC, a pulse of 

120 beats per minute, respirations of 24 per minute, a blood pressure of 80/50 mm/Hg, and oxygen saturation of

92%.  Crepitation was detected on both lower lungs.  A chest radiograph revealed bilateral ground glass appearance 

which predominated at right lower lung.  Sputum examination could not detect any organisms.  Bronchoscopy 

was planned to identify organism.  The patient was thrombocytopenic (platelets 86,000/μL, normal range 150,000-

400,000/μL).  To correct thrombocytopenia before bronchoscopy, single donor platelet and leukocyte-poor pool 

platelet were infused.  Immediately after platelet transfusion, the patient developed sudden dyspnea and oxygen 

saturation dropped to 67% and endotracheal tube was intubated with ventilator support.  No cardiomegaly was 

showed in follow-up chest radiograph and central venous pressure was not elevated.  The patient developed cardiac

arrest and died in the next 24 hours.  One of the platelet donors (single donor platelet) was male with a history 

of blood transfusion.  Laboratory investigation revealed that this donor had positive human leukocyte antigen 

(HLA) antibody screens and two of the HLA antibodies were matching with the patient’s HLA (HLA-A11 and 

HLA-B75). A cross-match between donor serum and patient leukocyte was also positive.

CONCLUSION: The patient had preexisting acute lung injury before transfusion which was not relied on the clinical 

definition for TRALI recommended by the Canadian Consensus Conference.  However, hypoxemia was detected 

and the onset of symptoms was within six hours.  Moreover, the laboratory investigation supported the diagnosis 

of TRALI.  The diagnosis policy of TRALI can be based on a combination of clinical and serologic finding rather 

than on adherence to the clinical definition.  Though the blood center has a policy for plateletpheresis donors to 

redirect female to whole blood donation, TRALI cannot be totally preventable.  Leukocyte antibody screens in

male donors with history of previous transfusion may be considered.
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ความชุกของการติดเชื้อซิฟลิสเอชไอวีไวรัสตับอักเสบบีและซีในผูบริจาคโลหิตครั้งแรก

ที่สงตรวจณภาคบริการโลหิตแหงชาติที่8จ.นครสวรรคระหวางปพ.ศ.2550-2554
ทรงฤทธิ์เลิศไพศาลกุล*, สาธิต เทศสมบูรณ *, วชิราภรณ ยนตวิเศษ *, รภัสสา กมล *, ขวัญชัย รอดวิหก *,

ธันยมุนินทร เกิดศรี * และ จินตนา วองวิไลรัตน **

*ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จ.นครสวรรค ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

**ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 2 (อุดรธานี)

บทนำา:ผูเปนพาหะโรคติดเชื้อที่ติดตอทางโลหิตสวนมากไมปรากฏอาการทางคลินิก ดังนั้นการคัดเลือกผูบริจาคโลหิตและการตรวจทาง

หองปฏิบัติการที่ดี จึงเปน 2 องคประกอบสำาคัญของการจัดหาโลหิตที่ปลอดภัย ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จ.นครสวรรค จึงมีพันธ

กิจในการใหบริการตรวจคุณภาพโลหิตในผูบริจาคดวยวิธีการตรวจทางน้ำาเหลืองวิทยาและอณูชีววิทยา ตามมาตรฐานของศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เพื่อใหการจัดหาโลหิตมีความปลอดภัยมากที่สุด มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 5 จังหวัดไดแก นครสวรรค 

อุทัยธานี ตาก กำาแพงเพชร และสุโขทัย รวมทั้งจังหวัดใกลเคียงอื่นๆ

วัตถุประสงค: เพื่อวิเคราะหความชุกของการติดเชื้อซิฟลิส เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ บีและซี ในผูบริจาคโลหิตครั้งแรกที่สงตรวจ ณ 

ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จ.นครสวรรค

วิธีการศึกษา : เปนการศึกษาแบบยอนหลัง โดยรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของภาคบริการ

โลหิตแหงชาติที่ 8 จ.นครสวรรค ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2554 โดยแยกตามเพศ ชวงอายุ จังหวัด และการติดเชื้อ

ผลการศึกษา: ผูบริจาคโลหิตครั้งแรกในชวงเวลาดังกลาวมีจำานวน 58,005 ราย เปนเพศชายรอยละ 57.8 เพศหญิงรอยละ 42.2 ชวง

อายุที่มีผูบริจาคโลหิตมากที่สุดคือ 17-20 ป คิดเปนรอยละ 33.9 จังหวัดที่มีผูบริจาคโลหิตมากที่สุด คือ จังหวัดนครสวรรค รอยละ 

77.9 เมื่อวิเคราะหความชุกพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มากที่สุดโดยตรวจพบ HBsAg รอยละ 3.73 รองลงมาคือซิฟลิส โดย

พบ Syphilis antibody รอยละ 0.91 ไวรัสตับอักเสบ ซี ตรวจพบ Anti-HCV รอยละ0.82 และ เอชไอวี ตรวจพบ HIV-Ag/Ab 

รอยละ 0.22 เมื่อนำาขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติพบวา เพศชายมีการติดเชื้อทุกชนิดมากกวาเพศหญิง โดยพบวาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 

บี มีความแตกตางระหวางเพศอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.045) สวนการติดเชื้อ เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ ซี และซิฟลิส ไมพบ

ความแตกตางระหวางเพศอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ เมื่อแบงตามชวงอายุและจังหวัด พบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในชวงอายุ 41-

50 ป และจังหวัดกำาแพงเพชร, การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในชวงอายุ 51-60 ปและจังหวัดเพชรบูรณ การติดเชื้อซิฟลิส ในชวงอายุ 

61-70 ป และการติดเชื้อเอชไอวี ในชวงอายุ 31-40 ป พบการติดเชื้อมีความแตกตางอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.01)

สรุป: ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาเพศชายมีความเสี่ยงตอโรคติดเชื้อทางโลหิตมากกวาเพศหญิง ชวงอายุ17-20 ป ซึ่งเปนกลุมนักเรียน 

นักศึกษา มีการบริจาคโลหิตมากที่สุดและยังพบการติดเชื้อนอยที่สุด ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนในการรณรงคจัดหาผูบริจาค

โลหิตกลุมนี้ สวนการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ยังพบมากในผูบริจาคโลหิตครั้งแรก ซึ่งจะเปนปญหาที่สำาคัญของระบบสาธารณสุขใน

อนาคต ทั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของควรกำาหนดยุทธศาสตรในการใหความรู การปองกัน เฝาระวังการแพรเชื้อ การดูแลรักษา หรือใหคำา

แนะนำาสำาหรับผูติดเชื้อ นอกจากนี้บุคลากรของหองปฏิบัติการทางการแพทยควรมีการพัฒนาความรูใหทันสมัย เลือกใชน้ำายาตรวจที่มี

ความไวและความจำาเพาะสูงซึ่งครอบคลุมทุกระยะของการดำาเนินโรค เพื่อใหการจัดหาโลหิตมีความปลอดภัยอยางสูงสุด
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อุบัติการณของการติดเชื้อที่ทำาใหเกิดโรคSyphilisในผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

สภากาชาดไทยระหวางป2545-2555
ดวงนภาอินทรสงเคราะห*, รจนา กิมิฬาร*, เกรียงศักดิ์ ไชยวงค*, สิณีนาฏ อุทา*

*ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ปญหาและความสำาคัญ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยไดกำาหนดใหมีมาตรฐานการตรวจคุณภาพโลหิต โดยการคัดกรอง

โลหิตตองประกอบดวย การตรวจหาการติดเชื้อ HIV, เชื้อไวรัสตับอักเสบบี,ซี และเชื้อที่ทำาใหเกิดโรคซิฟลิส ซิฟลิสเปนโรคที่เกิดจาก

เชื้อแบคทีเรียที่เรียกวา Treponema pallidum เปนโรคที่สามารถติดตอไดทางการรับโลหิตหรือผลิตภัณฑจากโลหิต ศูนยบริการ

โลหิตฯไดเห็นถึงความสำาคัญของการติดเชื้อชนิดนี้จึงมีนโยบายกำาหนดใหโลหิตบริจาคทุกยูนิตตองผานการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ 

Treponema pallidum กอนนำาโลหิตไปใหผูปวย โดยเมื่อ 9 ม.ค. พ.ศ. 2546 ศูนยบริการโลหิตฯ ไดใชวิธีการตรวจดวยเครื่อง PK 

7200/7300 ดวยหลักการ TPHA คูกับ RPR จนเมื่อป พ.ศ. 2554 ไดเปลี่ยนมาตรวจดวย Architect i6000 ซึ่งใชหลักการ CMIA 

และตรวจยืนยันดวยหลักการ TPPA ควบคูกับ RPR แทน ประโยชนของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อหาแนวโนมของการติดเชื้อที่ทำาใหเกิด

โรคซิฟลิสในผูบริจาคโลหิตและนำาผลการศึกษาที่ไดมาใชในการพัฒนาวิธีตรวจคัดกรองผูบริจาคโลหิต การจัดการระบบขอมูลเพื่อปอง

กันการกลับมาบริจาคซ้ำาของผูบริจาคที่มีประวัติการติดเชื้อ

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาอุบัติการณและความชุกของการติดเชื้อที่ทำาใหเกิดโรค Syphilis ในผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติ สภากาชาดไทย ระหวางป 2545-2555

วัสดุและวิธีการ ขอมูลที่ใชในการศึกษา ไดแก ทะเบียนประวัติและขอมูลผลการตรวจของผูบริจาคโลหิต ระหวางป พ.ศ. 2545-2555 

วิเคราะหโดยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสำาเร็จรูป SPSS และใชสถิติไควสแควร

ผลการศึกษา จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลระหวางป 2545-2555 พบวามีจำานวนผูบริจาคโลหิตทั้งหมด 3,434,440 ราย แบงเปน

เพศหญิง 1,730,620 (50.39%) และเพศชาย 1,703,820 (49.61%) ชวงอายุ 21-30 ป และอาชีพทั่วไปมีการบริจาคมากที่สุด อัตราการ

ติดเชื้อที่ทำาใหเกิดโรค Syphilis เฉลี่ย 11 ป คือ 0.39% กลุมผูบริจาคครั้งแรก มีการติดเชื้อ 6,763 ราย (0.20%) โดยในป 2547 มี

การติดเชื้อของผูบริจาคครั้งแรกมากที่สุด (0.40%) สวนในป 2546 มีผูติดเชื้อโดยรวมทั้งหมดมากที่สุด คือ 1.00% โดยการติดเชื้อในผู

บริจาคครั้งแรกเพศชาย (0.13%) มากกวาเพศหญิง (0.07%) เชนเดียวกับผูบริจาคประจำา ผูบริจาคชวงอายุ 51-60 ป มีการติดเชื้อมาก

ที่สุด (0.82%) และอาชีพที่มีการติดเชื้อมากที่สุดคือ พระ (0.80%)

วิจารณผล จากการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา จำานวนผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งตรงกันขามกับ

จำานวนผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อที่ทำาใหเกิดโรค Syphilis ที่ลดลงทุกป โดยเพศหญิงมีอัตราการติดเชื้อต่ำากวาเพศชาย และกลุมที่อายุต่ำา

กวา 20 ป มีการติดเชื้อต่ำากวาชวงอายุอื่นซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเครือมัน สาวแดง1 ดังนั้นควรมีการรณรงคในกลุมเพศหญิง

และเนนในกลุมของนักเรียน นักศึกษา ใหมีการบริจาคใหเพิ่มขึ้น เพื่อชวยลดความเสี่ยงของการรับโลหิตที่ติดเชื้อ นอกจากนี้การซัก

ประวัติผูบริจาคโลหิตกอนการบริจาคอยางเครงครัดและตรวจสอบฐานขอมูลผูบริจาคโลหิตอยางละเอียดจะสามารถทำาใหไดรับบริจาค

โลหิตที่ปลอดภัยมากขึ้น
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การเปรียบเทียบผลการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงที่อุณหภูมิ18ำCและ22ำC

ในตัวอยางโลหิตของผูบริจาคโลหิตศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
อุษณีษชเนตตมหรรฆ*, อภิวันท พิพัฒนวนิชกุล* , กาญจนา เอี่ยมอัมพร* , ใจรัก ทองบุศย*, มานิดา เศรษฐการ* ,

สิณีนาฏ อุทา* และ ทัศนีย สกุลดำารงพานิช*

*ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา หนวยตรวจหมูโลหิตมีหนาที่ตรวจหมูโลหิตระบบ ABO , Rh และ Screening antibody การตรวจ Screening antibody 

เปนการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงชนิด IgM และ IgG ดวยวิธี Saline test , Papain enzyme , และ Coombs’test 

แอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงชนิด IgM เปนแอนติบอดีที่มีความสำาคัญทางคลีนิคนอย แตปฏิกิริยาที่แรงก็สามารถมีผลตอการใหโลหิต

แกผูปวยได ปจจุบันการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงชนิด IgM (หมูเลือดระบบ MNS , I , P และ Lewis ) ตรวจคัด

กรองดวยวิธี Saline test โดย serum ทำาปฏิกิริยากับ Screening pool O cell ในอัตราสวน 2 : 1 ผสมใหเขากัน Incubate ที่

อุณหภูมิ 18 ำC นาน 120 นาที เขยาอานปฏิกิริยา agglutination เก็บตัวอยางที่ใหผลบวกมาทำาการตรวจซ้ำา พบผลบวกปลอม (False 

Positive) ชนิด Rouleaux formation 50% จากตัวอยางที่ใหผลบวก ดวยเหตุนี้จึงตองการลด Rouleaux formation โดยการเพิ่ม

อุณหภูมิสูงขึ้นเปน 22 ำC เพราะอุณหภูมิที่เลือกนี้อยูในชวงของอุณหภูมิหอง 18-25 ำC จึงทำาการศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจคัดกรอง

แอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดง ที่ อุณหภูมิ 18 ำC และ 22 ำC ในตัวอยางผูบริจาคโลหิต

วัตถุประสงค: เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดง ที่ อุณหภูมิ 18 ำC และ 22 ำC ในตัวอยางผูบริจาคโลหิต

วัสดุและวิธีการ: เตรียมตัวอยาง serum ที่ใหผลการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงที่มีผล Negative จำานวน 400 ตัวอยาง

โดยวิธี Test tube method จากนั้นเตรียมตัวอยาง serum ที่ใหผล Positive จำานวน 33 ตัวอยาง ประกอบดวยตัวอยางที่ทราบ

ชนิดของ Antibody (Antibody โดยวิธี Test tube method ไดแก anti- P1 จำานวน 5 ตัวอยาง , anti-M จำานวน 11 ตัวอยาง, 

anti-Mia จำานวน 6 ตัวอยาง , anti-Lea จำานวน 3 ตัวอยาง , anti-Leb จำานวน 1 ตัวอยางและ anti-Lea +b จำานวน ตัวอยาง และ

ทำาการทดสอบควบคูกับตัวอยางสงตรวจจริง ( Parallel run ) จำานวน 512 ตัวอยาง จากนั้นแบงตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุม A 

ทดสอบโดยการ Incubate อุณหภูมิ 18 ำC และกลุม B ทดสอบโดยการ incubate ที่อุณหภูมิ 22 ำC ทำาการทดสอบดวย วิธี Saline 

test โดยไดใชเครื่องหยดอัตโนมัติ Beckman coulter หยดตัวอยาง serum จากหลอดตัวอยางโลหิต Clotted Blood ลงในหลอด

ทดลอง 10x75 mm ปริมาตร 120 μL และ จากนั้นจึงหยด Screening pool O cell 3% cell ปริมาตร 60 μL เขยาใหเขากัน นำา

ไป incubate เปนเวลา 120 นาที เขยาอานปฏิกิริยา agglutination และสรุปผล

ผลการศึกษา:ผลการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงที่ใหผล Negative จำานวน 400 ตัวอยาง กลุม A พบ ผลบวกปลอม 

(False Positive) ชนิด Rouleaux formation 43 ตัวอยาง อานผลถูกตอง 89.25 % และกลุม B ไมพบ ผลบวกปลอม Rouleaux 

formation ผลการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงที่ใหผล Positive 33 ตัวอยาง ทั้งกลุม A และ กลุม B สามารถอานผล

ไดถูกตอง 100% ไมพบผลลบปลอม (False Negative) ผลการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงที่ทำาการทดสอบควบคูกับ

ตัวอยางสงตรวจจริง ( Parallel run ) จำานวน 512 ตัวอยาง กลุม A พบ Rouleaux formation 20 ตัวอยาง จากตัวอยางที่ใหผล

บวก 31 ตัวอยาง กลุม B พบ Rouleaux formation 2 ตัวอยาง จากตัวอยางที่ใหผลบวก 12 ตัวอยาง

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา: ผลการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงที่ใหผล Negative จำานวน 400 ตัวอยาง กลุม A 

พบ Rouleaux formation 43 ตัวอยาง และกลุม B ไมพบ Rouleaux formation ผลการตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิต

แดง ในตัวอยาง Positive ทั้งกลุม A และ B สามารถตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดง ไดผล Positive ถูกตอง 100% ผล

การตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงที่ทำาการทดสอบควบคูกับตัวอยางสงตรวจจริง ( Parallel run ) จำานวน 512 ตัวอยาง 

กลุม A พบ Rouleaux formation รอยละ 64.52 กลุม B พบ Rouleaux formation รอยละ 16.67 จากการทดลองนี้อุณหภูมิ 22 ำC 

สามารถลด Rouleaux formation ได ถึงรอยละ 47.85 ผลการทดลองนี้สามารถนำาไปพัฒนาการตรวจ Screening antibody ใน

งานตรวจคัดกรองแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงประจำาวันได
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การตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่6ดวยวิธีNATเพื่อตรวจหาเชื้อHIV-1,HCV

และHBV
กนกอรพิมเสน*, วิไลวรรณ มวงจันทร*, สอบวุฒิ นนทะมาตย* , วิราศิณี ชัยมณี* ,ทัศนีย สกุลดำารงคพานิช*

*ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 จ.ขอนแกน **ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ความเปนมา : ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 6 จังหวัดขอนแกน ไดตรวจคัดกรองโลหิตดวยวิธี nucleic acid amplification test 

(NAT) แบบรวม 6 ตัวอยาง เพื่อตรวจหาเชื้อ HIV-1, HCV และ HBV มาตั้งแตป พ.ศ. 2551 โดยในระยะแรก ไดสงตังอยางโลหิต

เพื่อตรวจ NAT ไปยังศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และไดเริ่มดำาเนินการตรวจ NAT ที่ภาคฯ ขอนแกน ในเดือนมิถุนายน 2553

วัตถุประสงค: ศึกษาอัตราการตรวจพบเชื้อ HIV-1, HCV และ HBV ที่ทดสอบดวยวิธี NAT เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของโลหิตและ

สวนประกอบโลหิตที่จะนำาไปใหผูปวย

แผนการศึกษาและวิธีการ: รวบรวมขอมูลการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคโดยวิธี ซีรโลยี, HIV Ag/Ab, Anti-HCV, HBsAg) และ

วิธี NAT (HIV-RNA, HCVRNA, HBV –DNA) ของภาคฯ ขอนแกน ตั้งแต ตุลาคม 2550 – กันยายน 2555 โดยตรวจแบบรวม 

6 ตัวอยาง (minipool 6) ในตัวอยางที่ผลซีโรโลยี เปนลบ

ผลการทดสอบ: ตัวอยางโลหิตบริจาคของโรงพยาบาลที่สงตรวจที่ภาคฯ ขอนแกน จำานวนทั้งสิ้น 533,855 ตัวอยาง มีตัวอยางโลหิต

บริจาคที่ตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคโดยวิธีซีโรโลยีและวิธี NAT จำานวน 122,966 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 24 ของโลหิตบริจาคที่ผล

ซีโรโลยีเปนลบจำานวน 511,273 ราย) พบวา จ.ขอนแกนสงตรวจ NAT ในโลหิตบริจาคมากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.16 รองลงมาคือ 

จ.หนองคาย คิดเปนรอยละ 4.32, จ.กาฬสินธ คิดเปนรอยละ 4.1, จ.ชัยภูมิ คิดเปนรอยละ 2.65, จ.อุดรธานี คิดเปนรอยละ 0.95, 

จ.บึงกาฬ รอยละ 0.35, จ.สกลนคร รอยละ 0.33 และ จ.รอยเอ็ด รอยละ 0.12 การทดสอบดวยวิธี NAT ตรวจพบ HIV RNA 

จำานวน 1 ราย หรือ HIV NAT yield rate 1 : 122,966 ตรวจพบ HCV RNA จำานวน 1 ราย หรือ HCV NAT yield rate 1 : 

122,966 ตรวจพบ HBV RNA จำานวน 90 ราย หรือ HBV NAT yield rate 1 : 1,366 อัตรา การตรวจพบ HBV ดวยวิธี NAT 

ของโลหิตบริจาค สูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับอัตราการตรวจพบเชื้อดวยวิธีมาตรฐาน การตรวจพบ HIV และ HCV ดวยวิธี NAT ของ

โลหิตบริจาคพบในอัตราเทากัน

สรุป: ผลการศึกษายืนยันวาการใชเทคนิค NAT รวมกับการทดสอบดวยวิธีซีโรโลยี ในการคัดกรองโลหิตบริจาคมีความจำาเปนและ

มีประโยชน เปนการเพิ่มความปลอดภัยของโลหิตและสวนประกอบโลหิตที่จะนำาไปใหผูปวย ลดความเสี่ยงของผูปวยตอการติดเชื้อ 

HIV , HCV และ HBV
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ปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสในโลหิตบริจาคศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
ปญญาถุนนอก*, วิลาวัลย แซกรัมย*, ตองใจ แสวงทรัพย*, สุภาพรรณ นันตา*, พัชริดา วองกิตติกูล*,

ภาคภูมิ เดสหัสดิน*, สิณีนาฏ อุทา*

*ฝายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

การตรวจคัดกรองผูบริจาคโลหิตดวยวิธี Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) ในปจจุบันสวนใหญเปนการตรวจ

แบบ Multiplex ซึ่งเปนการตรวจที่สามารถหาสารพันธุกรรมไดทั้งไวรัสเอชไอวี, ไวรัสตับอักเสบซี,ไวรัสตับอักเสบบี ในเวลาเดียวกัน 

โดยวิธีนี้ทำาใหมีความสะดวกรวดเร็วและสามารถเพิ่มความปลอดภัยในโลหิตบริจาคที่จะนำาไปใหกับผูปวยไดมากยิ่งขึ้น ศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยจึงไดนำาการตรวจ NAT มาใชตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคที่ใหผลการตรวจ HIVAg/Ab, Anti-HCV 

และ HBsAg เปน negative ดวยชุดตรวจ COBAS TaqScreen MPX Test ซึ่งเปนการตรวจตัวอยางแบบรวม (Mini pool of 6) 

เมื่อพบโลหิตบริจาคที่มีผลการตรวจ NAT reactive จะตองทำาการแยกหาชนิดของเชื้อ (Viral Target Resolution) โดยใชชุดตรวจ 

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1, HCV, HBV Test ซึ่งเปนการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสในเชิงปริมาณ

ได วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อหาปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส (HIV/HCV/HBV) ในโลหิตบริจาคที่ใหผลการตรวจ NAT 

เปน reactive ในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบวาจำานวนโลหิตบริจาคที่ตรวจคัดกรองดวยวิธี NAT มี

ทั้งหมดจำานวน 835,147 ราย ใหผลการตรวจ HIV RNA reactive จำานวน 4 ราย (1: 208,000) พบวามีปริมาณสารพันธุกรรมของ 

ไวรัสอยูในชวง 2,230-14,600 cp/mL (3,791-24,820 IU/mL), HCV RNA reactive จำานวน 1 ราย (1:835,000) พบวามีปริมาณสาร

พันธุกรรมของไวรัส 24,700,000 IU/mLและ HBV DNA reactive จำานวน 200 ราย (1: 4,000) พบวามีปริมาณสารพันธุกรรมของ 

ไวรัสอยูในชวง ≤ 20-3,660 IU/mL โดยแบงเปนชวงไดดังนี้ ชวง ≤ 20 IU/mL จำานวน 127 ราย คิดเปน 63.5% ,ชวง 21- 50 IU/

mL จำานวน 26 ราย คิดเปน 13.0%, ชวง 51- 100 IU/mL จำานวน 14 ราย คิดเปน 7.0%, ชวง 101- 200 IU/mL จำานวน 13 ราย คิด

เปน 6.5%, ชวง 201- 500 IU/mL จำานวน 8 ราย คิดเปน 4.0% และชวง > 500 IU/mL จำานวน 12 รายคิดเปน 6.0% จากการศึกษา

พบวาอัตราการตรวจพบไวรัสตับอักเสบบีในโลหิตผูบริจาคสูงกวาไวรัสตับอักสบซีและไวรัสเอชไอวี และสามารถตรวจพบปริมาณสาร

พันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบบีอยูในระดับที่ต่ำากวาไวรัสตับอักสบซีและไวรัสเอชไอวี โดยพบมากในชวง ≤ 20 IU/mL แสดงใหเห็น

วาการตรวจ NAT เปนวิธีที่มีความไวสูงมากในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไดในระยะที่ตรวจไมพบดวยวิธีทาง serology

ทำาใหโลหิตผูบริจาคมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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การเพิ่มความปลอดภัยของโลหิตบริจาคโดยNATTestingศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
สิณีนาฏอุทา*, ปญญา ถุนนอก*, ภาคภูมิ เดชหัสดิน*, เกรียงศักดิ์ ไชยวงศ*, และทัศนีย สกุลดำารงคพานิช*

*ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอ: ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย มีการประเมินการตรวจ nucleic acid amplification test (NAT) โดยวิธี

ใชตัวอยางเดี่ยวและตัวอยางรวม (6 ตัวอยาง) ในป พ.ศ. 2550 และเริ่มการตรวจ NAT เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV HCV 

และ HBV ในโลหิตบริจาคทุกยูนิตดวยวิธีตัวอยางรวม 6 ตัวอยาง (minipool 6) ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ตอมาในป พ.ศ 2553 กระทรวง

สาธารณสุขและศูนยบริการโลหิตแหงชาติไดประกาศนโยบายระดับชาติใหมีการตรวจ NAT ในโลหิตบริจาคทุกยูนิตเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ของโลหิตทั่วประเทศ และในเดือนธันวาคม 2554 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติไดเริ่มตรวจ NAT แบบใชตัวอยางเดี่ยวในตัวอยางโลหิต

ที่เปนผูบริจาคสวนประกอบโลหิตเฉพาะสวน (apheresis) หรือกรณีที่เปนตัวอยางที่ตองการผลเรงดวน

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาอัตราการตรวจพบเชื้อ HIV, HCV และ HBV ในโลหิตบริจาคของศูนยบริการโลหิตแหงชาติรวมถึงตัวอยาง

ที่สงตรวจจากโรงพยาบาล ที่ทดสอบดวยวิธี NAT ระหวาง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง กันยายน พ.ศ. 2555

วัสดุและวิธีการ: ศึกษาขอมูลการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค วิธี NAT ในตัวอยางโลหิตบริจาคของศูนยบริการโลหิตแหงชาติและตัวอยาง

ที่สงตรวจจากโรงพยาบาล ระหวาง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง กันยายน พ.ศ. 2555 โดยตัวอยางที่ผลการตรวจวิธีซีโรโลยีเปนลบ 

(HBsAg, Anti HCV, HIV Ag/Ab) ทำาการทดสอบ NAT (HIV/HCV/HBV) ดวยวิธีแบบรวม 6 ตัวอยาง (minipool 6) โดยใช 

Roche cobas TaqScreen MPX test ทดสอบหา HIV-1 & 2 RNA , HCV RNA และ HBV DNA ใชเครื่องอัตโนมัติ cobas s

201 โลหิตที่ไดผลบวกจาก pool จะทดสอบหารายที่บวกโดยตรวจแบบเดี่ยว (Ressolution) และทุกรายที่ไดผลบวกจะทดสอบเพื่อ

แยกชนิดเชื้อดวย Cobas TaqMan assays HIV test, HCV test ,HBV test สวนตัวอยางโลหิตที่เปนผูบริจาคสวนประกอบโลหิต

เฉพาะสวนหรือกรณีที่เปนตัวอยางที่ตองการผลเรงดวนจากโรงพยาบาล ตั้งแตเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 มีการ

ตรวจโดยวิธีตัวอยางเดี่ยวใช Procleix Ultrio ใชเครื่อง TIGRIS รายที่ไดผลบวกจะทดสอบเพื่อแยกชนิดเชื้อดวย Discriminatory 

assay HIV-1 test, HCV test, HBV test ตัวอยางที่ใหผลบวกจริงมีการติดตามผูบริจาคโลหิตเพื่อตรวจยืนยันผล

ผลการศึกษา: ตัวอยางโลหิตบริจาคของศูนยบริการโลหิตแหงชาติที่ผลซีโรโลยีเปนลบและผานการตรวจดวยวิธี NAT ระหวางเดือน

ตุลาคม 2551 ถึง เดือน กันยายน 2555 จำานวนทั้งสิ้น 2,283,163 ตัวอยาง การทดสอบดวยวิธี NAT Roche cobas TaqScreen 

MPX test ตรวจพบ HIV RNA จำานวน 20 ราย (1 : 114,000) ตรวจพบ HCV RNA จำานวน 3 ราย (HCV 1 : 760,000) และ ตรวจ

พบ HBV DNA จำานวน 730 ราย (1 : 3,000) และตัวอยางโลหิตจากโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ จำานวนทั้งสิ้น 184,489 ตัวอยาง ตรวจ

พบ HIV RNA จำานวน 1 ราย (1 : 180,000) ตรวจพบ HCV RNA จำานวน 1 ราย (HCV 1 : 180,000 และ ตรวจพบ HBV DNA 

จำานวน 65 ราย (1 : 2,800) และตัวอยางโลหิตบริจาคที่ตรวจโดยวิธี NAT Procleix Ultrio จำานวนรวม 69,489 ตัวอยาง ตรวจพบ 

HIV RNA จำานวน 1 ราย (1 : 69,000) และตรวจพบ HBV DNA จำานวน 16 ราย (1 : 4,000)

สรุป: จากการศึกษานี้ ขอมูลอัตราการตรวจพบการติดเชื้อ HIV HCV และ HBV ในโลหิตผูบริจาคในชวงระยะเวลา 4 ป หลังจาก

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติไดเพิ่มนโยบายการตรวจ NAT ในการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค ยังคงพบผูบริจาคโลหิตที่เปนผูติดเชื้อ

ระยะแรก การตรวจ NAT มีบทบาทสำาคัญตอความปลอดภัยของโลหิตบริจาคอยางมากในการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคทุกยูนิต

ทำาใหโลหิตมีความปลอดภัยสูงสุด
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การขอเลือดในระบบฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
ธนสิทธิ์สุคันธวณิช*, ลัดดา ฟองสถิตยกุล*, สุรีพรรณ ทองมณี*, ไมตรี ศรีวิชัย*, นิภาพรรณ ลี้ตระกูล*

*โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

บทนำา การบริการโลหิตในระบบฉุกเฉินเปนหนึ่งในกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาล ความเพียงพอ ถูกตอง รวดเร็ว และสามารถ

สนองตอบตอผูปวยวิกฤติได โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมเปนศูนย Trauma center จึงมีการวิเคราะห และเตรียมความพรอม 

ตลอดเวลา

วัตถุประสงค ศึกษารูปแบบการขอโลหิตฉุกเฉิน เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการใหบริการโลหิต และการสำารองโลหิตฉุกเฉินของโรงพยาบาล

ระดับตติยภูมิ

วิธีการศึกษา เก็บขอมูลการขอเลือดจากใบขอเลือดฉุกเฉินยอนหลังหกเดือน ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม วิเคราะหขอมูล

ตามชนิดของผลิตภัณฑที่แพทยขอ แยกตามหอผูปวย การเตรียม การใช การระบุความเรงดวน

ผลการศึกษา ปริมาณเม็ดเลือดแดงที่แพทยขอใชในระบบฉุกเฉินเทากับ 3,681 ยูนิต คิดเปนรอยละ 11.6 ของการขอใชทั้งหมด และ

คิดเปนรอยละ 22.1 ของปริมาณเลือดทั้งหมด อัตราการขอเลือดฉุกเฉินตอการใชเลือดจริง (Request:transfusion, R:T ratio) เทา

กับ รอยละ 1.1 ตอ 1 อัตราการเตรียมเลือดฉุกเฉินตอการใชเลือดจริง (Crossmatch:transfusion, C:T Ratio) เทากับ รอยละ 1.0 

ตอ 1 ผลิตภัณฑของเลือดที่ขอ ไดแก เม็ดเลือดแดงอยางเดียวจำานวน 1,635 ยูนิต เม็ดเลือดแดงรวมกับผลิตภัณฑอื่นๆ จำานวน 

6,571 ยูนิต ปริมาณการขอ เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด พลาสมา cryoprecipitate เทากับ 3,681 4,570 2,302 และ 226 ยูนิต ตาม

ลำาดับ หอผูปวยที่มีการใชเลือดมากไดแก อายุรกรรม ผูปวยวิกฤติ หองฉุกเฉิน ผูปวยกึ่งวิกฤติ ศัลยกรรม กุมาร เทากับ 1,329, 

1,257, 1,059 790, 757 และ 444 ยูนิต ตามลำาดับ ความเรงดวนในการขอเลือด initial crossmatch (ตองการเลือดภายใน 15 นาที) 

รอยละ 26, completed crossmatch (1 ชั่วโมง) รอยละ 6, uncrossmatching รอยละ 2.6 และ group specific (10 นาที) รอยละ 

0.5 ไมระบุความเรงดวน รอยละ 64 การวินิจฉัยโรคที่ไดรับ ไดแก Organ หรือ GI hemorrhage, leukemia, trauma, anemia, 

thrombocytopenia, vascular case, ผาตัดช้ำาหลังผาตัด เทากับรอยละ 23, 14, 13, 9, 4, 4 และ 3 ตามลำาดับ

สรุป อัตราสวนของ R:T Ratio และ C:T Ratio อยูในเกณฑมาตรฐาน AABB กำาหนดคือ ไมเกินรอยละ 2:1 และสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการบริการฉุกเฉิน ไมกอใหเกิดภาระงานเพิ่มขึ้น แพทยขอเลือดในภาวะวิกฤติคิดเปนรอยละ 11.6 ของการขอบริการ

ตามปกติ ปริมาณของเลือดที่ใชคิดเปนรอยละ 22.1 ของเลือดทั้งหมด ตัวเลขนี้สามารถนำาไปคำานวณการสำารองโลหิตคงคลังเพิ่มขึ้น

จากเดิมมาตรฐานกำาหนดสำารองไวรอยละ 10 ผลิตภัณฑโลหิตที่ขอมีตั้งแต 1 ถึง 3 ชนิด สวนใหญเปนการใชทั้ง PRC, FFP และ PC 

รวมกัน หอผูปวยที่ใชผลิตภัณฑผานระบบฉุกเฉินมากที่สุด ไดแก หอผูปวยอายุรกรรม และหอผูปวย ICU แทนที่จะเปนผูปวยหอง

ฉุกเฉิน และเวลาที่แพทยตองการใชมากที่สุดคือ 15 นาทีหลังจากมีการแจงขอใชเลือด
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การตรวจคัดกรองโลหิตดวยเทคนิคการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อและการติดตามตรวจซ้ำาในผูบริจาค

โลหิตที่มีผลการตรวจNATเปนReactiveของโรงพยาบาลที่สงตรวจที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่11

จ.นครศรีธรรมราชในปงบประมาณ2552-2555
อุบลสังยวน*, ชฎาพร จุติชอบ*,ขวัญตา เครือจันทร*,อมรรัตน เรืองทอง*,ทัศนีย สกุลดำารงพานิช**, เกรียงศักดิ์ ไชยวงค**

และ สรอยสอางค พิกุลสด**

*ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช,  **ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทนำา: ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยไดนำาเทคโนโลยีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ (Nucleic acid testing:NAT) 

มาใชในการตรวจคัดกรองโลหิตรวมกับการตรวจทาง Serology ซึ่งโลหิตทุกยูนิตที่มีผลการตรวจทาง Serology Negative ตองนำาไป

ตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อแบบตัวอยางรวม (mini pool of 6) เพื่อลดชวง window period ของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV DNA), 

ไวรัสตับอักเสบซี (HCV RNA) และไวรัสเอชไอวี (HIV RNA) เปนการเพิ่มความปลอดภัยและชวยลดอัตราการติดเชื้อในผูปวยหลัง

จากที่ไดรับโลหิตและผลิตภัณฑโลหิต

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาผลการตรวจคัดกรองโลหิตโดยวิธี NAT และการติดตามตรวจซ้ำาผูบริจาคโลหิตที่มีผลการตรวจ NAT เปน 

Reactive ของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราชในปงบประมาณ 2552-2555 ซึ่งรับตรวจตัวอยางจากโรงพยาบาลใน

จังหวัด พัทลุง สุราษฎรธานี ตรัง กระบี่ นครศรีธรรมราช

วิธีการ: เปนการศึกษาแบบยอนหลัง (Retrospective) โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลโลหิตบริจาค ที่สงตรวจกับภาคฯ11 ในปงบ

ประมาณ 2552-2555 โดยโลหิตบริจาคทุกยูนิตจะไดรับการตรวจคัดกรองหา HBsAg, Anti-HCV และ HIV Ag/Ab โดยวิธีเทคนิค 

Chemiluminescent ดวยเครื่อง Architect i2000,i2000SR ตัวอยางที่มีผล Serology negative จะทำาการทดสอบตอดวยวิธี NAT 

ใชระบบ Roche Cobas S 201/Cobas Taqscreen multiplex (MPX)test ตัวอยางที่ผล NAT Reactive pool จะนำาไปตรวจแบบ 

individual testing เพื่อหายูนิตที่ Reactive หลังจากนั้นจะทำาการตรวจวิเคราะหแยกชนิดเชื้อไวรัส (Viral Target Resolution:VTR) 

และติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลในเครือขายที่มีตัวอยางผลการตรวจ NAT Reactive เพื่อติดตามผูบริจาคมาตรวจซ้ำาและสง

ตรวจ markers ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม

ผลการวิเคราะห: จากการศึกษาพบวา จำานวนโลหิตบริจาคที่ตรวจคัดกรองดวยวิธี NAT ของภาคฯ11 ในปงบประมาณ 2552-2555 

ทั้งหมด 102,565 ยูนิต ตรวจไมพบการติดเชื้อ HIV RNA และ HCV RNA แตพบ HBV DNA จำานวน 20 ราย (1:5128) ทาง

ภาคฯไดประสานงานกับโรงพยาบาลติดตามผูบริจาคมาเจาะตรวจซ้ำา จำานวน 8 ราย แบงเปนกลุมผูบริจาคที่มาเจาะตรวจซ้ำาแลวมีผล 

NAT(HBV DNA) Reactive แต HBsAg Negative จำานวน 2 ราย และกลุมที่กลับมาเจาะตรวจซ้ำาแลว NAT(HBV DNA), HBsAg 

Negative จำานวน 6 ราย และตรวจ HBV Profile (ALT, Anti-HBs, Anti-HBc) ซึ่งผลการตรวจแยกเปน 2 กลุมดังนี้ กลุมที่1 

AntiHBs, Anti-HBc เปน Positive จำานวน 5 ราย กลุมที่ 2 Anti-HBs Negative แต Anti-HBc เปน Positive จำานวน 3 ราย 

และผลการตรวจ ALT ปกติทุกราย

วิจารณและสรุป : จากการศึกษาพบวากลุมผูบริจาคโลหิตที่ HBV DNA Reactive กลับมาตรวจซ้ำา จำานวน 8 ราย ทุกรายใหผล 

HBsAg Negative และ Anti-HBc Positive อาจเรียกวาเปน Occult Hepatitis เมื่อตรวจ HB profile มี 3 ราย ใหผล Anti-

HBc Positive เพียงอยางเดียวซึ่งอาจอยูในระยะ core window ซึ่งในระยะนี้อาจเปนปญหาในการรับบริจาคโลหิตคือ ตรวจไมพบ 

HBsAg เนื่องจากปริมาณเชื้อลดนอยลงไมสามารถตรวจเจอในชุดตรวจทาง Serology HBsAg จึงตองใชเทคนิคทาง molecular 

testing สวนอีก 5 ราย ใหผลบวกทั้ง Anti-HBs ,Anti-HBc ซึ่งอาจเปน protective antibody สามารถปองกันการติดเชื้อซ้ำาได 

ดังนั้น การตรวจโลหิตผูบริจาคดวยวิธี NAT รวมกับการตรวจทางดาน Serology สามารถชวยเพิ่มโอกาสในการตรวจพบไวรัสตับ

อักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสเอชไอวี เพื่อใหโลหิตบริจาค มีความปลอดภัยสูงสุด และเปนการชวยลดโอกาสการติดเชื้อจากการ

รับโลหิตและผลิตภัณฑโลหิตในผูปวยลงได
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อัตราการตรวจพบเชื้อHIV-1,HCVและHBVดวยวิธีNATในผูบริจาคโลหิตครั้งแรกและผูบริจาคโลหิต

ประจำาของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่10จังหวัดเชียงใหม
รัชณีเขื่อนแกว*,รินลดาการอง*, วนิดา ทองแสง *และ ทัศนีย สกุลดำารงคพานิช **

*ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม

** ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

การตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคดวยวิธี Nucleic acid amplification test ( NAT) เพื่อตรวจหาเชื้อ HIV-1, HCV และ 

HBV เปนวิธีการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติและภาคบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ที่นำามาใชตรวจ

โลหิตรับบริจาคทุกยูนิต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของโลหิตที่จะนำาไปใหผูปวย และเปนหนึ่งในนโยบายบริการโลหิตแหงชาติ พ.ศ. 2553

วัตถุประสงค: ศึกษาอัตราการพบเชื้อ HIV-1 ,HCV และ HBV ดวยวิธี Nucleic acid amplification test (NAT) ในผูบริจาค

โลหิตครั้งแรกและผูบริจาคโลหิตประจำาของภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม

วิธีการศึกษา: เก็บขอมูลผลการตรวจคัดกรองโลหิตรับบริจาคดวยวิธี Nucleic acid amplification test (NAT) แบบรวม 6 ตัวอยาง 

(minipool 6) ในตัวอยางโลหิตที่ผลการตรวจทางซีโรโลยีเปนลบ ของตัวอยางโลหิตบริจาคที่สงตรวจที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 

จังหวัดเชียงใหม ระหวาง ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง กันยายน พ.ศ. 2555 แลวนำามาวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราการพบเชื้อ HIV-1, HCV 

และ HBV ดวยวิธี NAT ในผูบริจาคโลหิตครั้งแรกและผูบริจาคโลหิตประจำา

ผลการศึกษา: ตัวอยางโลหิตบริจาคที่สงตรวจที่ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม ดวยวิธี NAT ซึ่งผลการตรวจทาง

ซีโรโลยีเปนลบ ระหวาง ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง กันยายน พ.ศ. 2555 มีจำานวนทั้งหมด 147,965 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 38 ของ

ตัวอยางโลหิตที่ตรวจคัดกรองที่ภาคฯเชียงใหม) หรือเทากับผูบริจาคโลหิต 138,176 ราย แยกเปนผูบริจาคโลหิตครั้งแรก 47,095 ราย 

(37.09%) และผูบริจาคโลหิตประจำา 91,076 ราย (65.91%) พบวาในผูบริจาคโลหิตครั้งแรกตรวจพบ NAT Reactive จำานวน 52 ราย 

(0.11 %) โดยแบงเปน HIV RNA 2 ราย(0.01%) HBV DNA 50 ราย (0.10%) ไมพบ HCV RNA สวนในผูบริจาคโลหิตประจำาตรวจ

พบ NAT Reactive จำานวน 80 ราย(0.087%) แบงเปน HIV RNA 3 ราย(0.003%) HBV DNA 76 ราย (0.083%) และ HCV 

RNA 1 ราย (0.001%)

สรุปและวิจารณ: จากอัตราการตรวจจพบเชื้อ HIV-1 ,HCV และ HBV ดวยวิธี NAT ในผูบริจาคโลหิต พบวาผูบริจาคโลหิตครั้งแรก

มีอัตราการพบเชื้อมากกวาผูบริจาคโลหิตประจำา โดยในผูบริจาคโลหิตครั้งแรกตรวจพบเชื้อรอยละ 0.11 (52 ราย) สวนผูบริจาคโลหิต

ประจำาตรวจพบเชื้อรอยละ 0.087 (80 ราย) ซึ่งหากไมไดตรวจดวยวิธี NAT ตรวจเฉพาะทางซีโรโลยี จะทำาใหมีความเสี่ยงตอการติด

เชื้อในผูปวยที่ไดรับโลหิต และแมจะเปนผูบริจาคโลหิตประจำา ซึ่งเชื่อวามีปลอดภัย พบวาเมื่อใชวิธีการตรวจที่มีประสิทธิภาพและความ

ไวที่สูงขึ้น ยังสามารถตรวจพบเชื้อได ดังนั้นการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคดวยวิธี NAT เปนวิธีที่ชวยเพิ่มความปลอดภัยของโลหิต

ไดมากขึ้น แตจากขอมูลการตรวจคัดกรองโลหิตดวยวิธี NAT ในเขตจังหวัดภาคเหนือเครือขายของภาคฯ มีการสงตรวจเพียงรอยละ 

38 ของโลหิตที่สงตรวจทั้งหมด ซึ่งยังมีปริมาณนอยอยู ดังนั้นจึงควรรณรงคใหโรงพยาบาลเห็นความสำาคัญของการตรวจคัดกรองโลหิต

ดวยวิธี NAT ที่มีความไวสูง และจะชวยเพิ่มความปลอดภัยของโลหิตที่นำาไปใชกับผูปวยไดมากขึ้น

Keywords: Nucleic acid amplification test (NAT)
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การตรวจคัดกรองโลหิตดวยเทคนิคการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อวิธีTMAดวยเครื่องTIGRISของ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
วิลาวัลยแซกรัมย*, ดวงนภา อินทรสงเคราะห, ปญญา ถุนนอก, ภาคภูมิ เดชหัสดิน, ตองใจ แสวงทรัพย

เกรียงศักดิ์ ไชยวงค, สิณีนาฏ อุทา

ปญหาและความสำาคัญ การตรวจคัดกรองโลหิตนั้นเปนงานบริการโลหิตที่สำาคัญอยางยิ่ง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จึง

ไดมีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองโลหิตเพื่อชวยลดความเสี่ยงของการไดรับโลหิตติดเชื้อของผูปวย การตรวจ Nucleic acid Testing 

(NAT) เปนการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อระดับโมเลกุลที่ถูกนำามาใชในการตรวจคัดกรองโลหิตรวมกับการตรวจทาง Serology ทั้ง

นี้เพื่อชวยในการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในชวงที่การตรวจทาง Serology ไมสามารถตรวจพบเชื้อได ซึ่งวิธีการตรวจ NAT นี้เปน

เทคนิคที่มีความไว และความจำาเพาะสูงแมการกลายพันธุของตัวเชื้อก็สามารถตรวจพบได การตรวจ NAT นั้น มีหลายเทคนิคที่นำา

มาใชในการตรวจคัดกรองโลหิต สวนใหญนิยมใชการตรวจ Polymerase Chain Reaction (PCR) และ Transcription mediated 

amplification (TMA) มาใชในการตรวจคัดกรองโลหิต ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมผลการตรวจคัดกรองโลหิตดวยวิธี TMA 

Individual NAT มาใชในการวิเคราะหหาอัตราการติดเชื้อ ทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการตรวจคัดกรองโลหิต

ดวยวิธี NAT ตอไป

วัตถุประสงค เพื่อหาอัตราการตรวจพบการติดเชื้อ HIV/HBV/HCV ดวยวิธี Individual TMA ในชวงป พ.ศ. 2555

วัสดุและวิธีการ ขอมูลที่ใชในการศึกษา คือขอมูลผลการตรวจคัดกรองโลหิตดวยวิธี Individual TMA ในชวงป พ.ศ. 2555 โดย

ใชโปรแกรม Excel ชวยในการวิเคราะห

ผลการศึกษา จากผลการศึกษา พบวาโลหิตบริจาคทั้งหมด 935,673 ราย สวนที่นำามาตรวจดวยวิธี TMA มีจำานวนทั้งหมด 117,694 

ราย คิดเปน 12.58% พบวามีผล Individual TMA reactive ทั้งหมดจำานวน 951 ราย คิดเปน 0.81% ซึ่งผลการตรวจตรงกับ 

Serology จำานวน 636 รายและไมตรง จำานวน 315 ราย เมื่อนำาตัวอยางโลหิตบริจาคที่ใหผลไมตรงกับ Reactive Serology ทั้ง 315 

ราย มาทำาการตรวจ repeat อีกครั้ง พบวามี 44 ราย (13.97%) ที่ยังคงใหผล TMA เปนบวก เมื่อนำาไปทำาการตรวจแยกชนิดของ

เชื้อพบ HIV RNA reactive 4 ราย หรือ HIV NAT yield rate 1 : 29,424 HCV RNA reactive 1 รายหรือ HCV NAT yield

rate 1 : 117,694 และ HBV DNA reactive 29 ราย หรือ HBV DNA yield rate 1 : 4,058 สวนอีก 10 รายไมสามารถแยกชนิด

ของเชื้อได

สรุปวิจารณ จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การตรวจดวยวิธี TMA individual NAT ครั้งนี้ สามารถปองกันผูปวยไมใหติดชื้อ

ไวรัส HIV-1 4 ราย HCV 1 ราย และ HBV 29 ราย เปนอยางนอยจากการรับโลหิต เนื่องจากโลหิตที่ไดแตละยูนิตจะถูกนำาไป 

เตรียมเปนสวนประกอบโลหิตตางๆ อีกทั้งยังเปนการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคที่การตรวจทาง Serology ไมสามารถตรวจพบไดและ

ยังเปนการประหยัดเวลาเนื่องจาก TMA individual NAT ไมตองรอผลทาง Serology กอนนำามาตรวจ จากการศึกษานี้เปนการ 

แสดงใหเห็นถึงความปลอดภัยของโลหิตที่จะนำาไปใหผูปวยเพิ่มสูงขึ้น เมื่อนำาเทคนิค NAT มาใชรวมในการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต
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การเพิ่มยอดผูบริจาคโลหิตโดยการขยายเวลาในการรับบริจาคโลหิตหนวยอมตะนคร
จิรชญารักวณิชย*, ธิดาไพร  ฉัตรรวี*,กนกวรรณ  อุดอาจ*,สุภาวดี  เหลืองสุวรรณ*

*ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำารองใหกับภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 เพื่อจายใหกับโรงพยาบาลตางๆ 

สำาหรับใชในผูปวย และเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริจาคโลหิต ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและพื้นที่ใกลเคียง ที่ตองการ

ใหมีการขยายเวลาในการเปดรับบริจาคโลหิตใหมากขึ้น  ทางหนวยงานจึงไดจัดทำาหนังสือขออนุญาตขยายเวลารับบริจาคโลหิตอมตะ

นคร เสนอตอผูอำานวยการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และผูบริหารของนิคมอมตะนคร ซึ่งไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี จึงไดเริ่มทำาการ

ประชาสัมพันธ ผานสถานีวิทยุ เคเบิ้ลทีวี ปายประชาสัมพันธ และทำาหนังสือแจงไปตามหนวยงานและบริษัทตางๆในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนครรวมถึงไดแจงผูบริจาคโลหิต ใหชวยกลับไปประชาสัมพันธในที่ทำางานดวย และไดเริ่มดำาเนินการโดยเปดรับบริจาคโลหิตใน

วันจันทร อังคาร และ พฤหัสบดี จากเดิมเวลา 09.00 น. – 13.00 น. ขยายเวลาเพิ่มเปน 09.00 น. -15.00 น. ตั้งแตเดือนกันยายน  

พ.ศ. 2555 เปนตนมา ผลของการขยายเวลาพบวาสามารถ เพิ่มปริมาณโลหิตสำารองใหแกภาคริการโลหิตแหงชาติที่ 3 เพื่อใชในการ

จายใหกับโรงพยาบาลที่มาเบิกใหผูปวยไดถึง 13.09% (422 ยูนิตจากยอดรวม 3,224 ในเดือนธันวาคม 2555 ) ซึ่งจากเดิมหนวยรับ

บริจาคโลหิตอมตะนครจัดหาโลหิตได 10.43% ( 280 ยูนิตจากยอดรวม 2,684 ในเดือนสิงหาคม 2555

สรุป การเพิ่มยอดผูริจาคโลหิตโดยการขยายเวลาในการรับบริจาคโลหิตหนวยอมตะนคร โดยเปดรับบริจาคในวันจันทร อังคาร และ 

พฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 15.00 น.  ทำาใหมีปริมาณโลหิตสำารองในภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 เพิ่มขึ้น จากปริมาณโลหิต

ที่ไดทั้งหมดตอเดือน


