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ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการทดสอบ HLA crossmatch ก่อนการปลูกถ่ายไตจาก
ผูบ้ ริจาคไตสมองตาย

กนกวรรณ ชินบดี1 ดวงใจ คุขนุ ทด1 อารยา ตัตวธร1 ศิรลิ กั ษณ์ เพียรเจริญ1 ยุวดี อรรถจารุสทิ ธิ์2 วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์2
และ อ้อยทิพย์ ณ ถลาง3
1

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 2ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 3บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
บทน�ำ การปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคสมองตายให้กบั ผูป้ ่ วยทีข่ ้นึ ทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายไต มีหลายปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่ระยะเวลา
การผ่าตัดอวัยวะของผูบ้ ริจาคจนได้ปลูกถ่ายไตให้กบั ผูป้ ่ วย ดังนัน้ การจัดส่งไตและสิง่ ส่งตรวจม้ามและ/หรือต่อมน�ำ้ เหลืองมายังห้อง
ปฏิบตั กิ าร ต้องมีการเก็บในน�ำ้ ยาทีถ่ กู ต้องและในอุณหภูมเิ หมาะสม อีกปัจจัยหนึ่งทีส่ ่งผลต่อการปลูกถ่ายไต คือ ระยะเวลาตัง้ แต่รบั
ตัวอย่างส่งตรวจจนถึงรายงานผล HLA crossmatch (Turnaround Time, TAT) วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาข้อมูลย้อนหลังเกีย่ วกับ
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการทดสอบ HLA crossmatch ก่อนการปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคไตสมองตาย วัสดุและวิธกี าร ศึกษาข้อมูลจ�ำนวน
ไตทีไ่ ม่ สามารถปลูกถ่ายได้ และ TAT วิธี complement-dependent cytotoxicity (CDC) และ CDC-Antihuman globulin
(CDC-AHG ) ส�ำหรับการปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคไตสมองตายให้กบั ผูป้ ่ วยทีข่ ้นึ ทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายไต ของศูนย์รบั บริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ผลการศึกษา ในผูบ้ ริจาคไตสมองตายจ�ำนวน 1,233 ราย ซึง่ มี
แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี พบว่าไม่สามารถใช้สงิ ่ ส่งตรวจจากผูบ้ ริจาคไตเพือ่ ทดสอบ HLA crossmatch ได้ จ�ำนวน 14 ราย (1.13%)
เพราะ cell low viability 13 ราย (1.05%) และอีก 1 ราย (0.08%) เกิดจากจ�ำนวนเซลล์ไม่เพียงพอ ส่วนระยะเวลาการทดสอบตัง้ แต่
ได้รบั ตัวอย่างม้ามและ/หรือต่อมน�ำ้ เหลืองของผูบ้ ริจาคไตสมองตายจนถึงเวลาทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารรายงานผลไปยังศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย ส่วนใหญ่ประมาณ 5 ถึง 6 ชัวโมง
่
สรุ ป ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ่งผลต่อเวลาการทดสอบ HLA crossmatch ก่อนการปลูก
ถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคไตสมองตาย คือ การเก็บและขนส่งสิง่ ส่งตรวจ และการบริหารจัดการทางห้องปฏิบตั กิ ารให้มคี ณ
ุ ภาพ เพือ่ รองรับ
กับจ�ำนวนผูบ้ ริจาคไตสมองตายทีเ่ พิม่ ขึ้น
คำ�สำ�คัญ : l การทดสอบความเข้ากันได้ของ HLA l ผู้บริจาคไตสมองตาย l การปลูกถ่ายไต
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 2563;30:239-46.
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Abstract:
Introduction: Factor affecting the waiting list for deceased donor kidney transplantation is the retrieval time of
the donor’s organs until a transplant kidney has been given to the patient. Hence, the delivery of the spleen
and/or lymph nodes to the laboratory must be kept in the transport medium at the appropriate temperature.
Besides, the HLA crossmatch testing time is another factor affecting kidney transplantation. Objective: To
study retrospective information about factors affecting the HLA crossmatch test for kidney transplantation from
deceased donors. Materials and Methods: The numbers of kidneys that could not be transplanted and the duration of the HLA crossmatch test using complement-dependent cytotoxicity (CDC) and CDC-Antihuman globulin
(CDC-AHG) for kidney transplantation from deceased donors to the patient candidates on waiting list of the
Organ Donation Centre and the National Blood Centre, Thai Red Cross Society, to receive a kidney transplant
were studied. Results: The total number of deceased donors was 1,233 cases with an upward trend every year.
Fourteen samples from the deceased donors (1.13%) could not be used for HLA crossmatch test, owing to cell
low viability (n = 13, 1.05%) and cell insufficiency for testing (n = 1, 0.08%). Moreover, the duration of testing
time was approximately 5 to 6 hours, starting from obtaining the spleen and/or lymph nodes of the deceased
donors to the time that the laboratory reported the results to the Organ Donation Centre. Conclusion: The
important factors affecting the HLA crossmatch time before deceased donor kidney transplantation including
not only specimen transportation but also the quality of laboratory management would be beneficial to support
the increasing number of deceased kidney donors.
Keywords : l HLA crossmatch l Deceased donors l Kidney transplantation
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ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการทดสอบ HLA crossmatch ก่อนการปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคไตสมองตาย
บทน� ำ
ในประเทศไทยการจัดสรรไตส�ำหรับการปลูกถ่ายไตจากผู ้
บริจาคไตสมองตาย (deceased kidney donors) ให้กบั ผูป้ ่ วย
ทีม่ ภี าวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ได้ดำ� เนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2540 จนถึงปัจจุบนั โดยความร่วมมือของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึง่
ได้ทำ� การตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยือ่ คือ human leukocyte
antigen (HLA) crossmatch ระหว่างผูบ้ ริจาคไตสมองตายกับ
ผูป้ ่ วยทีข่ ้นึ ทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายไตทีม่ คี ะแนนรวมสูงสุดจาก
HLA mismatch, panel reactive antibody (PRA) ระยะเวลา
รอไต และอายุผูป้ ่ วย1
ฝ่ ายห้องปฏิบตั ิการพิเศษ ศู นย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภา
กาชาดไทย เริ่มด�ำเนินการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่ได้รบั แจ้งจากผูป้ ระสาน
งานศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เมือ่ มีผูบ้ ริจาคไตสมอง
ตาย โดยตรวจหาการติดเชื้อในผูบ้ ริจาคไต ซึง่ ประกอบด้วย HBs
Ag, anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV, HIV-Ag/Ab, syphilis,
anti-CMV ทัง้ IgG และ IgM ด้วยเทคนิค chemiluminescense
microparticle immunoassay (CMIA) และตรวจวิเคราะห์หา
สารพันธุกรรมของเชื้อ HIV-RNA, HBV-DNA และ HCV-RNA
ด้วยเทคนิค nucleic acid testing (NAT) เมือ่ ผลการตรวจ
การติดเชื้อในผูบ้ ริจาคไตผ่านเกณฑ์การจัดสรรไตของศู นย์รบั
บริจาคอวัยวะ จึงท�ำการตรวจหาชนิดของเนื้อเยือ่ HLA-A, -B,
-DR typing ในผูบ้ ริจาคไตต่อไป จากนัน้ บันทึกผลการตรวจหมู่
เลือด ABO, Rh(D) และ HLA typing เข้าระบบโปรแกรมจัดสรร
ไต เพือ่ ค้นหาล�ำดับผูป้ ่ วยทีม่ หี มูเ่ ลือด ABO ตรงกัน และเข้ากัน
ได้กบั ผูบ้ ริจาคไต ทีส่ ำ� คัญคือ HLA mismatch น้อยทีส่ ุด และ
ผูป้ ่ วยมีแอนติบอดีต่อ HLA ต้องไม่ตรงกับแอนติเจน HLA ใน
ผูบ้ ริจาคไต ทัง้ นี้ผูป้ ่ วยขึ้นทะเบียนรอรับไตทีม่ คี ะแนนรวมสูงสุด
จากเกณฑ์การจัดสรรไตจะได้รบั การคัดเลือกให้นำ� ซีรมั ทีส่ ่งมาที่
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็ นประจ�ำทุกเดือน
มาทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างผูป้ ่ วย และผูบ้ ริจาคไต โดยผู ้
ป่ วยทีม่ คี ะแนนสูงสุด และมีผล HLA crossmatch เข้ากันได้
เท่านัน้ จึงจะได้รบั การจัดสรรไตบริจาค2-3
จากทีก่ ล่าวข้างต้น ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ่งผลต่อการปลูกถ่ายไตจาก
ผูบ้ ริจาคไตสมองตาย คือ ระยะเวลาตัง้ แต่การผ่าตัดอวัยวะของผู ้
บริจาคไต จนกระทัง่ ได้ปลูกถ่ายไตให้กบั ผูป้ ่ วย (cold ischemic
time, CIT) เนื่องจากเมือ่ ผ่าตัดไตออกจากผูบ้ ริจาคแล ้ว น�ำไตมา
เก็บในน�ำ้ ยารักษาอวัยวะทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4ºC ซึง่ ยังอาจเกิดผลเสียต่อ
เซลล์ได้ เช่น เกิดภาวะเซลล์อกั เสบ (inflammatory) และการตอบ
สนองทางภูมคิ ุม้ กัน (immune responses) เป็ นต้น ดังนัน้ จึงมีความ
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จ�ำเป็ นต้องควบคุมระยะเวลาในการเก็บรักษาไตภายนอกร่างกายให้
สัน้ ทีส่ ุด เพือ่ ลดปัญหาการเกิด delayed graft function (DGF)
หลังการปลูกถ่ายไต จากรายงานการศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่าระยะเวลา
CIT ทีน่ อ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง เมือ่ ปลูกถ่ายไตให้กบั ผูป้ ่ วยจะไม่ส่งผล
กระทบต่อ long-term graft survival4-6 อย่างไรก็ตามมีรายงาน
การศึกษาพบว่าระยะเวลา CIT ทีน่ าน 30 ชัว่ โมง ส่งผลให้ผูป้ ่ วย
มีความเสีย่ งต่อการเกิด graft failure มากกว่า CIT ที่ 6 ชัว่ โมง
ถึงร้อยละ 407 จากรายงานของ Patel และ Terasaki ในปี ค.ศ.
19698 พบว่า ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่ายไตและเกิด hyperacute
rejection มีความสัมพันธ์กบั ผลการตรวจ HLA crossmatch
incompatible ด้วยวิธี complement-dependent cytotoxicity
(CDC) ปัจจุบนั วิธี CDC ถือเป็ นวิธมี าตรฐาน (gold standard)
ส�ำหรับการท�ำ HLA crossmatch แต่อย่างไรก็ตามการแปลผล
การตรวจใช้หลักการของ cytotoxicity test คือ ผลบวกจะพบ
เซลล์ตายซึง่ ติดสียอ้ ม ขณะทีผ่ ลลบจะพบเซลล์ยงั มีชวี ติ อยู่และไม่
ติดสี ปัจจัยส�ำคัญซึง่ รบกวนการแปลผลด้วยวิธี CDC คือความมี
ชีวติ ของเซลล์ตำ� ่ (cell low viability) มีสาเหตุจากอุณหภูมทิ ใ่ี ช้
เก็บตัวอย่างเลือดและสิง่ ส่งตรวจของผูบ้ ริจาคไตไม่เหมาะสม หรือ
ผูบ้ ริจาคไตได้รบั ยาบางชนิดทีท่ ำ� ให้จำ� นวนของเม็ดเลือดขาวชนิด
lymphocytes ลดลงและมีเซลล์ตายมากกว่าเซลล์ทม่ี ชี วี ติ ส่งผล
ให้ไม่สามารถใช้เลือดของผูบ้ ริจาคไตมาแยกเม็ดเลือดขาวส�ำหรับ
การท�ำ HLA crossmatch ได้ เนื่องจากปริมาณ lymphocytes
น้อยจึงไม่เพียงพอกับการทดสอบกับซีรมั ผูป้ ่ วยพร้อมกันครัง้ ละ
หลายราย ดังนัน้ จึงมีขอ้ แนะน�ำให้ใช้สง่ิ ส่งตรวจจากม้ามและ/หรือ
ต่อมน�ำ้ เหลืองของผูบ้ ริจาคไต เพราะปริมาณเซลล์ lymphocyte
ทีเ่ ตรียมได้มมี ากกว่าและมี viability ทีด่ กี ว่าเซลล์ทเ่ี ตรียมจาก
ตัวอย่างเลือด ซึง่ แพทย์ทท่ี ำ� การผ่าตัดผูบ้ ริจาคไตจะส่งตัวอย่างสิง่
ส่งตรวจมาให้หอ้ งปฏิบตั กิ าร เพือ่ ใช้ในการเตรียมเซลล์ T และ B
lymphocytes ทัง้ นี้ก่อนการทดสอบ HLA crossmatch เซลล์
ต้องมี viability มากกว่า 85% จึงจะแปลผลการทดสอบได้ 9
จากแนวปฏิบตั ิของ The United Network for Organ
Sharing (UNOS) ได้แนะน�ำวิธกี ารเก็บและขนส่งตัวอย่างม้าม
และต่อมน�ำ้ เหลืองจากผูบ้ ริจาคไตสมองตาย โดยใส่ในน�ำ้ ยา transport medium เช่น RPMI 1640 หรือ minimum essential
medium (MEM) เพือ่ รักษาคุณภาพของเซลล์ lymphocytes ที่
ใช้สำ� หรับการทดสอบ HLA crossmatch โดยต้องค�ำนึงถึงความ
ปราศจากเชื้อ หลีกเลีย่ งการใช้นำ�้ ยาหมดอายุ และมีขอ้ ควรระวัง
ส�ำหรับอาหารเลี้ยงเซลล์โดยเฉพาะน�ำ้ ยา medium ทีเ่ ปิ ดใช้หลาย
ครัง้ ควรใส่ยาปฏิชวี นะ อีกทัง้ การขนส่งต้องมีการควบคุมอุณหภูมกิ าร
เก็บรักษาโดยบรรจุในภาชนะทีม่ นี ำ�้ แข็งตลอดเวลาทีอ่ ณุ หภูมิ 4ºC10

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 30 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

242

กนกวรรณ ชินบดี และคณะ

ปัจจุบนั เมือ่ ห้องปฏิบตั กิ ารได้รบั ตัวอย่างม้ามและต่อมน�ำ้ เหลือง
ของผูบ้ ริจาคไตสมองตาย เจ้าหน้าทีจ่ ะด�ำเนินการเตรียม T และ B
lymphocytes และคัดเลือกซีรมั ผูป้ ่ วยทีม่ คี ะแนนสูงสุดจากเกณฑ์
การจัดสรรไตจ�ำนวนประมาณ 8-10 ราย ท�ำการทดสอบ HLA
crossmatch11 แล ้วจึงรายงานผล ซึง่ เวลาทัง้ หมดนี้ เป็ นปัจจัย
หนึ่งทีส่ ่งผลกระทบต่อ CIT โดยทัว่ ไปเวลาในการทดสอบ HLA
crossmatch จะแปรผันตามคุณภาพของเซลล์ lymphocytes ขัน้
ตอนการทดสอบ รวมทัง้ ประสบการณ์การอ่านผลและแปลผลการ
ทดสอบ ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 9-10 ชัว่ โมง9 ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของ
การศึกษานี้เพือ่ ศึกษาข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการ
ทดสอบ HLA crossmatch ก่อนการปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคไต
สมองตาย ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
วัสดุวธิ กี าร
กลุม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ศึกษาข้อมูลย้อนหลังของการทดสอบ HLA crossmatch ส�ำหรับ
การปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคไตสมองตายให้กบั ผูป้ ่ วยทีข่ ้นึ ทะเบียน
รอรับการปลูกถ่ายไต ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และ
ฝ่ ายห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ตัง้ แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
วิธกี ารศึกษา
รวบรวมข้อมูลการทดสอบ HLA crossmatch ส�ำหรับการ
ปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคไตสมองตาย ทัง้ ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริจาค
ไตสมองตายประกอบด้วย เพศ อายุ และจ�ำนวนผูป้ ่ วยได้รบั การ
ปลูกถ่ายไต ระยะเวลารายงานผล HLA crossmatch ตัง้ แต่เวลา
ได้รบั ตัวอย่างม้ามและ/หรือต่อมน�ำ้ เหลือง จนถึงออกรายงานผล
HLA crossmatch (turnaround time, TAT) และจ�ำนวนไต
ทีไ่ ม่สามารถปลูกถ่ายได้ ส�ำหรับการทดสอบ HLA crossmatch
ใช้วธิ ี CDC ร่วมกับ CDC-Antihuman globulin (CDC-AHG)
โดยวิธี CDC น�ำซีรมั ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมาทดสอบกับ
lymphocytes ทีไ่ ด้จากผูบ้ ริจาคไตสมองตาย โดยแยกการทดสอบ
กับทัง้ T และ B lymphocytes ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4ºC, 22ºC และ 37ºC
และเติม complement ลงในหลุมปฏิกริ ยิ า ถ้าผูป้ ่ วยมีแอนติบอดี
ทีจ่ ำ� เพาะกับแอนติเจน HLA ของผูบ้ ริจาคไต จะมีการกระตุน้ ให้
เกิด cell lysis ทัง้ นี้ตอ้ งเติมสี 5% eosin เพือ่ ย้อมเซลล์ แล้วน�ำมา
อ่านผลการทดสอบภายใต้กล ้องจุลทรรศน์ชนิด inverted phase
contrast microscope โดยเกณฑ์การแปลผล ให้คะแนนจาก
เปอร์เซ็นต์เซลล์ตาย คือ ผลลบทีพ่ บเซลล์นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 และ
10-20 ให้คะแนนเป็ น 1 และ 2 ส่วนกรณีผลบวกทีพ่ บเซลล์
ตายร้อยละ 20-40, 40-60 และมากกว่า 80 ให้คะแนนเป็ น 4, 6

และ 8 ตามล�ำดับ12 โดยต้องแปลผลการทดสอบร่วมกับ negative และ positive controls เสมอ ดังนัน้ lymphocytes ทีใ่ ช้
ทดสอบต้องมี viability มากกว่า 85% จึงจะแปลผลได้ ส�ำหรับ
การทดสอบ CDC-AHG นัน้ ท�ำการทดสอบเหมือนกับวิธี CDC
เพียงแต่เพิม่ ขัน้ ตอนการล ้างเซลล์หลังจากการ incubate ซีรมั ผู ้
ป่ วยกับ T และ B lymphocytes ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4ºC, 22ºC และ
37ºC แล ้วจึงเติม antihuman globulin serum (AHG) หลัง
จากนัน้ จึงเติม complement และตามด้วยขัน้ ตอนการย้อมเซลล์
เหมือนกับวิธี CDC9
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
รายงานข้อมูลจ�ำนวนและร้อยละของผูบ้ ริจาคไตสมองตาย
จ�ำแนกตามเพศ อายุ และจ�ำนวนผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่ายไต
ข้อมูลการรับสิง่ ส่งตรวจ และเปรียบเทียบระยะเวลารายงานผล HLA
crossmatch ในช่วงเวลาทีท่ ำ� การศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่
เปรียบเทียบระยะเวลาในการรายงานผล HLA crossmatch ในช่วง
เวลา 6 ปี ทีท่ ำ� การศึกษา ใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA ของ Dunnett T3) โดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป SPSS software (version 23.0; SPSS Inc., Chicago,
IL, USA) ค่า p value น้อยกว่า 0.05 ถือว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาข้อ มูล ย้อ นหลัง ของศู น ย์ร บั บริจ าคอวัย วะ
สภากาชาดไทย ตัง้ แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 มีผูบ้ ริจาคไตสมองตายทัง้ หมด 1,465 ราย13 (Table 1)
แต่จากการรวบรวมข้อมูลของผลการทดสอบ HLA crossmatch
ทีด่ ำ� เนินการทดสอบทีฝ่ ่ ายห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย พบว่า มีจำ� นวนผูบ้ ริจาคไตสมองตาย
ทัง้ หมด 1,233 ราย แต่สามารถทดสอบ HLA crossmatch ได้
เพียง 1,219 ราย (98.86%) ประกอบด้วย ผูบ้ ริจาคไตเพศชาย
จ�ำนวน 974 ราย (79.90%) เพศหญิง จ�ำนวน 245 ราย (20.10%)
อายุตงั้ แต่ 4 เดือน ถึง 80 ปี ช่วงอายุทม่ี จี ำ� นวนผูบ้ ริจาคไตมาก
ทีส่ ุด ในเพศชายคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี จ�ำนวน 256 ราย (26.30%)
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31-40 ปี จ�ำนวน 219 ราย (22.50%) และ
ช่วงอายุ 51-60 ปี จ�ำนวน 166 ราย (17.00%) ตามล�ำดับ ส่วนใน
ผูบ้ ริจาคไตเพศหญิงช่วงอายุทม่ี จี ำ� นวนผูบ้ ริจาคไตมากทีส่ ุด คือ
51-60 ปี จ�ำนวน 66 ราย (26.90%) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50
ปี จ�ำนวน 64 ราย (26.10%) และช่วงอายุ 31-40 ปี จ�ำนวน 44
ราย (18.00%) ตามล�ำดับ รายละเอียดแสดงใน Table 2
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Table 1 Number of deceased donors and kidney transplant patients reported by the Organ Donation Centre,
Thai Red Cross Society13
Year
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Deceased donors
188
204
220
293
260
300
1,465

Kidney transplant patients
330
364
414
543
473
552
2,676

Kidney transplantation: Deceased Donor
1.7
1.8
1.9
1.8
1.8
1.8
1.8

Table 2 Age and sex of deceased donors from January 1, 2014 to December 31, 2019 (n = 1,219)
Age (years)
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
Total

Male
12 (1.20)
150 (15.40)
133 (13.70)
219 (22.50)
256 (26.30)
166 (17.00)
38 (3.90)
0 (0.00)
974 (79.90)

เมือ่ ศึกษาจ�ำนวนผูบ้ ริจาคไตสมองตาย จากข้อมูลของศูนย์
รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ในช่วง 6 ปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2557
ถึง พ.ศ. 2562 พบว่า จ�ำนวนผูบ้ ริจาคไตสมองตายมีแนวโน้มสูง
ขึ้น คือจากปี พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 188 ราย และในปี พ.ศ. 2562
มีจำ� นวนผูบ้ ริจาคไตเพิม่ ขึ้นเป็ น 300 ราย แต่อย่างไรก็ตามเมือ่
ค�ำนวณสัดส่วนของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ไตต่อจ�ำนวนผูบ้ ริจาคไต ในช่วง
เวลา 6 ปี ทีท่ ำ� การศึกษา พบว่า มีสดั ส่วนระหว่าง 1.7 ถึง 1.9
ดังแสดงใน Table 1 เมือ่ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสิง่ ส่งตรวจ
คือ ม้ามและต่อมน�ำ้ เหลืองทีจ่ ดั ส่งมายังฝ่ ายห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จ�ำนวน 1,233 ราย พบว่า ไม่สามารถ
ใช้สง่ิ ส่งตรวจจากผูบ้ ริจาคไตสมองตาย เพือ่ ท�ำการทดสอบ HLA
crossmatch จ�ำนวน 14 ราย (1.13%) สาเหตุส่วนใหญ่มาจากสิง่
ส่งตรวจม้ามและต่อมน�ำ้ เหลืองถูกเก็บด้วยน�ำ้ ยา normal saline
ท�ำให้เซลล์ low viability จ�ำนวน 13 ราย (1.05%) โดยแบ่งเป็ น
พบในปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 3, 4, 3, 2 และ 1 ราย ตามล�ำดับ และอีก 1

Number (%)

Female
8 (3.30)
23 (9.40)
21 (8.60)
44 (18.00)
64 (26.10)
66 (26.90)
17 (6.90)
2 (0.80)
245 (20.10)

ราย (0.08%) ในปี พ.ศ. 2557 ทีพ่ บปัญหาเกิดจากจ�ำนวน lymphocytes ไม่เพียงพอส�ำหรับท�ำการทดสอบ HLA crossmatch
ซ�ำ้ เนื่องจากผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั คัดเลือกมาทดสอบ HLA crossmatch
ครัง้ ที่ 1 จ�ำนวน 11 ราย ผล HLA crossmatch ผ่าน 4 ราย แต่
ผูป้ ่ วยตรวจสุขภาพไม่ผ่าน จึงไม่ได้รบั การปลูกถ่ายไต 1 ข้าง เจ้า
หน้าทีป่ ระสานงานศูนย์รบั บริจาคอวัยวะฯ จึงได้แจ้งรายชื่อผูป้ ่ วย
เพือ่ ทดสอบ HLA crossmatch ครัง้ ที่ 2 แต่เซลล์ทแ่ี ยกจากม้าม
ทัง้ ชิ้นไม่เพียงพอต่อการทดสอบซ�ำ้
เมือ่ ศึกษาเวลาการรายงานผล HLA crossmatch โดยห้อง
ปฏิบตั กิ าร ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2562 พบว่า เวลาใน
การทดสอบตัง้ แต่ได้รบั ตัวอย่างม้าม และ/หรือต่อมน�ำ้ เหลืองของผู ้
บริจาคไตสมองตาย จนถึงเวลาทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารรายงานผลไปยังผู ้
ประสานงานศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ อยู่ในช่วงเวลาตัง้ แต่ 3 ชัว่ โมง
40 นาที ถึง 9 ชัว่ โมง 52 นาที โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 5-6
ชัว่ โมง ดังแสดงใน Figure 1 เนื่องจากจ�ำนวนผูบ้ ริจาคไตสมอง
ตายมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น คือ ในปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 มีผู ้

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 30 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

กนกวรรณ ชินบดี และคณะ

244

Figure 1 Percentage of cases according to various TAT from January 2014 to December 2019
Table 3 The spread out and evaluate variability of TAT
Year
2014
2015
2016
2017
2018
2019
a,b

Number
of donors
165
177
195
248
168
266

Minimum
240
240
260
221
221
235

HLA crossmatch testing time (minutes)
Maximum
Mean
560
378.68
548
375.01a
560
381.03
585
393.66a,b
580
370.89b
592
381.43

SD
60.43
55.37
49.50
69.53
63.30
61.44

= p < 0.05

บริจาคไตน้อยกว่า 200 ราย ขณะทีต่ งั้ แต่ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.
2562 มีผูบ้ ริจาคไตจ�ำนวน 248, 168 และ 266 ราย เมือ่ เปรียบ
เทียบระยะเวลาการรายงานผล HLA crossmatch ในแต่ละปี
ทีท่ ำ� การศึกษา พบว่า ระยะเวลาเฉลีย่ ของการรายงานผล HLA
crossmatch น้อยทีส่ ุดคือปี พ.ศ. 2561 (370.89 นาที) และ
สูงสุดคือในปี พ.ศ. 2560 (393.66 นาที) ดังแสดงใน Table 3
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของเวลาการรายงานผล พบว่า ในปี พ.ศ.
2558 เวลารายงานผลน้อยกว่าปี พ.ศ. 2560 อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) และในปี พ.ศ. 2561 เวลารายงานผลน้อยกว่า
ในปี พ.ศ. 2560 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังแสดง
ใน Table 3

วิจารณ์
การเกิด delayed graft function (DGF) ในผูป้ ่ วยหลังจาก
การปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคไตสมองตายนัน้ มีปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องจาก
ในผูป้ ่ วย เช่น body mass index ปัจจัยด้านระบบภูมคิ ุม้ กัน
(immunological factors) และยังขึ้นกับคุณภาพของไต ซึง่ สัมพันธ์
กับอายุ และค่า creatinine ของผูบ้ ริจาคไต การเก็บรักษาและ
การจัดส่งไต และทีส่ ำ� คัญคือ ระยะเวลา CIT ซึง่ มีรายงานว่า ค่า
ของ CIT ทีเ่ พิม่ ขึ้นทุกหนึ่งชัว่ โมงจะท�ำให้การเกิด DGF เพิม่ ขึ้น
4%14-16 จากการด�ำเนินงานของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตัง้ แต่ พ.ศ. 2543
ถึงปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาปรับเปลีย่ นวิธกี ารตรวจ HLA typing
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ของผูบ้ ริจาคไตสมองตายจากวิธี ซีโรโลยี มาใช้วธิ พี ซี อี าร์ ท�ำให้
ช่วยลดเวลาในการทดสอบ การแปลผล และใช้ตวั อย่างเลือดน้อย
กว่าวิธซี โี รโลยี17
การศึกษานี้ได้รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2557
ถึง พ.ศ. 2562 เพือ่ ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริจาคไตสมองตาย และ
ปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับระยะเวลาในการทดสอบ HLA crossmatch
จนถึงเวลารายงานผลการจัดสรรไตให้กบั ผูป้ ่ วย ส�ำหรับข้อมูลของ
ผูบ้ ริจาคไตสมองตายเมือ่ จ�ำแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมากกว่า
เพศหญิงประมาณ 4 เท่า ส่วนใหญ่ผูบ้ ริจาคไตสมองตายมีช่วงอายุ
ระหว่าง 21 ปี ถึง 60 ปี (เพศชาย 79.5% และเพศหญิง 86.5%)
ซึง่ สอดคล้องกับทีเ่ คยมีรายงานไว้ทงั้ ในผูบ้ ริจาคไตสมองตาย และ
สถิตกิ ารเสียชีวติ จากการจราจรทางบกในประเทศไทย10
ส�ำหรับปัญหาทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถใช้สง่ิ ส่งตรวจจากม้ามและ/หรือ
ต่อมน�ำ้ เหลืองของผูบ้ ริจาคไตสมองตายมาทดสอบ HLA crossmatch ได้ เนื่องจากสิง่ ส่งตรวจม้ามและต่อมน�ำ้ เหลืองถูกเก็บด้วย
น�ำ้ ยา normal saline ท�ำให้เซลล์มี low viability ซึง่ การศึกษานี้
พบจ�ำนวน 13 ราย (1.05%) จากจ�ำนวนผูบ้ ริจาคไตทัง้ หมด 1,233
ราย ถึงแม้วา่ ปัญหานี้จะพบได้นอ้ ย แต่การขนส่งสิง่ ส่งตรวจจาก
donation centers จะต้องมีมาตรการทีบ่ รรจุสง่ิ ส่งตรวจและไต
ของผูบ้ ริจาคไตสมองตาย ในน�ำ้ ยา transport medium ทีเ่ หมาะ
สม เพราะมีรายงานว่า การใช้ normal saline แทนน�ำ้ ยา RPMI
1640 หรือ MEM จะท�ำให้เกิด low viability ได้ นอกจากนี้ตอ้ ง
บรรจุในภาชนะทีค่ วบคุมอุณหภูมใิ ห้อยู่ประมาณ 4ºC เพือ่ ลดปัญหา
การปนเปื้ อนของเชื้อแบคทีเรีย9,11 และห้องปฏิบตั กิ ารควรเตรียม
lymphocytes ให้เพียงพอส�ำหรับทดสอบ HLA crossmatch
เพิม่ เติม ในกรณีทผ่ี ูป้ ่ วยถูกยกเลิก เนื่องจากปัญหาสุขภาพ
ปัจจัยส�ำคัญทีเ่ กี่ยวข้องในการลดปัญหา CIT คือ ระยะเวลาการ
ทดสอบในห้องปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วยการตรวจ HLA typing
ของผูบ้ ริจาคไตสมองตาย ซึง่ ปัจจุบนั ทางโรงพยาบาลทีผ่ ูบ้ ริจาค
ไตสมองตายเข้ารับการรักษา จะส่งตัวอย่างเลือดของผูบ้ ริจาคไต
สมองตายมาให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารทดสอบก่อน ท�ำให้สามารถคัดเลือก
ซีรมั ของผูป้ ่ วยทีข่ ้นึ ทะเบียนรอรับไตทีม่ คี ะแนนสูงสุดตามเกณฑ์
ของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้ก่อน เมือ่ ได้รบั สิง่
ส่งตรวจทีเ่ ป็ นม้าม และ/หรือต่อมน�ำ้ เหลืองของผูบ้ ริจาคไต ห้อง
ปฏิบตั กิ ารสามารถเริ่มท�ำการทดสอบ HLA crossmatch ได้รวดเร็ว
ขึ้น ท�ำให้ระยะเวลารอคอยผลการทดสอบ HLA crossmatch
ลดลง จากการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ระยะเวลาของการทดสอบนาน
มากทีส่ ุดคือ 9 ชัว่ โมง 52 นาที ซึง่ มีสาเหตุจากมีผูบ้ ริจาคไตสมอง
ตายพร้อมกัน 3 ราย ในเวลาเดียวกัน ทางห้องปฏิบตั กิ ารจึงต้อง
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บริหารจัดการเวลาให้เป็ นไปตามล�ำดับของการผ่าตัดไตจากผูบ้ ริจาค
มีรายงานการศึกษาเพือ่ ลดระยะเวลา CIT โดยใช้ระยะเวลาการ
ทดสอบ HLA crossmatch เฉลีย่ 3-4 ชัว่ โมง โดยลดระยะเวลา
การ incubate เซลล์ในขัน้ ตอนการทดสอบ แต่ทำ� ให้มขี อ้ จ�ำกัด
เรื่องความไวในการทดสอบ18 อย่างไรก็ตามเวลาของการทดสอบ
HLA crossmatch ไม่ต่างจากเกณฑ์มาตรฐานของ American
Society of Histocompatibility and Immunogenetics ทีร่ ะบุ
ไว้ 9-10 ชัว่ โมง9 จากการศึกษาครัง้ นี้เวลาเฉลีย่ ของการรายงาน
ผลตัง้ แต่ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2562 คือ 6 ชัว่ โมง 20 นาที ถึง
แม้วา่ เวลาเฉลีย่ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 มากกว่าช่วงปี พ.ศ. 2558
และ พ.ศ. 2561 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อาจเกิดจากในปี พ.ศ.
2560 จ�ำนวนของผูบ้ ริจาคไตสมองตายเพิม่ ขึ้นถึง 248 ราย ดังนัน้
การบริหารจัดการทัง้ ด้านบุคลากร รวมทัง้ ระบบและกระบวนการ
ท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งทีต่ อ้ งน�ำมาประกอบการ
พิจารณาในการด�ำเนินงานของห้องปฏิบตั กิ าร ให้มกี ารรายงานผล
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป
สรุป
การศึกษานี้ได้รายงานปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการทดสอบ HLA crossmatch ก่อนการปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคไตสมองตาย ปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
ก่อนการทดสอบ HLA crossmatch คือ คุณภาพของสิง่ ส่งตรวจ
การขนส่งสิง่ ส่งตรวจ ทีต่ อ้ งบรรจุในน�ำ้ ยาและควบคุมอุณหภูมทิ ่ี
เหมาะสม ก่อนถึงห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ท�ำการทดสอบ เนื่องด้วยศูนย์
รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ได้รบั ความร่วมมือสนับสนุนจาก
องค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ให้ประชาชนได้มโี อกาสเข้า
ถึงบริการสุขภาพด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ จึงจ�ำเป็ น
ต้องมีการบริหารจัดการทางห้องปฏิบตั กิ ารให้มคี ุณภาพ เพือ่ รองรับ
กับจ�ำนวนผูบ้ ริจาคไตสมองตายทีเ่ พิม่ ขึ้น และการควบคุมเวลาการ
ทดสอบก่อนการปลูกถ่ายไต จะช่วยลดการเกิด DGF ในผูป้ ่ วย
หลังจากการปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคไตสมองตาย
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