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บทความพิเศษ

การผลิตน�้ ำยาตรวจหมู่โลหิต human monoclonal antibody ด้วยวิธี
hybridoma technique
อุดม ติ่งต้อย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

บทน� ำ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีหน้าทีจ่ ดั หาโลหิต
และส่วนประกอบโลหิต ทีม่ คี ุณภาพ เพียงพอและปลอดภัยให้กบั ผู ้
ป่ วยทัว่ ประเทศ โลหิตบริจาคทุกยูนิตต้องได้รบั การตรวจตรวจหา
หมูโ่ ลหิต เอบีโอ (ABO) และหมูโ่ ลหิต Rh ตรวจกรองแอนติบอดี
ต่อเม็ดเลือดแดง (antibody screening) ตรวจแอนติบอดีทจ่ี ำ� เพาะ
(antibody identification) กรณีตรวจกรองแอนติบอดีให้ผลบวก
และตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อโรคทีถ่ า่ ยทอดทางโลหิต
ในการตรวจหมูโ่ ลหิตต้องใช้นำ�้ ยาทีผ่ ลิตเองจากซีรมั ผูบ้ ริจาค
โลหิตซึง่ เป็ น polyclonal antibodies เช่น anti-A, anti-B แต่การ
ผลิตน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตดังกล่าวเอง มีปริมาตรไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ รวมทัง้ น�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตชนิด Rh เช่น anti-D ต้องจัด
ซื้อจากต่างประเทศซึง่ มีราคาแพง จึงได้มกี ารศึกษาพัฒนาการผลิต
monoclonal antibodies ด้วยวิธี hybridoma technique เพือ่
ใช้เป็ นน�ำ้ ยาตรวจแอนติเจนหมูโ่ ลหิตแทนได้สำ� เร็จ
ปี พ.ศ. 2518 George Kohler และ Caesar Milstein1 ได้
รายงานในวารสาร Nature เรื่องวิธผี ลิต monoclonal antibody
(MAb หรือ MoAb) โดยระบุวา่ เซลล์ลูกผสมซึง่ เกิดจากการเชื่อม
เซลล์ (hybridization) และผลิตแอนติบอดีจำ� เพาะสามารถเลี้ยง
ให้มอี ายุยนื ยาวได้ในหลอดทดลอง2 ในปี พ.ศ. 2530 แพทย์หญิง
สร้อยสอางค์ พิกลุ สด3 และคณะท�ำงานของฝ่ ายผลิตน�ำ้ ยาแอนติซี
รัมและผลิตภัณฑ์เซลล์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ได้นำ� หลักการดังกล่าวมาศึกษาค้นคว้าต่อยอดเพือ่ ผลิตน�ำ้ ยาตรวจ
หมูโ่ ลหิตชนิด monoclonal antibody ทดแทนน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิต
แบบเดิมซึง่ เป็ นชนิด polyclonal antibody ทีเ่ ตรียมจากซีรมั ผู ้
บริจาคโลหิต โดยเริ่มศึกษาและพัฒนาน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตในระบบ
ABO จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ดว้ ยวิธี hybridoma technique จน
ประสบความส�ำเร็จ สามารถผลิต MoAb anti-B4 ได้ในปี พ.ศ.
2534 จากนัน้ ผลิตน�ำ้ ยาชนิดอืน่ เพิม่ เติมขึ้น ได้แก่ MoAb anti-A5,6,
MoAb anti-D7, MoAb anti-AB8 และ MoAb anti-A19 ตาม
ล�ำดับ สามารถน�ำมาใช้ทดแทนน�ำ้ ยาทีเ่ ตรียมจากซีรมั ผูบ้ ริจาคโลหิต
ได้เป็ นอย่างดี และยังสามารถผลิตจ�ำหน่ายน�ำ้ ยาชนิดต่างๆ ให้หน่วย
งานบริการโลหิตทัว่ ประเทศใช้เป็ นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2555 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ได้ร่วมมือกับสภากาชาดญีป่ ่ นุ (Japanese Red Cross Society)
ผ่านโครงการพัฒนาการผลิต human และ murine monoclonal hybridoma ในการผลิตน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตทีห่ ายาก และ
ผลิต antihuman globulin serum ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ได้ส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปศึกษาอบรมแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
ที่ Kanto-Koshinetsu Block Blood Center, Japanese Red
Cross Society จ�ำนวน 6 คน แบ่งเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ ละ 2 คน
แต่ละกลุม่ อบรมในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปี
ตัง้ แต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เจ้า
หน้าทีฝ่ ่ ายผลิตน�ำ้ ยาแอนติซรี มั และผลิตภัณฑ์เซลล์ ได้รบั การฝึ ก
อบรมเพือ่ ผลิตน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตทีห่ ายากและประสบความส�ำเร็จ
สามารถผลิต human และ murine monoclonal antibodies
ด้วยวิธี hybridoma techniques ได้
หลังจากฝึ กอบรมดูงานผูเ้ ขียนน�ำความรูแ้ ละทักษะปฏิบตั งิ าน
ส�ำคัญทีไ่ ด้รบั ปฏิบตั งิ านอย่างทุ่มเทเพือ่ ผลิต monoclonal antibodies ชนิดต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็ นในการใช้งาน นับถึงปัจจุบนั สามารถ
พัฒนาเซลล์ลูกผสมที่ผลิตแอนติบอดีหลายชนิดจากสองแหล่ง
ส�ำคัญคือจากหนู (murine) ได้แก่ anti-C3d, anti-M10 (IgM),
anti-N10, anti-H (IgM), anti-IgG และ anti-Ge4 และจาก
คน ได้แก่ anti-M (IgM)11, anti-P1 (IgM)12, anti-LebH (IgM),
anti-D (IgM)13, anti-E (IgM)14, anti-I (IgM)15, anti-MUT
(IgM), anti-MUT (IgG), anti-Dia (IgG), anti-Dia (IgM) และ
ยังมีแอนติบอดีต่อแอนติเจนของ rare blood group reagent
อืน่ ๆ ซึง่ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและคาดว่าจะสามารถผลิตได้
เพิม่ ขึ้นในเร็วๆ นี้
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยี
เทคนิคและแบ่งปันประสบการณ์จากการปฏิบตั งิ าน แก่ผูส้ นใจเพือ่
น�ำไปใช้ปฏิบตั แิ ละปรับปรุงพัฒนาต่อยอดในงานทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
หลักการผลิต human monoclonal antibody
การผลิตน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิต human monoclonal antibodies
ด้วยวิธี hybridoma technique เริ่มจากการแยกเฉพาะเม็ดเลือด
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อุดม ติ่งต้อย

ขาวชนิด B-lymphocytes จากเลือดครบส่วน (whole blood)
หรือจากชัน้ เม็ดเลือดขาว (buffy coat) จากผูบ้ ริจาคโลหิตหรือ
ผูป้ ่ วยที่ทราบชนิดแอนติบอดี จากนัน้ เปลีย่ นรูป (transform)
B-lymphocytes ด้วย Epstein-Barr Virus (EBV) สายพันธุ ์
B-958 (ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย) ทดสอบและ
คัดเลือกเซลล์ทส่ี ร้างแอนติบอดีดว้ ยวิธี hemagglutination เชื่อม
เซลล์ทใ่ี ห้ผลบวก (fusion) กับเซลล์มะเร็งสายพันธุ ์ JMS-3 (KantoKoshinetsu Block Blood Center, Japanese Red Cross
Society) ด้วย 50% polyethylene glycol (PEG) MW 1540
(Sigma. St. Louis. MO, USA) เลี้ยงเซลล์ลูกผสมให้เจริญแบ่ง
ตัวด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์เฉพาะ จากนัน้ เก็บน�ำ้ เลี้ยงเซลล์ (culture
supernatant) เพือ่ ทดสอบการสร้างแอนติบอดี คัดเลือกเฉพาะ
หลุมทีส่ ร้างแอนติบอดีและ cloning ให้ได้เซลล์เดีย่ วและทดสอบ
การสร้างแอนติบอดีซำ�้ เพือ่ ให้เกิดความมันใจว่
่ าแอนติบอดีทต่ี รวจ
พบมาจากเซลล์เดีย่ ว นอกจากนี้ยงั เป็ นการก�ำจัดเซลล์ทไ่ี ม่สร้าง
แอนติบอดีออกไปด้วย สุดท้ายเก็บแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวที่
อุณหภูมิ -196 oC เพือ่ เป็ นเซลล์ตน้ แบบ (master cells bank)
ส�ำหรับใช้งานในขัน้ ต่อไป

เลือดครบส่วน (whole blood) หรือเม็ดเลือดขาว (buffy coat)
(Figure 1) จากผูบ้ ริจาคโลหิต หรือเลือดผูป้ ่ วย ซึง่ ทราบชนิด
แอนติบอดี และเก็บในสารกันเลือดแข็งชนิด citrate phosphate
dextrose adenine (CPDA) แยกเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์
เดีย่ ว (mononuclear cells) ด้วย Ficoll hypaque for isolation
human lymphocyte (Robbins Scientific, Norway) จาก
นัน้ แยก T-lymphocytes ออก ด้วย sheep red blood cells
(SRBC) ที่ treat ด้วย 2-(2-Aminoethyl) isothiourea dihydrobromide (AET) สุดท้ายได้ B-lymphocytes ซึง่ ถูกเปลีย่ น
รูป (transformation) ด้วย EBV ให้เป็ นเซลล์มะเร็ง (Figure 2)
การคัดกรอง (screening)18
หลังจาก transformation ประมาณ 2-3 สัปดาห์ คัดกรอง
และเลือกเซลล์ซง่ึ เปลีย่ นเป็ นเซลล์มะเร็งทีเ่ จริญเติบโต (Figure 3)
อาหารเลี้ยงเซลล์เปลีย่ นสีจากแดงเป็ นเหลือง ดูดเก็บน�ำ้ เลี้ยงเซลล์
เพือ่ ทดสอบด้วยวิธี hemagglutination โดยใช้เม็ดเลือดแดงทีม่ ี
แอนติเจนตรงกับแอนติบอดีทน่ี ำ� มาเปลีย่ นรูป ความเข้มข้น 2% และ
คัดเลือกเซลล์ในหลุมทีส่ ร้างแอนติบอดี โดยเลือกหลุมทีใ่ ห้ปฏิกริ ยิ า
ผลบวกเก็บมารวมกันเพือ่ ท�ำการเชื่อมเซลล์ (cell fusion) ต่อไป

การเปลี่ยนรูป (transformation)16,17
เป็ นการแยกเฉพาะเซลล์ชนิด B-lymphocytes และเปลีย่ นรูป การเชื่อมเซลล์ (fusion)16-18
เป็ นเซลล์มะเร็ง ส�ำหรับผลิตน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิต human monoน�ำเซลล์มะเร็ง (myeloma cells) สายพันธุ ์ JMS-3 ซึง่ เลี้ยง
clonal antibodies ด้วยวิธี hybridoma technique โดยน�ำ เซลล์ให้เจริญเติบโต โดยเลี้ยงไว้ไม่เกิน 3 วัน มาล ้างด้วย RPMI

Figure 1 Transfer 45 mL of blood from blood collection bag to 50 mL tube
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Figure 2 Remove Lymphocyte cells and wash with 2-3 volume of PBS

Figure 3 After 2-3 weeks of transformation, lymphocytes producing monoclonal antibodies are screened by
hemagglutination testing
1640 แล ้วน�ำ transformed cells ทีเ่ ลือกไว้มาล ้างด้วย RPMI
1640 แล ้วมารวมกัน ในอัตราส่วน 1:1 เชื่อมเซลล์ดว้ ย 50% PEG
เติม 20% fetal bovine serum (FBS) in RPMI+ Hypoxanthine- Aminopterin-Thymidine (HAT)-Ouabain (5 x 10-7
M Ouabain) ซึง่ มีการทดสอบแล ้วแล ้วว่ามีประสิทธิภาพดีในการ
คัดเลือ กเซลล์ hybridoma ดังแสดงใน Table 1 เพือ่ คัดแยก
เซลล์ลูกผสม (hybridoma cells)

การทดสอบและคัดเลือกเซลล์ (assay and cloning)
หลังจากเชื่อมเซลล์ประมาณ 7-14 วัน เก็บน�ำ้ เลี้ยงเซลล์ (cell
culture supernatant) มาทดสอบการสร้างแอนติบอดี คัดเลือก
เฉพาะหลุมทีส่ ร้างแอนติบอดี จากนัน้ cloning ด้วยวิธี limiting
dilution โดยใช้ 96 well half area (Corning Incorporated, 2
Alfred Rd., ME, USA) เพือ่ ให้เกิดความมันใจว่
่ า เซลล์สายพันธุท์ ่ี
สร้างแอนติบอดีเป็ นเซลล์เดีย่ ว (monoclone) และยังเป็ นการก�ำจัด
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Table 1 Verification test of HAT-Ouabain

Cells
HAT
Human transformed cells
O
JMS-3 cells
X
Hybridoma cells
O
O, alive; X, die; HAT, Hypoxanthine-Aminopterin-Thymidine

HAT-Ouabain
X
X
O

20%FBS in RPMI
O
O
O

Figure 4 Number of distributed monoclonal antibody blood grouping reagent
เซลล์ทไ่ี ม่สร้างแอนติบอดีออกไปด้วย สุดท้ายเก็บรักษาสายพันธุ ์ เลี้ยงเซลล์เป็ น stock raw material ส�ำหรับใช้ผลิตเป็ นน�ำ้ ยาตรวจ
ทีม่ คี วามจ�ำเพาะดังกล่าวโดยแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวทีอ่ ณ
ุ หภูมิ หมูโ่ ลหิต human monoclonal antibodies ในกรณีทค่ี วามแรง
o
-196 C ส�ำหรับใช้เป็ นเซลล์ตน้ แบบ (master cells bank) ต่อไป ของแอนติบอดีตำ� ่ ไม่เป็ นไปตามก�ำหนด น�ำไปท�ำให้เข้มข้นขึ้นโดย
วิธี ultrafiltration concentration เพือ่ เพิม่ ความความแรงของ
การเลี้ยงขยายเพิม่ จ�ำนวนเพือ่ การผลิต (establishment and แอนติบอดีให้ได้ตามต้องการ และเก็บเป็ น stock raw material
ในการน�ำมาผลิตเป็ นน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตต่อไป
mass culturing)
คัดเลือกเซลล์สายพันธุท์ ด่ี ที ส่ี ุด จากการท�ำ limiting dilution
การด�ำเนิ นงานในปัจจุบนั
เลี้ยงขยายใน 96 well culture plate เลี้ยงขยายเซลล์สายพันธุ ์
ปัจจุบนั การพัฒนาวิธกี ารผลิต MoAb ด้วยวิธี hybridoma
ในขวดเลี้ยงเซลล์จากขนาด 25 cm3TCF เป็ นขนาด 75 cm3TCF
technique ประสบความส�ำเร็จท�ำให้ได้เซลล์สายพันธุใ์ หม่ สามารถ
และ 175 cm3TCF (Thermo Fisher Scientific Nunc, DK, ผลิตน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตชนิดต่างๆ มาใช้ทดแทนการเตรียมน�ำ้ ยา
Denmark) ตามล�ำดับ ให้ได้ปริมาณเพียงพอตามต้องการ ปล่อย ตรวจหมูโ่ ลหิตจากวิธเี ดิม MoAb ชนิดต่างๆ ทีผ่ ลิตได้มคี ุณภาพ
ให้เซลล์เจริญเติบโตและผลิตแอนติบอดีในอาหารเลี้ยงเซลล์ เมือ่ ดี และมีราคาถูก เป็ นทีน่ ิยมใช้กนั อย่างกว้างขวางในธนาคารเลือด
สังเกตเห็นเซลล์ตาย ≥ 95% (ประมาณ 2 สัปดาห์) เก็บน�ำ้ เลี้ยง และโรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ ประเทศ ดังแสดงให้เห็นได้จากสถิตกิ าร
เซลล์ (cell culture supernatant) มาทดสอบหาความแรงของ จ่ายน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตชนิดต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาลและธนาคาร
แอนติบอดี หากความแรงของแอนติบอดีได้ตามทีก่ ำ� หนด เก็บน�ำ้ เลือดเพิม่ ขึ้นทุกปี (Figure 4)
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ผลสัมฤทธิ์ของพลวัตและนวัตกรรมการผลิตน�้ ำยาตรวจหมู่โลหิต
ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กล่าวได้วา่ น�ำ้ ยาทีผ่ ลิตขึ้นนี้เป็ นผลสัมฤทธิ์ของการน�ำนวัตกรรม
มาใช้และ พัฒนา อย่างต่อเนื่องอย่างเป็ นรูปธรรม จนได้นำ�้ ยาทีม่ ี
คุณภาพดีเป็ นทีย่ อมรับ ราคาต�ำ่ กว่าน�ำ้ ยาทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ
และเป็ นทีต่ อ้ งการและใช้กนั อย่างแพร่หลายทัว่ ประเทศ โดยสามารถ
วัดผลสัมฤทธิ์ได้จากผลการด�ำเนินงานการจ่ายน�ำ้ ยาตรวจหมู่
โลหิตโมโนโคลนัล แอนติบอดีชนิดต่างๆ ได้แก่ anti-A, anti-B,
anti-AB, anti-D, anti-A1, anti-E, anti-c, anti-M, anti-N,
anti-H และ anti-P1 ทีม่ ปี ริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับใช้
งานทัง้ ทีศ่ ูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และจ�ำหน่าย
ให้แก่สถานพยาบาลและธนาคารเลือดทัว่ ประเทศ และเมือ่ เปรียบ
เทียบคุณสมบัตติ ่างๆ ของน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตทีเ่ ป็ น monoclonal
antibodies ซึง่ ผลิตด้วยวิธี hybridoma กับน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิต
ทีเ่ ตรียมจากซีรมั ผูบ้ ริจาคซึง่ เป็ น polyclonal antibodies พบว่า
monoclonal antibodies มีคุณสมบัตแิ ละประสิทธิภาพสูงกว่าใน
ทุกมิติ ได้แก่ มีความจ�ำเพาะและความแรงสูงกว่า และสามารถผลิต
ได้ตามความต้องการเป็ นการแก้ปญั หา การขาดแคลน เป็ นต้น ดัง
แสดงใน Table 2
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ผลลัพธ์ต่อผูร้ บั บริการ
ผู้รับบริการได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเทียบเท่าหรือดีกว่า
ผลิตภัณฑ์นำ� เข้าจากต่างประเทศในราคาที่ตำ� ่ กว่า และจากการ
เฝ้ าระวังติด ตามตัวชี้วดั ของวัตถุประสงค์คุณภาพ (monitoring
plan for KPI of quality objective) ของการผลิตและจ่ายน�ำ้ ยา
ตรวจหมูโ่ ลหิตทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้อก�ำหนดและไม่ได้มาตรฐาน โดยมี
เกณฑ์การวัด (passing criteria) คือ ต้องมีความผิดพลาดได้ไม่
เกิน 0.01 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการส�ำรวจทุก 6 เดือน พบว่าผ่านการ
ประเมิน และจากการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า พบมีความพึง
พอใจมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ anti-A,
anti-B, anti-AB, anti-D, anti-A1, anti-E, anti-c, anti-M,
anti-N, anti-H และ anti-P1 ชนิด monoclonal antibody
ทีผ่ ลิตขึ้นเป็ นทีย่ อมรับและน่าเชื่อถือ
การผลิต monoclonal antibody ท�ำให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้
1. มีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
เนื่องจากมาตรฐานขัน้ พื้นฐานของงานธนาคารเลือดทัว่ โลกก�ำหนด
ไว้วา่ โลหิตทุกยูนิตทีไ่ ด้รบั บริจาคต้องมีการตรวจหมูโ่ ลหิตก่อนที่
จะจ่ายออกไปให้โรงพยาบาลต่างๆ รวมทัง้ ผูป้ ่ วยทุกรายทีต่ อ้ งการ

Table 2 Comparison of polyclonal antibodies and monoclonal antibodies19,20

Disadvantages

Advantages

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Polyclonal antibodies
Inexpensive to produce
High affinity
React to multiple epitopes (generally provides more
robust detection)
Polyclonal antibodies are often preferred for detection of denatured proteins
Binding ability tends to be unaffected by fixation
or denaturation of the antigen, because multiple
different antibody molecules are present. High
tolerance for differences in antigen (i.e. glycosylation of proteins)
Prone to batch to batch variability
They produce large amounts of non-specific antibodies which can result in a background signal in
some applications
Multiple epitopes make it important to check for
cross reactivity

1.
2.
3.
4.
5.

Monoclonal antibodies
Constant and renewable source
Consistency between lot
Less background relative to polyclonal antibodies
Homogeneity ensures reproducible results
Specificity of monoclonal antibodies make them
extremely efficient for binding of antigen with a
mixture of related molecules

1. Binding ability may be lost if the epitope is lost
by fixation or denaturation of the antigen, because
monoclonal antibodies are homogeneous. Monoclonal antibodies may be too specific, react to a single
epitope (e.g. less likely to detect across a range of
species)
2. Cover only one epitope
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Table 3 Number of product distribution to hospitals and medical institutions and selling price comparison
Number of distribution (bottle)
Fiscal year
2560
2561
2562
Anti-A (Murine MoAb) (10 mL)
79,641
80,662
81,974
Anti-B (Murine MoAb) (10 mL)
77,959
78,279
80,964
Anti-A,B (Murine MoAb) (10 mL)
26,345
27,341
27,345
Anti-D (IgM/IgG) (Murine MoAb) (10 mL) 41,376
51,138
52,058
Anti-A1 (Murine MoAb) (10 mL)
743
608
807
Anti-H (Murine MoAb) (10 mL)
509
419
510
Anti-M (Murine MoAb) (10 mL)
442
688
578
Anti-N (Murine MoAb) (10 mL)
364
603
493
Anti-E (Human MoAb) (5 mL)
2,006
1,945
2,344
Anti-c (Human MoAb) (5 mL)
1,485
1,494
1,934
Anti-P1 (Human MoAb) (5 mL)
0
192
422
NBC = National Blood Centre
Blood grouping reagents
monoclonal antibody

ใช้โลหิตเพือ่ การรักษาทุกครัง้ ต้องได้รบั การตรวจหมูโ่ ลหิตก่อนเช่น
เดียวกันเพื่อความปลอดภัย ดังนัน้ การใช้นำ�้ ยา MoAb ทีผ่ ลิตมี
คุณภาพดี สามารถให้ผลการทดสอบถูกต้องและแม่นย�ำ จึงเกิด
ความปลอดภัยแก่ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั โลหิต
2. ช่วยให้ประเทศชาติประหยัดค่าใช้จา่ ย
เนื่องจากเป็ นแหล่งผลิตเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จึงเป็ นความภาคภูมใิ จของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภา
กาชาดไทย ในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ประเทศชาติ และ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปี ละไม่นอ้ ยกว่า 8-10
ล ้านบาท ดังแสดงใน Table 3 หากเปรียบเทียบกับการซื้อน�ำ้ ยา
ทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ
3. มีน้� ำยาตรวจหมู่โลหิตเพียงพอตามความต้องการ
เนื่องจากความความต้องการของผูร้ บั บริการ ได้แก่ สถานพยาบาล
ต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
และภาคบริการโลหิตแห่งชาติต่างๆ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เมือ่ พิจารณาจากสถิตจิ ่าย
น�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตทีผ่ ่านมา ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบนั แสดง
ให้เห็นว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถผลิต
น�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตได้เพียงพอตามความต้องการของผูร้ บั บริการ

Price (NBC)
(Baht)

Price (commercial)
(Baht)

80
80
80
200
200
200
100
100
500
500
2,000

270-400
270-400
320-450
500-900
1,600 (Lectin 5 mL)
1,000 (Lectin 5 mL)
4,000-7,000 (2 mL)
4,000-7,000 (2 mL)
4,000-5,000
4,000-5,000
4,500-10,000 (1 mL)

ค้นคว้าและผลิตเซลล์สายพันธุส์ ำ� หรับผลิตน�ำ้ ยาตรวจหมู่โลหิต
ชนิดหายากและมีความจ�ำเป็ นส�ำหรับใช้คดั กรองโลหิตก่อนให้เลือด
เช่น เซลล์สายพันธุท์ ส่ี ร้าง anti-e, anti-c, anti-K และ anti-S
เป็ นต้น เนื่องจากน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตชนิดหายากทีน่ ำ� เข้าจากต่าง
ประเทศมีราคาแพงมากในท้องตลาด ดังนัน้ หากได้เซลล์สายพันธุ ์
ส�ำหรับผลิตน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตชนิดหายากจะเป็ นประโยชน์อย่าง
มากส�ำหรับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการทีจ่ ะ
มีนำ�้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตชนิดหายากซึง่ มีราคาถูก คุณภาพดี และลด
ค่าใช้จ่ายให้กบั ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็ นการ
ประหยัดงบประมาณของประเทศ

กิตติกรรมประกาศ
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณแพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกลุ สด อดีตผู ้
อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ผูเ้ สนอโครงการ
Dr. Kenji Tadodoro อดีต Chief Executive Officer Blood
Service Headquarters ผูร้ บั ประสานงาน Dr. Itaru Nishimoto
อดีต Chief Executive Officer Blood Service Headquarters
ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ Dr. Makoto Uchikawa และ Ms. Chizu
Toyoda ผูฝ้ ึ กสอนที่ Kanto-Koshinetsu Block Blood Center,
Japanese Red Cross Society และเดินทางมาถ่ายทอดความ
สรุป
รูแ้ ละประสบการณ์ ทีศ่ ูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
นอกจากการผลิตน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตชนิดต่างๆ ฝ่ ายผลิต รวมทัง้ ทีมงานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายผลิตน�ำ้ ยาแอนติซรี มั และผลิตภัณฑ์
น�ำ้ ยาแอนติซรี มั และผลิตภัณฑ์เซลล์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เซลล์ทร่ี ่วมมือในการปฏิบตั กิ ารผลิตจนบรรลุผลส�ำเร็จ
สภากาชาดไทย มีแผนงานในอนาคต คือ การด�ำเนินการศึกษา
J Hematol Transfus Med Vol. 30 No. 3 July-September 2020

การผลิตน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิต human monoclonal antibody ด้วยวิธี hybridoma technique
เอกสารอ้างอิง

1. Kohler G, Milstein C. Continuous culture of fused cells secreting
antibodies of predefined specificity. Nature. 1975;256:495-7.
2. Udom Tingtoy. A review: monoclonal antisera for blood group
serology. J Hematol Transfus Med. 2011;21:103-12.
3. Phikulsod S, Potien R, Uthid K, Tubrod J. Monoclonal blood
grouping reagent prepared by National Blood Centre, Thai Red
Cross Society: I mouse response to immunization with different
quantity and sources of B antigens. Thai J Hematol Transfus
Med. 1991;1:299-307.
4. Phikulsod S, Potien R, Uthid K, Kaewkitiroj P, Tingtoy U, Tubrod
J. Monoclonal blood grouping reagent prepared by National Blood
Centre, Thai Red Cross Society: II the study of the efficacy of
the monoclonal anti-B compared with commercial monoclonal
reagents and conventional polyclonal anti-B. Thai J Hematol
Transfus Med. 1992;2:295-302.
5. Phikulsod S, Potien R, Kaewkitiroj P, Uthid K, Tingtoy U, Tubrod J.
Monoclonal anti-A reagent using hybridoma technique prepared
by National Blood Centre, Thai Red Cross Society. Thai J Hematol
Transfus Med. 1992;2:373-81.
6. Tingtoy U, Phonimit S, Siripongsanusit, Makechay S, Sakuldamrongpanich T. Development of monoclonal anti-A production
of National Blood Centre, Thai Red Cross Society. J Hematol
Transfus Med. 2008;18:11-9.
7. Sakuldamrongpanich T, Tubrod J, Saengkla S, Tingtoy U. Evaluation of anti-D reagent as Rh(D) blood typing. Thai J Hematol
Transfus Med. 1999;9:39-48.
8. Kaewmongkol R, Tingtoy U, Sakuldamrongpanich T. Production
of blood grouping monoclonal anti-A, B reagent. Thai J Hematol
Transfus Med. 2000;10:175-81.
9. Tingtoy U, Sakuldamrongpanich T, Kaewmongkol R. Production
of monoclonal anti-A1 blood groupreagent by National Blood
Centre, Thai Red Cross Society. Thai J Hematol Transfus Med.
2001;11:21-8.
10. Kirdkaewgam K, Ponsen S, Phonimit S, Tingtoy U, Phikulsod
S. Generating the hybridoma cell line by murinemonoclonal
hybridoma technology for producing anti-M and anti-N blood group
phenotyping reagent. J Hematol Transfus Med. 2014;24:361-9.

321

11. Boonhai S, Aiemumpron K, Tingtoy U. Production of a new
anti-M monoclonal reagent using human hybridoma tecthnology.
Chula Med J. 2016;60:101-13.
12. Tingtoy U, Makechay S, Deesin P, Tubrod J. Production of human
monoclonal anti-P1 by using hybridoma tchnique. J Hematol
Transfus Med. 2017;27:11-8.
13. Ponsen S, Phonimit S, Premprayoon N, Tingtoy U. Production of
anti-D human monoclonal antibody (IgM) using human monoclonal
hybridoma technique. Chula Med Bull. 2019;2:147-54.
14. Ponsen S, Phonimit S, Premprayoon N, Kerdkaewngam, Tingtoy U.
Production of human hybridoma secreting monoclonal antibody
against Rh(E) antigen. J Hematol Transfus Med. 2019;29:83-90.
15. Tingtoy U, Aiemumporn K, Tubrod J. Characteristics of anti-I
clone 1G6 properties produced by human hybridoma technique.
J Hematol Transfus Med. 2019;29:289-96.
16. Peters JH. Principles of cell hybridization. In: Peters JH, Baumgarten H, editors. Monoclonal antibodies. Germany: Springer-Verlag
Bertin Heidelberg; 1992. p. 1-4.
17. Baron D. Human hybridoma technique. In: JH Peters, H Baumgarten, editors. Monoclonal antibodies. Germany: Springer-Verlag
Berlin Heidelberg; 1992. p. 157-63.
18. Reid ME, Francis CL, Olsson ML. The blood group antigen:
FactsBook. 3rd ed. Amsterdam: Elsevier; 2012.
19. MBL International Corporation, a JSR Life Science Company.
How to select antibodies: Difference between polyclonal antibodies and monoclonal antibodies. [Internet]. 2020. [Cited on
May 2020]; Available from: https://www.mblintl.com/products/
how-select-antibodies-mbli/.
20. nanoComposix, Antibody selection and purification for lateral flow
rapid tests. Monoclonal vs. polyclonal antibodies. [Internet]. 2020.
[Cited on 17 May 2020]; Available from: https://nanocomposix.
com/pages/antibody-selection-and-purification-for-lateral-flow-rapid-tests#target.

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 30 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

