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การประเมนิการตรวจวัดค่าฮโีมโกลบนิจากเลอืดปลายน้ิวด้วยเคร่ืองวดัความเข้มข้น
ฮีโมโกลบินแบบพกพาในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต
น�้ำผึ้ง  อนุกูล1   รัชฎำภรณ์  สมบัติใหม่1   นิภำพรรณ  ลี้ตระกูล2 และ ประกำย  สมพำน2
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บทคัดย่อ

ความเป็นมา การตรวจวัดความเข้มข้นของฮีโมโกลบินเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ

ของผู้บริจาคและเพื่อให้ได้ส่วนประกอบของเลือดที่มีคุณภาพ  วัตถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของเครื่องวัดความเข้มข้น

ฮีโมโกลบินแบบพกพาที่มีหลักการเดียวกันกับเครื่องวิเคราะห์โลหิตอัตโนมัติ  วัสดุและวิธีการ ท�าการเจาะเลือดปลายนิ้วจากผู้ประสงค์

ที่จะบริจาคโลหิตจ�านวน 223 ราย ตรวจวัดค่าฮีโมโกลบินด้วยเครื่องวัดความเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพายี่ห้อ Hemocue®Hb 301 

และ Hemochroma Plus ร่วมกับเลือดจากหลอดเลือดด�าด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหิตอัตโนมัติ BC-3000 Plus  ผลการศึกษา ทั้งสาม

วิธีมีความสอดคล้องกันในระดับสูง แต่ค่าฮีโมโกลบินที่วัดได้จากเครื่อง Hemochroma Plus มีความสอดคล้องกับเครื่องวิเคราะห์

โลหิตอัตโนมัติ (r = 0.9114, ICC = 0.920) มากกว่าเครื่อง Hemocue®Hb 301 (r = 0.9064, ICC= 0.884) และพบว่าค่าฮีโม- 

โกลบินจากเลือดปลายนิ้วมีค่าสูงกว่าค่าที่ได้จากเลือดจากหลอดเลือดด�า เมื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างเฉลี่ยของค่าฮีโมโกลบินที่วัดได้

ของแต่ละคู่วิธีด้วย Bland and Altman plot พบว่า ค่าแตกต่างเฉลี่ยระหว่างเครื่อง Hemocue®Hb 301 กับเครื่องวิเคราะห์โลหิต

อัตโนมัติ เท่ากับ 0.84 g/dL ระหว่าง Hemochroma Plus กับเครื่องวิเคราะห์โลหิตอัตโนมัติ เท่ากับ 0.39 g/dL และระหว่าง 

Hemocue®Hb 301 กับ Hemochroma Plus เท่ากับ 0.46 g/dL  สรุป ถึงแม้ว่าค่าฮีโมโกลบินที่วัดได้จากเครื่องวัดความเข้มข้น 

ฮีโมโกลบินแบบพกพามีความสอดคล้องกับเครื่องวิเคราะห์โลหิตอัตโนมัติ แต่ค่าที่ได้ยังมีความแตกต่างกันระหว่างเครื่องที่ใช้ ดังนั้น 

ในการเลือกใช้อุปกรณ์ ควรตระหนักถึงความแตกต่างของค่าฮีโมโกลบินที่วัดได้ดังกล่าว โดยเฉพาะในผู้บริจาคโลหิตที่มีค่าฮีโมโกลบิน

ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่า

ค�าส�าคัญ : l ฮีโมโกลบิน  l เครื่องวัดฮีโมโกลบินแบบพกพา  l การคัดกรองผู้บริจาคโลหิต  l การบริจาคโลหิต
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Abstract:

Background: Hemoglobin measurement is an important step in blood donor screening for the safety of blood 

donors and to obtain good quality blood components.  Objective: This study aims to compare the accuracy of 

two brands of same principal portable hemoglobinometers to an automated blood analyzer.  Materials and Methods: 

Capillary and venous blood samples were collected from 223 prospective blood donors. Hemoglobin measurement 

of capillary blood was performed by portable hemoglobinometers, Hemocue®Hb 301 and Hemochroma Plus, and 

that of venous blood was performed by BC-3000 Plus automated blood analyzer.  Results: A good correlation 

between three methods was observed but hemoglobin values from Hemochroma Plus (r = 0.9114, ICC = 0.920) 

were closely correlate to that from the automated blood analyzer rather than Hemocue®Hb 301 (r = 0.9064, ICC 

= 0.884).  Capillary hemoglobin values were higher than venous hemoglobin values.  The mean difference of 

hemoglobin values analyzed by Bland and Altman plots between Hemocue®Hb 301 and the automated blood 

analyzer was 0.84 g/dL, between Hemochroma Plus and the automated blood analyzer was 0.39 g/dL and between 

Hemocue®Hb 301 and Hemochroma Plus was 0.46 g/dL.  Conclusion: Although hemoglobin values measured 

by portable hemoglobinometers correlated to an automated blood analyzer, the variation of those values was 

observed between brands.  Therefore, the awareness in such differences when using portable hemoglobinometers 

especially in donors who have hemoglobin level at the minimum requirement of passing the donation criteria 

should be concerned.
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บทน�า

กำรตรวจควำมเข้มข้นของโลหิตเป็นมำตรฐำนที่ต้องด�ำเนินกำร

ในขั้นตอนกำรคัดกรองผู้บริจำคโลหิต เพื่อป้องกันอันตรำยจำก

กำรบริจำคโลหิตในผู้บริจำคที่มีภำวะโลหิตจำงหรือผู้มีควำมเข้ม

ข้นของฮีโมโกลบินต�่ำกว่ำเกณฑ์ และเพื่อให้ได้ส่วนประกอบของ

โลหิตที่มีคุณภำพ วิธีกำรตรวจควำมเข้มข้นของโลหิตซ่ึงเป็นที่

ยอมรับของ American Association of Blood Bank (AABB) 

และศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย คือวิธีทดสอบโดย

ใช้น�้ำยำคอปเปอร์ซัลเฟตในกำรตรวจเลือดจำกกำรเจำะปลำยนิ้ว 

ผู้บริจำคโลหิตหญิงต้องมีค่ำฮีโมโกลบิน ≥ 12.5 g/dL และผู้บริจำค

โลหิตชำยต้องมีค่ำฮีโมโกลบิน ≥ 13.0 g/dL1 อย่ำงไรก็ตำม กำร

ตรวจโดยกำรใช้น�้ำยำคอปเปอร์ซัลเฟตนี้ต้องมีกำรควบคุมคุณภำพ

น�้ำยำอยู่เสมอ โดยต้องตรวจสอบควำมถ่วงจ�ำเพำะด้วยเครื่อง 

hydrometer เป็นระยะและตรวจสอบคุณภำพน�้ำยำโดยใช้โลหิต

ที่ทรำบค่ำฮีโมโกลบินระดับใกล้เคียงมำตรฐำนที่จะบริจำคโลหิต

ได้ (± 0.5-1.0 g/dL) ทั้งของผู้ชำยและผู้หญิง  นอกจำกนั้น ผู้

ตรวจต้องมีควำมช�ำนำญและต้องด�ำเนินกำรตำมวิธีกำรท่ีถูกต้อง 

อย่ำงไรก็ตำมวิธีนี้มีข้อจ�ำกัดคือไม่สำมำรถวัดค่ำฮีโมโกลบินออก

มำเป็นเชิงปริมำณได้2-5 ปัจจุบันมีวิธีที่นิยมใช้อย่ำงแพร่หลำย คือ

กำรใช้เครื่องวัดควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำ (hemoglo-

binometer) ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดขนำดเล็ก พกพำได้สะดวก 

และสำมำรถแสดงผลเป็นตัวเลขเชิงปริมำณได้ทันที โดยเกณฑ์ของ

ค่ำฮีโมโกลบินของผู้บริจำคโลหิตที่ก�ำหนดโดยสภำกำชำดไทยส�ำหรับ

กำรใช้เครื่องวัดควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำ คือ ผู้บริจำค

โลหิตหญิงต้องมีค่ำฮีโมโกลบิน 12.5 - 16.5 g/dL และผู้บริจำค

โลหิตชำยต้องมีค่ำฮีโมโกลบิน 13.0 - 18.5 g/dL1 แม้ว่ำกำรใช้

เครื่องวัดควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำจะต้องมีกำร calibrate 

เครื่องและควบคุมด้วยสำรควบคุมคุณภำพทุกวัน แต่เครื่องวัด

ควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำนี้มีหลำยบริษัทผลิตออก 

จ�ำหน่ำย ซึ่งอำจมีหลักกำรเหมือนหรือแตกต่ำงกัน เช่น กำรวัดค่ำ

กำรดูดกลืนแสงของฮีโมโกลบิน หรือกำรวัดค่ำของ methemo-

globin ซึ่งอำจให้ค่ำที่ไม่สอดคล้องกัน 100%  ดังนั้นก่อนกำร

เลือกใช้อุปกรณ์ดังกล่ำวควรท�ำกำรประเมินประสิทธิภำพและเปรียบ

เทียบควำมถูกต้องกับวิธีมำตรฐำน เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องแม่นย�ำ

และให้ได้ค่ำที่เชื่อถือ ซึ่งส่งผลต่อคุณภำพ เลือดที่เตรียมได้และ

ควำมปลอดภัยของผู้บริจำคโลหิต

กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่ำควำมเข้มข้นของ

ฮีโมโกลบินที่วัดได้จำกเลือดปลำยนิ้ว โดยกำรใช้เครื่องวัดควำม

เข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำที่มีหลักกำรเดียวกันจ�ำนวน 2 บริษัท 

โดยเปรียบเทียบค่ำที่ได้จำกเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติที่ถือว่ำ

เป็นวธีิมำตรฐำนในกำรตรวจควำมเข้มข้นของโลหติในห้องปฏบัิติกำร

วัสดุและวิธีการ

ประชากรที่ท�าการศึกษา

ตัวอย่ำงเลือดจำกผู้ประสงค์ที่จะบริจำคโลหิต งำนธนำคำรเลือด 

โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ จ�ำนวน 223 รำย ที่มำบริจำค

ระหว่ำงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2559 

โดยกำรคัดเลือกแบบสุ่มและต้องผ่ำนกำรยินยอมเข้ำร่วมโครงกำร

วิจัยนี้แล้วเท่ำนั้น กำรตรวจวัดควำมเข้มข้นของฮีโมโกลบินด้วย

เครื่องวัดควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำทั้งสองเครื่องด�ำเนิน

กำรโดยผู้ท�ำกำรวิจัยเพียง 1 คน งำนวิจัยนี้ได้กำรอนุมัติด้ำน

จริยธรรมกำรวิจัยจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน คณะ

แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (หนังสือรับรองเลขที่ 416/2558) 

เครื่องมือที่ใช้

- เครื่องวัดควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำ  HemoCue®Hb 

301 (Hemocue AB, Ängelholm, Sweden) ที่ใช้หลักกำรวัด 

total hemoglobin โดยวัดกำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 506 

และ 880 nm 

- เคร่ืองวัดควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำ Hemo-

chroma Plus (Boditech Med Inc., Chuncheon, South 

Korea) ที่ใช้หลักกำรวัด total hemoglobin โดยวัดกำรดูดกลืน

แสงที่ควำมยำวคลื่น 530 และ 850 nm

- เครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติ Mindray BC-3000 Plus 

(Yuesenmed, Guangdong, China)

วิธีการศึกษา

การตรวจวัดความเข้มข้นฮีโมโกลบินด้วยเครื่อง HemoCue®Hb 

301

ท�ำกำรเจำะเลือดจำกปลำยนิ้ว เช็ดเลือดหยดแรกออกด้วยส�ำลี

แห้ง ใช้ hematocrit tube ชนิด heparinized เก็บเลือดจำก

ปลำยนิ้ว บรรจุเลือดลงใน microcuvette ของเครื่อง HemoCue 

จนเต็ม โดยใช้เลือดปริมำตรประมำณ 10 µL น�ำ microcuvette 

เข้ำเครื่อง HemoCue®Hb 301 รออ่ำนผลในเวลำ 10 วินำทีและ

บันทึกผล

การตรวจวดัความเข้มข้นฮโีมโกลบินด้วยเคร่ือง Hemochroma 

Plus

น�ำเลือดจำก hematocrit tube ชนิด heparinized หยดถัด

จำกกำรเติมลงไปใน microcuvette ของเครื่อง Hemocue®Hb 

301 ไปบรรจุลงใน microcuvette ของเครื่อง Hemochroma 

Plus จนเต็ม โดยใช้เลือดปริมำตรประมำณ 15 µL น�ำ microcu-

vette เข้ำเครื่อง Hemochroma Plus รออ่ำนผลในเวลำ 5 วินำที

และบันทึกผล
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การตรวจวัดความเข้มข้นฮีโมโกลบินด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหิต

อัตโนมัติ

ส�ำหรับผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรองและบริจำคโลหิตได้ เก็บ

ตัวอย่ำงเลือดครบส่วน 6 mL จำก diversion pouch ของถุง

โลหิตบริจำคใส่ลงในหลอดเก็บเลือดที่มีสำรกันเลือดแข็ง EDTA 

ขนำด 6 mL ส�ำหรับผู้ท่ีบริจำคโลหิตไม่ได้แต่ประสงค์เข้ำร่วม

โครงกำรวิจัย ท�ำกำรเจำะเลือดจำกหลอดเลือดด�ำ 6 mL ใส่ลงใน

หลอดเก็บเลือดที่มีสำรกันเลือดแข็ง EDTA เมื่อผสมให้เข้ำกัน

แล้ว น�ำเลือดไปตรวจวัดควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินด้วยเครื่องวิเครำะห์

โลหิตอัตโนมัติ Mindray BC-3000 Plus และบันทึกผล

เกณฑ์การคัดกรองค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบินในผู้บริจาค

โลหิตตามมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต สภากาชาดไทย1

เกณฑ์ผ่ำน คือ มีควำมเข้มข้นของปริมำณฮีโมโกลบินระหว่ำง 

12.5-16.5 g/dL ในเพศหญิง และ 13.0-18.5 g/dL ในเพศชำย

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ คือ มีควำมเข้มข้นของปริมำณฮีโมโกลบินน้อย

กว่ำ 12.5 g/dL หรือมำกกว่ำ 16.5 g/dL ในเพศหญิง และน้อย

กว่ำ 13.0 g/dL หรือมำกกว่ำ 18.5 g/dL ในเพศชำย

การวิเคราะห์ทางสถิติ

ส�ำหรับกำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และกำรวิเครำะห์ควำม

แตกต่ำงของค่ำฮีโมโกลบินที่วัดได้ด้วย Bland-Altman plot ใช้

โปรแกรม Microsoft excel 2013 ส่วนกำรวิเครำะห์ Intraclass 

correlation coefficient (ICC) และ paired t-test ใช้โปรแกรม 

SPSS Statistics 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) กำร

พิจำรณำค่ำ ICC เพื่อเปรียบเทียบค่ำควำมแปรปรวนที่เกิดจำก

ควำมแตกต่ำงของเครื่องตรวจวัด ใช้หลักกำรดังนี้ 0.91-1.00 แปล

ผลว่ำ ควำมสอดคล้องดีมำก, 0.76-0.90 แปลผลว่ำ ควำมสอดคล้อง

ดี, 0.50-0.75 แปลผลว่ำ ควำมสอดคล้องปำนกลำง และ น้อย

กว่ำ 0.50 แปลผลว่ำ ควำมสอดคล้องต�่ำ6

ผลการศึกษา

ผู้ที่ประสงค์บริจำคโลหิตที่เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัยนี้มีจ�ำนวน

ทั้งสิ้น 223 รำย อำยุระหว่ำง 18-56 ปี (30.85 ± 9.55) แบ่งเป็น 

เพศชำย จ�ำนวน 138 รำย (61.88%) และเพศหญิง จ�ำนวน 85 

รำย (38.12%) เมื่อท�ำกำรวัดค่ำควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินด้วยเครื่อง  

HemoCue®Hb 301, Hemochroma Plus และเครื่องวิเครำะห์

โลหิตอัตโนมัติในผู้ที่ประสงค์บริจำคโลหิตทั้งหมดได้ผลกำรตรวจ

ดังแสดงใน Table 1 โดยกำรวัดด้วยเครื่อง  HemoCue®Hb 

301 ให้ค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด รองลงมำคือ Hemochroma Plus และ

เครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติตำมล�ำดับ 

เมื่อวิเครำะห์ค่ำควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินในผู้ที่ประสงค์บริจำค

โลหิตแต่ละรำยที่ได้จำก 3 วิธี พบว่ำร้อยละ 92.36 ในเพศชำย

และร้อยละ 48.53 ในเพศหญิงผ่ำนเกณฑ์กำรบริจำคโลหิตจำก

กำรตรวจวัดด้วยเครื่อง HemoCue®Hb 301 และเครื่องวิเครำะห์

โลหิตอัตโนมัติ แต่มีร้อยละ 7.63 ในเพศชำย และร้อยละ 51.47 

ในเพศหญิงที่ผ่ำนเกณฑ์กำรบริจำคโลหิตจำกกำรตรวจวัดด้วย

เครื่อง HemoCue®Hb 301 แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์เมื่อตรวจวัดด้วย

เครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติ  ในขณะที่พบร้อยละ 91.60 ใน

เพศชำย และร้อยละ 53.22 ในเพศหญิงที่ผ่ำนเกณฑ์กำรบริจำค

โลหิตทั้งจำกกำรตรวจวัดด้วยเครื่อง Hemochroma Plus และ

เครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติ  แต่พบร้อยละ 8.40 ในเพศชำย 

และร้อยละ 46.77 ในเพศหญิงที่ผ่ำนเกณฑ์กำรบริจำคโลหิตจำก

กำรตรวจวัดด้วยเครื่อง Hemochroma Plus แต่ไม่ผ่ำนด้วยเครื่อง

วิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติ (Table 2) จะเห็นว่ำ จ�ำนวนผู้ที่ประสงค์

บริจำคโลหิตเพศชำยที่ผ่ำนและไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรบริจำคโลหิตเมื่อ

วัดด้วยเครื่องวัดควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำทั้งสองบริษัท 

ให้ผลที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติ 

แต่ในเพศหญิงพบว่ำกำรวัดด้วยเครื่อง Hemochroma Plus จะ

ให้ผลจ�ำนวนผู้ที่ผ่ำนและไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรบริจำคใกล้เคียงกับกำร

วัดด้วยเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติมำกกว่ำเครื่อง HemoCue®Hb 
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จำกนั้นท�ำกำรวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ของค่ำควำมเข้มข้น 

ฮีโมโกลบินที่ได้จำกแต่ละวิธีโดยใช้สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson 

Correlation Coefficient; r) พบว่ำ ค่ำควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินที่

ได้จำกเครื่อง HemoCue®Hb 301 เทียบกับเครื่องวิเครำะห์โลหิต

อัตโนมัติให้ค่ำ r = 0.9064 และค่ำควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินที่ได้

จำกเครื่อง Hemochroma Plus เทียบกับเครื่องวิเครำะห์โลหิต

อัตโนมัติให้ค่ำ r = 0.9114 (Figure 1) ซึ่งค่ำที่ได้จำกเครื่องวัด 

ฮีโมโกลบินแบบพกพำทั้ง 2 ยี่ห้อมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ

Table 1  Hemoglobin concentration in 223 volunteers determined by different analyzers

Type of analyzer Hemoglobin concentration (g/dL) (mean ± SD)

Male (N = 138) Female (N = 85) Total (N = 223)

HemoCue®Hb 301 15.16 ± 1.33 13.30 ± 1.04 14.50 ± 1.54

Hemochroma Plus 14.67 ± 1.07 13.02 ± 0.90 14.04 ± 1.27

Mindray BC-3000 Plus 14.37 ± 1.32 12.27 ± 1.01 13.64 ± 1.65
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Table 2  Comparison of a number of pass and fail prospective blood donors screened from two hemoglobino-

meters and the automated analyzer

Hemoglobinometers Automated analyzer

Male (N = 138) Acceptable (N = 122) Unacceptable (N = 16)

HemoCue®Hb 301 Pass (N = 131) 121 (92.36%) 10 (7.63%)

Fail (N = 7) 1 (14.28%) 6 (85.71%)

Hemochroma Plus Pass (N = 131) 120 (91.60%) 11 (8.40%)

Fail (N = 7) 1 (14.28%) 6 (85.71%)

Female (N = 85) Acceptable (N = 33) Unacceptable (N = 52)

HemoCue®Hb 301 Pass (N = 68) 33 (48.53%) 35 (51.47%)

Fail (N = 17) 0 17 (100%)

Hemochroma Plus Pass (N = 62) 33 (53.22%) 29 (46.77%)

Fail (N = 23) 0 23 (100%)

Figure 1  Correlation analysis between venous hemoglobin levels measured by the automated analyzer and 

capillary hemoglobin levels measured by two hemoglobinometers. A) HemoCue®Hb 301 vs. automated analyzer 

and B) Hemochroma Plus vs. automated analyzer

A)

B)
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สูงมำกกับค่ำที่ได้จำกเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติ อย่ำงไรก็ตำม 

เมือ่พจิำรณำค่ำ r ท่ีวเิครำะห์ได้ พบว่ำ ค่ำควำมเข้มข้นฮโีมโกลบนิ 

ที่ได้จำกเครื่อง  Hemochroma Plus มีแนวโน้มที่มีควำมสัมพันธ์

ใกล้ชิดกับค่ำที่ได้จำกเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติมำกกว่ำเครื่อง  

HemoCue®Hb 301

เพื่อศึกษำควำมสอดคล้องระหว่ำงเครื่องตรวจวัดค่ำฮีโมโกลบิน 

จึงใช้สถิติ intraclass correlation coefficient (ICC) มำเปรียบ

เทียบค่ำควำมแปรปรวนที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงของเครื่องตรวจ

วัด พบว่ำ ค่ำ ICC ของควำมแตกต่ำงของค่ำฮีโมโกลบินที่วัดได้

ระหว่ำงเคร่ือง  HemoCue®Hb 301 กับเคร่ืองวิเครำะห์โลหิต

อัตโนมัติมีค่ำเท่ำกับ 0.884 ซึ่งแสดงว่ำมีควำมสอดคล้องดี ในขณะ

ที่ ค่ำ ICC ของควำมแตกต่ำงของค่ำฮีโมโกลบินที่วัดได้ระหว่ำง

เครื่อง Hemochroma Plus กับเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติมี

ค่ำเท่ำกับ 0.920 ซึ่งแสดงว่ำมีควำมสอดคล้องดีมำก (Table 3) 

อย่ำงไรก็ตำม ค่ำช่วงเชื่อมั่น 95% ของกำรเปรียบเทียบระหว่ำง

เครื่อง  HemoCue®Hb 301 กับเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติ

มีช่วงค่ำกว้ำง (0.168-0.926) โดยอำจเนื่องจำกจ�ำนวนตัวอย่ำงน้อย

เกินไปและตัวอย่ำงที่สุ่มมำกลุ่มนี้มีควำมแปรปรวนในกำรวัดด้วย

เครื่องนี้มำกกว่ำเครื่องอื่น อย่ำงไรก็ตำม ในเบื้องต้นอำจแปลผล

ได้ว่ำค่ำฮีโมโกลบินที่ได้มีควำมสอดคล้องได้ตั้งแต่ต�่ำถึงดีมำก ใน

ขณะที่ค่ำช่วงเช่ือมั่น 95% ของกำรเปรียบเทียบระหว่ำงเคร่ือง  

Hemochroma Plus กับเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติมีช่วงค่ำที่

กระชับ (0.834-0.954) ซึ่งค่ำต�่ำสุดและค่ำสูงสุดของช่วงเชื่อมั่นอยู่

ในระดับควำมสอดคล้องดีถึงดีมำก (Table 3)

แม้ว่ำกำรวิเครำะห์ ICC จะแปลผลได้ว่ำเครื่องทั้งสำมบริษัท

มีควำมสอดคล้องกันในระดับดีถึงดีมำก แต่ค่ำที่ได้จำกแต่ละเครื่อง

ยังมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น เพื่อวิเครำะห์ค่ำควำมแตกต่ำงของ

แต่ละคู่วิธี จึงใช้กำรวิเครำะห์ของ Bland and Altman7-8 ท�ำให้

สำมำรถบอกควำมแตกต่ำงเฉลี่ยของค่ำฮีโมโกลบินที่วัดได้จำกทั้ง 

3 วิธี พบว่ำ เมื่อวิเครำะห์ผลจำกเครื่องhemoglobinometers, 

HemoCue®Hb 301 และ Hemochroma Plus กับเครื่องวิเครำะห์

โลหิตอัตโนมัติ Mindray BC-3000 Plus พบค่ำฮีโมโกลบินแตก

ต่ำงกันประมำณ 0.84 g/dL และ 0.39 g/dL ตำมล�ำดับ ส่วน

ระหว่ำงเครื่อง HemoCue®Hb 301 กับ Hemochroma Plus 

มีค่ำแตกต่ำงกันประมำณ 0.46 g/dL (Figure 2)

วิจารณ์

กำรตรวจค่ำควำมเข้มข้นของฮีโมโกลบินในผู้ที่ประสงค์บริจำค

โลหิตด้วยเลือดจำกปลำยนิ้วเป็นกำรคัดกรองผู้บริจำคที่ท�ำได้สะดวก

และหลีกเลี่ยงกำรเจำะเลือดจำกหลอดเลือดด�ำหลำยครั้ง โดยเฉพำะ

ผู้ที่มีค่ำควำมเข้มข้นของฮีโมโกลบินไม่ผ่ำนเกณฑ์บริจำคโลหิตของ

ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย อย่ำงไรก็ตำมชนิดของ

เลือดที่ใช้ในกำรตรวจวิเครำะห์ที่แตกต่ำงกันจะส่งผลต่อค่ำควำม

เข้มข้นของฮีโมโกลบินและจ�ำนวนของผู้ที่ผ่ำนและไม่ผ่ำนเกณฑ์

กำรบริจำคโลหิต เมื่อเปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ที่ผ่ำนและไม่ผ่ำนเกณฑ์

จำกกำรตรวจค่ำควำมเข้มข้นของฮีโมโกลบินด้วยเลือดจำกปลำย

นิ้วโดยใช้เครื่องวัดควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำ คือ Hemo-

Cue®Hb 301 และ Hemochroma Plus กับเลือดจำกหลอด

เลือดด�ำโดยใช้เครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติ จำกกำรศึกษำนี้พบ

ว่ำกำรใช้เครื่องวัดควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำให้ผลจ�ำนวน

ผู้ที่ผ่ำนและไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน แต่แตกต่ำงอย่ำงมีนัย

ส�ำคัญทำงสถิติกับกำรวัดด้วยเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติ โดย

ค่ำฮีโมโกลบินจำกเลือดปลำยนิ้วให้ค่ำสูงกว่ำค่ำที่ได้จำกเลือดจำก

หลอดเลือดด�ำ และค่ำที่ได้จำกเครื่องวัดควำมเข้มข้นฮีโมโกลบิน

แบบพกพำแต่ละบริษัทให้ผลแตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำน

กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ2,9-16 เช่น จำกกำรทดสอบเครื่องวัดควำมเข้ม

ข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำ คือ HemoCue, CompoLab HB และ 

STAT-Site® MHgb ซึ่งใช้หลักกำรของเอไซด์เมทฮีโมโกลบิน

เหมือนกัน พบว่ำค่ำที่ได้จำกเครื่อง HemoCue มีแนวโน้มที่สูง

กว่ำเครื่อง STAT-Site® MHgb แต่ใกล้เคียงกับเครื่องวิเครำะห์

โลหิตอัตโนมัติ Coulter Max-M มำกที่สุด12 นอกจำกนั้น ค่ำฮี

โมโกลบินที่วัดได้จำก HemoCue®Hb 301 โดยใช้เลือดจำกปลำย

Table 3  Analysis of intraclass correlation coefficient for determining inter-rater reliability between pairs of three 

hemoglobin measurement methods 

Pairs of methods

Intraclass Correlation Coefficient (ICC)

ICC*
95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

HemoCue®Hb 301 vs. automated analyzer 0.884 0.168 0.926

Hemochroma Plus vs. automated analyzer 0.920 0.834 0.954

HemoCue®Hb 301 vs. Hemochroma Plus 0.934 0.727 0.972

*Two-way mixed effect model was used where subject effect was random and rater effect was fixed
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Figure 2  The differences of hemoglobin values between pairs of hemoglobin measurement methods by Bland 

and Altman plots.  A) HemoCue®Hb 301 vs. automated analyzer,  B) Hemochroma Plus vs. automated analyzer 

and C) HemoCue®Hb 301 vs. Hemochroma Plus

A)

B)

C)
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นิ้ว มีค่ำสูงกว่ำเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติที่ใช้เลือดจำกหลอด

เลือดด�ำ14,15  จึงท�ำให้หำกคัดกรองผู้บริจำคโลหิตโดยใช้เลือดจำก

หลอดเลือดด�ำ จะท�ำให้ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรบริจำคโลหิตมีจ�ำนวน

ลดลง

ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ค่ำฮีโมโกลบินที่ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดฮีโม-

โกลบินแบบพกพำให้ค่ำสูงกว่ำเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติ คือ

ชนดิของเลอืดท่ีน�ำมำทดสอบ โดยเคร่ืองวดัฮโีมโกลบินแบบพกพำ 

ใช้เลือดจำกปลำยนิ้ว ซึ่งเลือดที่เจำะได้นั้นมำจำกหลอดเลือดฝอย 

หลอดเลือดด�ำขนำดเล็กและหลอดเลือดแดงขนำดเล็กมำกมำย

บริเวณปลำยนิ้ว และต้องใช้แรงกดมำกหรือน้อยขึ้นกับควำมหนำ

ของชั้นผิวหนังของแต่ละบุคคล ท�ำให้สัดส่วนระหว่ำง cellular 

components พลำสมำ และ extracellular fluid ที่ปนออกมำ

กับตัวอย่ำงเลือดมีควำมแตกต่ำงกัน ท�ำให้เลือดหนึ่งหยดจำกปลำย

นิ้วให้ค่ำฮีโมโกลบินที่สูงกว่ำจำกกำรใช้เลือดจำกหลอดเลือดด�ำที่

แขนที่มีปริมำณพลำสมำมำกกว่ำ17,18 รวมถึงกำรใช้อุปกรณ์ของ

เครื่องวัดฮีโมโกลบินแบบพกพำที่ไม่เหมำะสม เช่น กำรเติมเลือด

ลงใน microcuvette ไม่เต็ม หรือ กำรมีฟองอำกำศในขณะที่เติม

เลือดใน microcuvette19 ในทำงตรงกันข้ำม ในรำยงำนวิจัยบำง

ฉบับกลับพบว่ำเครื่อง HemoCue สำมำรถวัดค่ำฮีโมโกลบินได้

ต�่ำกว่ำเคร่ืองวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติ Coulter และ Cobas 

ประมำณ 0.10 และ 0.13 g/dL ตำมล�ำดับ20  แม้ว่ำจะใช้ตัวอย่ำง

เลือดจำกหลอดเลือดด�ำตรวจกับทุกเครื่องก็ตำม ซึ่งควำมแตกต่ำง

นี้อำจเกิดจำกควำมขุ่นของตัวอย่ำง โดยเครื่อง HemoCue มีกำร

วัดและปรับค่ำควำมขุ่นก่อนกำรรำยงำนผลค่ำฮีโมโกลบินท�ำให้ได้

ค่ำต�่ำกว่ำเคร่ืองวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติโดยเฉพำะเคร่ืองที่วัดค่ำ

กำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่นเดียว20  นอกจำกนั้นยังเกี่ยวข้อง

กับเพศที่มีอิทธิพลจำกสรีรวิทยำและระบบฮอร์โมน โดยหญิงวัย

เจริญพันธุ์มีปริมำณเหล็กสะสมลดลงในช่วงที่มีประจ�ำเดือนและ

ช่วงตั้งครรภ์ ท�ำให้ค่ำฮีโมโกลบินในเพศหญิงมีควำมแปรปรวน

มำกกว่ำเพศชำย 19,21 อย่ำงไรก็ตำมเคยมีรำยงำนไว้เช่นเดียวกันว่ำ

ค่ำฮีโมโกลบินที่วัดได้จำกเลือดปลำยนิ้ว เลือดจำกหลอดเลือดด�ำ 

และเลอืดจำกหลอดเลอืดแดง มค่ีำแตกต่ำงกนัอย่ำงไม่มนียัส�ำคญั22-23

เนื่องจำกเครื่อง Hemochroma Plus ยังมีรำยงำนเกี่ยวกับ

กำรประเมินควำมถูกต้องของเคร่ืองนี้น้อยและยังไม่มีกำรศึกษำ

ในประเทศไทยมำก่อน ซึ่งจำกรำยงำนของต่ำงประเทศพบว่ำเครื่อง 

Hemochroma Plus ให้ค่ำควำมสอดคล้องในระดับดีมำก (r = 

0.976) เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติ24 และ

สอดคล้องกับกำรศึกษำนี้ที่พบว่ำเครื่อง Hemochroma Plus ให้

ผลท่ีสอดคล้องกับเคร่ืองวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติในระดับดีมำก

เช่นกนั และมค่ีำควำมแตกต่ำงเฉลีย่ของค่ำควำมเข้มข้นฮโีมโกลบิน 

เทียบกับเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับเครื่อง 

HemoCue®Hb 301 อย่ำงมีนัยส�ำคัญในช่วงเชื่อมั่น 95% ดัง

นั้น เครื่อง Hemochroma Plus จึงให้ผลที่ใกล้เคียงกับเครื่อง

วิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติที่ใช้เป็นมำตรฐำนมำกกว่ำเครื่อง Hemo-

Cue®Hb 301 

สรุป

ปัจจุบันมีกำรใช้เคร่ืองวัดควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำ

มำทดแทนหรือควบคู่กับกำรใช้วิธีน�้ำยำคอปเปอร์ซัลเฟตในกำรคัด

กรองผู้บริจำคโลหิตที่มีจ�ำหน่ำยจำกหลำยบริษัท กำรศึกษำครั้งนี้

ได้เปรียบเทียบกำรวัดค่ำฮีโมโกลบินโดยใช้เครื่องวัดควำมเข้มข้น

ฮีโมโกลบินแบบพกพำจำกสองบริษัทที่ใช้หลักกำรวัดค่ำ total 

hemoglobin เหมือนกัน โดยใช้เลือดจำกปลำยนิ้ว เปรียบเทียบ

กับกำรตรวจด้วยเครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติที่ใช้เลือดจำกหลอด

เลือดด�ำ พบว่ำ เครื่อง Hemochroma Plus ให้ค่ำใกล้เคียงกับ

เครื่องวิเครำะห์โลหิตอัตโนมัติมำกกว่ำเครื่อง HemoCue®Hb 

301 และค่ำฮีโมโกลบินที่วัดได้จำกเคร่ืองวัดควำมเข้มข้นฮีโม- 

โกลบินแบบพกพำทั้งสองยี่ห้อให้ค่ำที่สูงกว่ำเครื่องวิเครำะห์โลหิต

อัตโนมัติ ดังนั้นในกำรเลือกใช้เครื่องตรวจวัด จึงควรตระหนัก

เสมอว่ำค่ำฮีโมโกลบินท่ีวัดได้มีโอกำสที่จะมีค่ำสูงกว่ำค่ำฮีโม- 

โกลบินที่แท้จริงของผู้บริจำคโลหิต โดยเฉพำะในเพศหญิงที่ได้ค่ำ

ฮีโมโกลบินจำกเลือดปลำยนิ้วเท่ำกับ 12.5 g/dL พอดี ซึ่งอำจส่ง

ผลต่อควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพของผู้บริจำคโลหิตรำยนั้นและ

คุณภำพของส่วนประกอบของเลือดที่ได้อำจมีค่ำฮีมำโตคริตไม่ผ่ำน

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรควบคุมคุณภำพ รวมถึง กำรเลือกใช้เครื่องวัด

ควำมเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพำแต่ละบริษัท นอกจำกจะพิจำรณำ

ถึงรำคำแล้ว ควรพิจำรณำถึงค่ำควำมแตกต่ำงของค่ำฮีโมโกลบินที่

อำจพบได้จำกแต่ละเครื่อง ควรท�ำกำรประเมินประสิทธิภำพและ

ควำมถูกต้องของแต่ละเครื่องมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำก่อนกำร

ใช้งำนจริง และมีกำรควบคุมคุณภำพที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่องตำม

คู่มือกำรใช้งำนที่แนบมำกับเครื่อง
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