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บทคัดยอการประชุมใหญวิชาการ
ประจําป 2546
ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
ครัง้ ที่ 11
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การเปรียบเทียบผลการบริจาคเกร็ดโลหิตแบบSingledonorplatelet
ระหวางกลุม ผูบริ
 จาคเกร็ดโลหิต2กลุม
ธารินทรภักดี,จันทนีพรเตชะกุลวณิชย, วีรวรรณเสนฤทธิ์,กาญจนาโถมนาการ
และ สมปองจินาทองไท
กลุมงานพยาธิวิทยาคลีนิกโรงพยาบาลขอนแกน

บทคัดยอ: การบริจาคเกร็ดโลหิตโดยใชเครือ่ งแยกเกร็ดโลหิตอัตโนมัติ (plateletapheresis)โดยจะไดผลิตภัณฑเปน
singledonorplateletเทียบเทากับ6-12unitsของRandomplateletแมวา จะมีเกณฑมาตรฐานในการคัดเลือก
ผูบริ
 จาคแตเปนเกณฑทีกํ่ าหนดจากตางประเทศงานบริการโลหิตกลุม งานพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลขอนแกนได
ทําการคัดเลือกผูบริ
 จาคเกร็ดโลหิตคือจะตองมีเกร็ดโลหิตตัง้ แต200,000เซลล/มม3ขึน้ ไปทัง้ นีเพื
้ อ่ ความปลอดภัย
ของผูบริ
 จาคเปนสําคัญการศึกษายอนหลังครัง้ นีมี้ วัตถุประสงคเพือ่ เปรียบเทียบปริมาณเกร็ดโลหิตเฉลีย่ จากผูบริ
 จาค
3
เกร็ดโลหิต2กลุม ซึง่ ไดแกกลุม ที่ 1มีปริมาณเกร็ดโลหิตกอนการบริจาคตัง้ แต200,000เซลล/มม แตไมเกิน300,000
เซลล/มม3กลุม ที่ 2มีปริมาณเกร็ดโลหิตตัง้ แต300,000เซลล/มม3ขึน้ ไปกลุม ละ42คนโดยกําหนดคุณสมบัติ
อืน่ ๆใหคลายคลึงกันวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของจํานวนunitsของsingledonorplateletทีผลิ
่ ตได
ระหวาง2กลุม รวมทัง้ เก็บขอมูลปริมาณเกร็ดโลหิตหลังการบริจาคของผูบริ
 จาคทัง้ 2กลุม วายังอยูใน
 เกณฑของคน
3
ปกติ(140,000-400,000เซลล/มม )หรือไมซึ่งจะบงบอกถึงความปลอดภัยของผูบริจาคผลการวิจัยพบวากลุมที่
1ไดปริมาณเกร็ดโลหิต(plateletyield)ตัง้ แต6-10unitsเฉลีย่ 7.27unitsสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน0.95สวนกลุม
ที่ 2ไดปริมาณเกร็ดโลหิตตัง้ แต6-11unitsเฉลีย่ 8.26unitsสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน1.53และพบวาปริมาณเกร็ด
โลหิตหลังการบริจาคของทัง้ 2กลุม ยังอยูใน
 เกณฑของคนปกติโดยไมพบวามีผูบริ
 จาครายใดมีปริมาณเกร็ดโลหิตหลัง
3
การบริจาคต่าํ กวา140,000เซลล/มม เลย
สรุปไดวาเกณฑทีกํ่ าหนดวาผูบริ
 จาคเกร็ดโลหิตจะตองมีปริมาณเกร็ดโลหิตกอนการบริจาคตัง้ แต200,000เซลล/
3
มม ขึน้ ไปมีความเหมาะสมคุม คาและปลอดภัยกับผูบริจาคเกร็ดโลหิตคนไทย
คําหลัก: z เกร็ดโลหิตจากวิธีอัตโนมัติ z เกร็ดโลหิตธรรมดาเกณฑมาตรฐาน
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การตรวจกรองและตรวจหาชนิดของUnexpectedantibodyดวยวิธเจล
ี
ลัดดาฟองสถิตยกุล,อรุณีลิ้มทิพยสุนทร,ปราณีพิสัยพงศและ นวลชื่นคําทอน
งานธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทคัดยอ: การทดสอบวาผูป ว ยมีแอนติบอดีตอหมูเลื
 อดใดบางจะมีประโยชนตอการแปลผลการตรวจสอบความเขากัน
ไดของเลือดและจัดเตรียมเลือดทีเห
่ มะสมใหกับผูป ว ยปจจุบนั มีการพัฒนาการตรวจโดยใชเทคนิคเจล(geltest)แทน
วิธกี ารตรวจดวยเทคนิคหลอดทดลอง(conventionaltubetest)ซึง่ ผูวิ จยั ไดทําการศึกษาเทคนิคเจลเพราะเห็นวาเปน
เทคนิคทีมี่ ความไวชัดเจนและคงตัวดี วัตถุประสงค:ตองการศึกษาชนิดและความถีของ
่ unexpectedantibody
ทีตรวจ
่ พบในผูป ว ยดวยเทคนิคเจล(GT)เปรียบเทียบกับเทคนิคหลอดทดลอง(CTT)ทัง้ นีเพื
้ อ่ จะไดนําเทคนิคเจลมา
ใชในการปฏิบตั งาน
ิ ประจําวัน วิธกี าร:ทําการตรวจantibodyscreeningtestดวยวิธี GTและCTTในซีรมั ของ
ผูป ว ยทีต่ องการเลือดโดยใชเซลลมาตรฐานO1และO2ของศูนยบริการโลหิตสภากาชาดไทยหากวิธใด
ี ใหผลบวกให
นําไปตรวจดวยอีกวิธหนึ
ี ง่ และทําantibodyidentificationทัง้ สองวิธควบ
ี คูกั นในกรณีทีตรวจ
่ พบแอนติบอดีใหทํา
การตรวจยืนยันโดยวิธี redcellphenotypingและenzymetest ผลการทดลอง:การตรวจกรองแอนติบอดีวิธี
GTและวิธี CTTใหผลบวกรอยละ4.78และ3.99ตามลําดับซึง่ ไมพบความแตกตางกัน(p>0.05) Unexpected
antibodyทีพบ
่ สวนใหญเปนanti-Miaรองลงมาคือanti-Eและanti-Lea มีแอนติบอดีบางตัวจํานวน3ชนิดใน
ผูป ว ยบางรายทีวิ่ ธี GTสามารถตรวจพบไดแตวิธี CTTตรวจไมพบคือanti-E,anti-Miaและanti-c ไมพบfalse
positive หรือfalsenegativeในวิธี GTAnti-Miaทีพบ
่ โดยวิธี GTทัง้ สองรายเปนIgG สรุป:สามารถนําวิธี
GTมาใชในงานประจําวันไดโดยมีความไวความจําเพาะและความสามารถในการตรวจพบunexpectedantibody
ไมแตกตางจากวิธี CTTนอกจากนียั้ งเปนวิธทีี สะดวก
่
ใชซีรมั และเซลลเม็ดเลือดแดงนอยมากอีกทัง้ ไมมีขัน้ ตอนการ
ลางเซลลชวยลดขัน้ ตอนในการทดสอบจึงเหมาะสําหรับผูป ว ยทารกแรกคลอดและเหมาะสําหรับการนําไปใชในการตรวจ
กรองแอนติบอดีในการเตรียมเลือดใหกับผูป วยแบบtypeandscreenไดดี
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Siriraj Unit Cost of Blood Collection: Comparison Between in
Hospital and Mobile Collection Site
Permpikul P, ChongkolwatanaV, Vongpattaranon A, Ratanawichitrasin S*
and Bejrachandra S
Department of Transfusion Medicine; *Cost Controlling Unit, Department of Finance, Faculty of Medicine Siriraj
Hospital, Mahidol University

Objective: Every organization should know their cost of providing each type of service or unit cost.
We will report here the Siriraj unit cost of blood collection and compare the cost of blood collection
between in hospital and mobile collection. Materials and Methods: The blood collection procedures were analyzed for the detail of each step from recruitment to the end of collection. Cost
calculation were based on Job-order costing model which would allocate costs to product that are
readily identified by individual units. All people were accounted for their time spending in the task
for each step. We calculated yearly salary and allocated to each task by using the ratio of time
spending. We added 10% of medical insurance cost (average for Siriraj employee) which also
covered other additional fringe benefit in everybody salary (labor cost). The cost of material that
needed for blood collection were grouped together (material cost). Building, office furniture, bus,
van, air conditioner and all other medical equipments were grouped together using the depreciation
agreement from The Cost Controlling Unit, Department of Finance(capital cost). We summarized
the cost needed to run our department including the area and all labor cost of back office and cost
of central area (central cost). We allocated part of the central cost to blood collection and divided
the cost to mobile and in hospital collection by using the weight of work (55% for in hospital and
45 % for mobile collection). Results: There were 21,072 and 17,345 blood collection from in hospital
donor center and mobile site respectively. The total cost of blood collection were ฿ 3,651,396.30 for
in hospital and ฿ 3,795,599.70 for mobile collection. The unit cost for blood collection is ฿ 173.28
for in hospital and ฿ 219.19 for mobile collection. These excluded cost of collection bag. Conclusion: The unit cost of blood collection is higher for mobile collection site than in hospital collection.
This data will be used for calculation unit cost of blood which contributes to the cost of treating
patient. Unit cost had benefits for management to monitor the expense compare to outcome,
calculate proper charge for each type of service and look at how to save money.
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Tumor Necrosis Factor Gene Polymorphisms in Patients with
Chronic Hepatitis C
Vejbaesya S, Tanwandee T*, Luangtrakool P, and Sermduangprateep C
Department of Transfusion Medicine; *Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University

Hepatitis C virus (HCV) is a major causative agent of posttransfusion hepatitis. Host factors
associated with the development of chronic hepatitis C are less well understood. Several lines of
evidence suggest that chronicity and activity of HCV infection is related to its interaction with
cytokines including tumor necrosis factor (TNF). The genes for TNF∝ and TNFβ (or LT∝) are
located adjacent to each other in the MHC class III region. Interindividual variation in the expression of tumor necrosis factor suggest the existence of distinct TNF alleles. This study was carried
out to investigate the polymorphism of TNF genes in patients with chronic hepatitis C. We
investigated three positions of TNFα (+488, -238, -308) and three positions of LTα genes (+720,
+365, +249) by PCR-SSP. We also examined the haplotypes determined by the three polymorphisms
in each of the TNFα and LTα genes. A total of 228 individuals were studied (111 chronic hepatitis
C patients and 117 control subjects). The TNFα -2 haplotype was more frequent in the patients
compared to controls (11.3% vs 4.7%, p = 0.009). In addition, the haplotype LTα-2 was more
frequent in the patients compared to the controls (51.4% vs 38%, p = 0.004). Analysis of allele
frequencies at each polymorphic positions showed a significant increase in the rarer TNFα -308 A
allele (p = 0.009). In addition, a significant increase in the LTα +249 G allele and LTα +720 A
allele (p = 0.004) were observed. This study suggest that the polymorphism of TNFα and LTα or
linked gene may be associated with chronic hepatitis C.
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ตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทย
จินดาตันเถียร,นิรมลอยูกําเหนิดและสรอยสอางคพิกุลสด
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

บทคัดยอ: ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยมีหนาทีหลั
่ กในการจัดหาโลหิตใหเพียงพอกับความตองการใชแตปจจุบนั
หนวยงานราชการจะถูกจํากัดในเรือ่ งงบประมาณจึงตองทําการวิเคราะหตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิตเพือ่ สามารถนําขอมูล
ทีทํ่ าการศึกษาไปใชประโยชนในการจัดทํางบประมาณและกําหนดนโยบายในการจัดหาโลหิตใหเพียงพอตอความตองการใชโดย
มีตนทุนตอหนวยลดลง วิธีการศึกษา: ใชแนวความคิดพื้นฐานทางบัญชีตนทุนซึ่งไดแกการแยกประเภทตนทุนตามลักษณะ
รายจายโดยแยกตนทุนออกเปน3ประเภทใหญคือวัตถุดิบคาแรงและคาใชจา ยในธุรกิจอุตสาหกรรมตนทุนรวมของสินคา
จะแบงออกเปนตนทุนการผลิตและคาใชจา ยในการดําเนินการตนทุนการผลิตคือตนทุนคาวัตถุดิบทางตรงคาแรงทางตรงและ
คาใชจา ยโรงงานสวนคาใชจา ยในการดําเนินงานแบงออกเปนคาใชจา ยในการจําหนายและคาใชจา ยในการบริหาร การคิดตนทุน
ตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิตตนทุนการผลิตจะคิดมาจากคาใชจา ยทีเกี
่ ย่ วของกับการเจาะเก็บโลหิตโดยตรงตามคาใชจา ยจริง
ทีเกิ
่ ดขึน้ สวนคาใชจา ยในการดําเนินงานซึง่ แบงออกเปนคาใชจา ยในการจําหนาย ในทีนี่ ได
้ แกคาใชจา ยของฝายประชาสัมพันธ
และจัดหาผูบริ
 จาคโลหิต(ถึงแมวา จะไมไดเกีย่ วของกับการขายโดยตรงแตเปนคาใชจา ยเพือ่ ทําใหไดโลหิตตามเปาหมายทีกํ่ าหนด
ไว)สวนคาใชจา ยในการบริหารไดแกคาใชจา ยสวนกลาง(ประกอบไปดวยเงินเดือนผูบริ
 หารระดับสูงคาใชจา ยของหนวยอาคาร
สถานที่ คาใชจา ยของหนวยเลขานุการ หนวยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ)ซึง่ ปนสวนมาใหงานเจาะเก็บโลหิตโดยใชเกณฑ
การปนสวนตามจํานวนเจาหนาทีที่ เกี
่ ย่ วของกับงานเจาะเก็บโลหิตคาใชจา ยของหนวยการเงินและหนวยธุรการฝายบริหารงาน
ทัว่ ไปคาใชจา ยของฝายทะเบียนและสถิติ ปนสวนคาใชจา ยใหงานเจาะเก็บโลหิตโดยใชวิธกี ารปนสวนตามปริมาณงานทีได
่ ทําให
กับงานเจาะเก็บโลหิต ทําการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิตภายในสถานทีและ
่ ภายนอกสถานที่ โดยใชหลัก
เกณฑการคํานวณตามทีได
่ กลาวมาขางตน ผลการศึกษา: พบวาตนทุนในการเจาะเก็บโลหิตจะแตกตางกันตามชนิดของถุงบรรจุ
โลหิต(วัตถุดิบทางตรง) ทีใช
่ สวนคาแรงงานทางตรงคาใชจา ยโรงงานและคาใชจา ยในการดําเนินการจะเทากันไมวาจะใชถุงบรรจุ
โลหิตชนิดใดในการเจาะเก็บโลหิต เมือ่ ทําการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิตระหวางภายในสถานทีกั่ บนอก
สถานที่ โดยไมรวมคาถุงบรรจุโลหิตพบวาตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิตภายนอกสถานทีเท
่ ากับ157.91บาทตนทุนตอ
หนวยในการเจาะเก็บโลหิตภายในสถานที่ เทากับ83.64บาทดังนัน้ ตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิตภายนอกสถานที่ สูง
กวาภายในสถานทีเท
่ ากับ74.27บาทคิดเปน88.80%แตถามองในภาพรวมโดยไมมีการแบงแยกวาเปนภายในสถานทีหรื
่ อนอก
สถานที่ พบวาตนทุนในการเจาะเก็บโลหิตเทากับ130.61บาท วิจารณและขอเสนอแนะ: จากผลการศึกษาเมือ่ มีการเปรียบเทียบ
ตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิตระหวางภายในและภายนอกสถานที่ พบวาการออกไปรับบริจาคโลหิตนอกสถานทีมี่ ตนทุน
สูงกวาภายในสถานทีถึ่ ง88.80%จึงมีความเห็นวาสมควรจะทําการประชาสัมพันธใหมีผูบริ
 จาคโลหิตมาบริจาคโลหิตภายในสถาน
ทีมาก
่ ขึน้ กวาทีเป
่ นอยูใน
 ปจจุบนั ซึง่ จะมีผลทําใหตนทุนตอหนวยในภาพรวมลดลงเปนการประหยัดงบประมาณใหกับหนวยงาน
ไดสว นหนึง่ นอกจากนัน้ การศึกษาตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิตจะเปนขอมูลสวนหนึง่ ทีช่ วยใหผูบริ
 หารของศูนย-บริการ
โลหิตแหงชาตินําไปใชในการวางแผนการดําเนินงานการควบคุมคาใชจา ยรวมถึงสามารถนําไปใชในการของบประมาณในปตอๆ
ไปดวย
Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine Vol. 13 No. 3 July-September 2003

บทคัดยอ

249

การศึกษาความคงทนของผลิตภัณฑกาวไฟบริน
ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
StabilityofNationalBloodCentre’sFibrinGlue
อรุณรัตนจันทนขจรฟุง,และ ปยวดีธีรอภิศักดิ์กุล
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

วัตถุประสงค:ผลิตภัณฑกาวไฟบรินของศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยผลิตมีการใชอยางแพรหลายทัง้
ในโรงพยาบาลและคลีนิกทันตกรรมทัว่ ไปในการผลิตกาวไฟบรินนัน้ จําเปนอยางยิง่ ทีจะ
่ ตองมีการศึกษาวามีประสิทธิภาพ
เพียงใดเมือ่ มีการเก็บไวทีระยะ
่ เวลาตางๆทัง้ นีแม
้ ไดเคยมีการทําการศึกษาเบือ้ งตนไวตัง้ แตเมือ่ เริม่ ทําการผลิตผลิตภัณฑ
กาวไฟบรินใหมๆแตปริมาณตัวอยางทีใช
่ ในการศึกษานัน้ มีจํานวนนอยดังนัน้ จึงไดทําการศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับความ
คงทนของผลิตภัณฑกาวไฟบรินนีใหม
้ อีกครัง้ โดยไดเพิม่ จํานวนตัวอยางใหมากขึน้ วัสดุและวิธกี าร: การศึกษาความ
คงทนของผลิตภัณฑกาวไฟบรินนี้ จะทําการฉีดผสมสารละลายHumanThrombinและFibrinogenแลวจับเวลา
ในการเกิดเปนกาวของผลิตภัณฑทัง้ 2ความเขมขนคือ100IU1mLและ250IU1mLจํานวนความเขมขนละ
100ตัวอยางรวม200ตัวอยางโดยเก็บตัวอยางผลิตภัณฑทีอุ่ ณหภูมต่ิ าํ กวา-20 Cํ ตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา
นาน0,3,6,9และ12เดือนและบันทึกผลการศึกษาผลการศึกษาทีได
่ จะนํามาวิเคราะหทางสถิตดิ วยวิธี ANOVA
ผลการศึกษา:ผลิตภัณฑกาวไฟบรินขนาดความเขมขน100IUนัน้ มีระยะเวลาในการเกิดเปนกาวของผลิตภัณฑณ
เดือนที่0,3,6,9และเดือนที่12เปน24.05±6.61,25.35±3.91,24.95±4.95,27.15±5.57และ39.50±16.18
วินาทีตามลําดับซึง่ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑทีเก็
่ บไวนาน0เดือนและมีระยะ
เวลา การ เกิด เปน กาว เฉลี่ย 28.20 วินาที สวน ขนาด ความ เขมขน 250 IU มี ระยะ เวลา ใน การ เกิด เปน กาว ของ
ผลิตภัณฑณเดือนที่ 0,3,6และเดือนที่ 9เปน8.65±1.60,9.05±2.11,9.65±2.74และ9.55±2.01วินาทีตาม
ลําดับซึง่ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑทีเก็
่ บไวนาน0เดือนแตในเดือนที่ 12มีระยะ
เวลาในการเกิดเปนกาว20.15±2.76วินาทีและที่ขนาดความเขมขน250IUมีระยะเวลาในการเกิดเปนกาวเฉลี่ย
11.41วินาที สรุป: ผลิตภัณฑกาวไฟบรินของศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยขนาดความเขมขน100IU
มีประสิทธิภาพเหมือนทีเตรี
่ ยมเสร็จใหมนาน12เดือนนับจากวันทีผลิ
่ ตโดยมีระยะเวลาในการเกิดเปนกาวนานเฉลีย่
28.20วินาทีสวนขนาดความเขมขน250IUมีประสิทธิภาพเหมือนทีเตรี
่ ยมเสร็จใหมนาน9เดือนนับจากวันทีผลิ
่ ต
และในเดือนที่12จะมีระยะเวลาในการเกิดเปนกาวนานขึ้นอีกเล็กนอยประมาณ10วินาทีเปน20.15±2.76วินาที
แตจะเร็วกวาขนาดความเขมขน100IUโดยมีระยะเวลาในการเกิดเปนกาวนานเฉลี่ย11.41วินาทีโดยสรุปแลว
ผลิตภัณฑกาวไฟบรินขนาดความเขมขน100IUสามารถเก็บไวไดนาน12เดือนสําหรับขนาดความเขมขน250
IUสามารถเก็บไวไดนาน9เดือน
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2546
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StabilityofBloodGroupAntigensในผลิตภัณฑPanelCellsของ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
สาริกาเมฆฉาย,กัลยาเกิดแกวงาม
ฝายผลิตน้ํายาแอนติซีรัมศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

วัตถุประสงค:เพื่อศึกษาความคงทน (stability)ของแอนติเจนตอหมูโลหิตระบบตางๆในผลิตภัณฑpanelcells
(identificationcells)ทีผลิ
่ ตโดยศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย วัสดุและวิธกี าร:ผลิตภัณฑpanelcells
จํานวน6Lot(Lot.98006-98012)ทดสอบความแรงของหมูโลหิตตางๆดวยวิธีStandardtubetechniqueโดย
แอนติเจนC,E,c,M,N,P1,Lea,Leb,Miaทดสอบทีอุ่ ณหภูมหิ องและแอนติเจนS,s,Jka,Jkb,Fya,Fyb,K,Dia
ทดสอบดวยวิธีIndirectantiglobulintestตามวิธีที่กําหนดในใบกํากับผลิตภัณฑนั้นการทดสอบทําในวันที่ผลิต
ผลิตภัณฑเสร็จและหลังหมดอายุ1วันโดยคํานวณความคงทน(stability)ของแอนติเจนตางๆเปนรอยละความแรง
ของแอนติเจนแตละชนิดที่ลดลง ผลการศึกษา:แอนติเจนที่มีความแรงลดลงมากกวา40%ไดแกE,P1,Lea,Lea
และMiaมีความแรงลดลง42.69%,57.62%,47.97%,48.85%และ53.53%ตามลําดับสวนแอนติเจนทีมี่ ความแรง
ลดลงนอยกวา40%ไดแกC,c,M,N,S,s,Jka,Jkb,Fya,Fyb,KและDiaมีความแรงลดลง3.54%,24.84%,
0.5%,3.65%,25.46%,22.60%,14.03%,22.57%,30.34%,30.09%,17.02%และ23.71%ตามลําดับ สรุป:
แอนติเจนในระบบRhยกเวนE,MNSsยกเวนMia,Kidd,Duffy,KellและDeigoณวันทีหมด
่ อายุแอนติเจน
สวนใหญความแรงลดลงนอยกวา40%จึงยังสามารถใหผลของปฏิกริ ยิ าทีสามารถ
่
อานดวยตาเปลาสวนแอนติเจนทีมี่
ความแรงลดลงมากกวา40%คือE,P1,Lea,LeaและMiaแอนติเจนควรใหความสนใจมากเปนพิเศษในชวงที่
ผลิตภัณฑใกลหมดอายุเพือ่ ปองกันขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้ ไดในการidentifyantibody
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SensitivityandSpecificityofMurexHIVAg/Ab
CombinationforHIVScreeningAssay
สิณีนาฏ อุ ทา, สมรเผือกศรีพันธุ์,สุพัตรามิถุนดี*,พีระยาสุริยะ*
และ เอกกนกน้ําดอกไม
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย,*ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่12จ.สงขลา

วัตถุประสงค: เพือ่ ศึกษาความไวและความจําเพาะของชุดตรวจกรองการติดเชือ้ เอชไอวีMurexAg/Abcombination
ซึง่ เปนชุดตรวจวินจิ ฉัยรวมแอนติเจนและแอนติบอดีของเชือ้ เอชไอวีอยูใน
 การทดสอบเดียวกัน วัสดุและวิธกี าร:ศึกษา
ความไวน้าํ ยาชุดตรวจกรองMurexHIVAg/Abcombinationโดยใชตัวอยางซีรมั ผูติ ดเชือ้ เอชไอวีรวมทัง้ สิน้ 146
ตัวอยางไดแกกลุม ผูติ ดเชือ้ ทียั่ งไมตรวจพบแอนติบอดีตอเอชไอวีแตใหผลบวกp24แอนติเจน(pre-seroconversion
sample)จํานวน8ราย,กลุมผูติดเชื้อที่สรางแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวีแลวแตยังตรวจพบp24แอนติเจนจํานวน
19รายกลุม ผูติ ดเชือ้ ระยะแรกทีมี่ ระดับแอนติบอดีระดับต่าํ จํานวน14ราย และกลุม ผูติ ดเชือ้ ทีมี่ แอนติบอดีระดับสูง
จํานวน105รายตัวอยางทั้ง4กลุมทําการวิเคราะหโดยใชน้ํายาPrismHIVOPlus(AbbottLaboratories),
EnzygnostHIV1/2Plus(DadeBehringdiagnostics),OrthroHIV-1/HIV-2Ab-CaptureELISA(Ortho
Diagnostics)และDetermineHIV(AbbottLaboratories)เปนน้าํ ยาตรวจหาAnti-HIVสวนการตรวจHIVAg
ใชน้าํ ยาHIV-1p24AntigenELISATestSystem(CoulterDiagnostics),HIVAG-1Monoclonal(Abbott)
และInnotestHIVAntigenmAbScreeningการศึกษาความจําเพาะใชตัวอยางโลหิตของผูบริ
 จาคทีภาค
่ บริการโลหิต
แหงชาติที่ 12จ.สงขลาจํานวน500รายซึง่ ตรวจดวยน้าํ ยาMurexHIV1.2.0และHIVp24AntigenELISATest
System(CoulterDiagnostics)ไดผลลบทําการทดสอบชุดตัวอยางผูติ ดเชือ้ เอชไอวี4กลุม และชุดตัวอยางผูบริ
 จาค
โลหิต500รายดวยน้าํ ยาชุดตรวจกรองMurexHIVAg/Abcombinationในการตรวจแอนติเจนและแอนติบอดี
ซึง่ อยูใน
 การทดสอบเดียวกันโดยผูทดสอบ

ไมทราบผลของซีรมั ตางๆ ผลการศึกษา:การศึกษาความไวของชุดตรวจ
MurexHIVAg/Abcombinationสามารถตรวจจับตัวอยางผูติ ดเชือ้ ทียั่ งไมตรวจพบแอนติบอดีแตใหผลบวกp24
แอนติเจน(pre-seroconversion)ไดทุกราย(n = 8) สามารถตรวจจับตัวอยางผูติ ดเชือ้ ทีสร
่ างแอนติบอดีแตยังตรวจ
พบp24แอนติเจนไดทุกราย(n = 19) สามารถตรวจจับตัวอยางผูติดเชือ้ ที่มีแอนติบอดีระดับต่าํ ไดทุกราย (n =
14) และสามารถตรวจจับตัวอยางผูติ ดเชือ้ ทีสร
่ างแอนติเอชไอวีระดับสูงไดทุกราย(n = 105)การศึกษาความจําเพาะ
ของชุดตรวจMurexHIVAg/AbCombinationในโลหิตผูบริจาคที่ผลตรวจแอนติบอดีตอเอชไอวีและp24
แอนติเจนลบจํานวน500รายไดผลลบจํานวน 498 รายคิดเปนคาความจําเพาะ 99.6% และอีก 2 รายไดผลRepeatedReactiveโดยมี1รายตรวจยืนยันแลวผลลบและอีก 1รายตรวจWesternblotไดผลIndeterminate
และHIVRNAลบ วิจารณและสรุป:จากการศึกษานีชุ้ ดน้าํ ยาตรวจMurexHIVAg/AbCombinationมีความ
ไวสูงสามารถตรวจจับตัวอยางที่ติดเชื้อเอชไอวีไดทั้งหมด(146ราย) ซึ่งรวมทั้งผูติดเชื้อระยะแรกและผูติดเชื้อที่มี
แอนติบอดีระดับต่าํ และมีความจําเพาะเทากับ99.6%ในการพิจารณาเลือกใชน้าํ ยาตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีซึง่
อยูใน
 การทดสอบเดียวกันในงานตรวจคัดกรองการติดเชือ้ เอชไอวีในโลหิตบริจาคตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ
ควรเลือกใชชุดตรวจทีมี่ ความไวสูงและความจําเพาะสูงทีเหมาะสม
่
โดยควรมีความไวในการตรวจจับแอนติบอดีไมต่าํ
กวาชุดตรวจแอนติบอดีอยางเดียวและความไวในการตรวจจับเอชไอวีแอนติเจนควรจะใหใกลเคียงกับชุดตรวจแอนติเจน
อยางเดียวมากที่สุดทัง้ นี้เพือ่ ความปลอดภัยในการใชโลหิต
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2546
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การศึกษาการเปนพาหะเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีและการทํางานของตับ
ในผูบริ
 จาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
จุฑาทิพยฟองศรัณย,นิรมลอยูกําเหนิด,วุฒิพันธ ศุภจัตุรัส,
ภาวิณีคุปตวินทุและรัชนีโอเจริญ
หนวยredcellserologyฝายปฏิบัติการรวมกับองคการอนามัยโลกศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

บทคัดยอ: เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีเปนเชือ้ ทีมี่ อุบตั การณ
ิ การติดเชือ้ มากในคนไทยและประเทศแถบเอเซียตะวันออก
เฉียงใตโดยเฉพาะชวงกอนการคนพบและการฉีดวัคซีนปองกันการติดเชือ้ ในทารกแรกคลอดการเปนพาหะของเชือ้
ไวรัสตับอักเสบบีจะมีสวนสัมพันธกับการเปนมะเร็งตับและตับแข็งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ วัตถุประสงค:การศึกษา
นีเป
้ นการศึกษาการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีในผูบริ
 จาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติทีม่ าตรวจทีคลิ
่ นกิ ไวรัสตับ
อักเสบของศูนยบริการโลหิตตัง้ แตปพ.ศ. 2531-2546ทัง้ สิน้ จํานวน827คนแบบretrospectiveanalysisโดย
ทําการศึกษาเกีย่ วกับกลุม เสีย่ งของการติดเชือ้ ระหวางเพศอายุการตรวจพบHBsAgคาการทํางานของตับและคา
alpha-fetoproteinโดยศึกษาลักษณะของกลุม ประชากรและการมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษา: ในกลุม ผูบริ
 จาค
โลหิตทีมี่ การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีพบวาการติดเชือ้ จะพบในเพศชายมากกวาเพศหญิงโดยพบการติดเชือ้ มากใน
ชวงอายุ20-29ปเชนเดียวกับผลการศึกษาทางระบาดวิทยาการตรวจพบเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีสวนใหญพบในผูบริ
 จาค
โลหิตครั้งแรกและแนวโนมการติดเชื้อโดยรวมในปจจุบันจะลดลงจากในอดีตมีการตรวจพบHBeAgในผูติดเชื้อ
รอยละ 27.72 คาการทํางานของตับ(LFT)ผิดปกติรอยละ22.12เมือ่ หาความสัมพันธระหวางเพศและความผิดปกติ
ของการทํางานของตับ(LFT)พบวาเพศชายจะมีโอกาสมีการทํางานของตับผิดปกติมากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05)ทัง้ กลุม ทีมี่ และไมมีHBeAgผูติ ดเชือ้ ทีตรวจ
่ พบHBeAgจะมีโอกาสเกิดความผิดปกติของการ
ทํางานของตับ (LFT)มากกวาผูที ตรวจ
่ พบanti-HBeอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)จากการติดตามผูบริ
 จาค
ทีเป
่ นพาหะเฉลีย่ 2.8 ป ไมพบมีการหายของเชือ้ HBsAgเลย สรุป:เพศชายมีแนวโนมทีจะ
่ ติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
มากกวาเพศหญิงทัง้ กลุม ทีพบ
่ และไมพบHBeAgปจจัยเสีย่ งทีมี่ ผลตอการทํางานทีผิ่ ดปกติของตับไดแกเพศชาย
การมี HBeAgในโลหิต
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การศึกษาเบือ้ งตนเพือ่ เปรียบเทียบปฏิกริ ยิ าแอนติเจน-แอนติบอดี
ของหมูเลือดในPolyethyleneGlycol(PEG),LISS
และSalineMedium
อาภาพันธศรีสรินทร,วัชรินทรเชื้อบุญมี*,สุภาวดีโรจนพิพัฒนกุล*,
มยุรัตน บุญแกวและ จริยาสายพิณ**
ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก;*นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทยคณะเทคนิคการแพทย;
**ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค:เพือ่ ศึกษาหาแนวทางทีเป
่ นไปไดอืน่ ๆทีจะ
่ ใชตรวจหาปฏิกริ ยิ าแอนติเจน-แอนติบอดีของหมูเลื
 อดนอก
เหนือจากวิธทีี ใช
่ ประจําและเปนแนวทางทีอาจ
่ ใชชวยแกปญหาในกรณีตรวจหาแอนติบอดีปริมาณนอยๆไดสารทีนํ่ า
มาทดสอบคือpolyethyleneglycol(PEG) วิธีการ: จึง ทดสอบ เปรียบ เทียบ ความ แรง ของ ปฏิกิริยา แอนติเจน
แอนติบอดีในตัวกลาง(medium)คือPEGเปรียบเทียบกับsalineและLISSโดยเจือจางซีรมั ทีมี่ แอนติบอดี1ชนิด
เปน2folddilutionไดแกanti-D,anti-E,anti-Mia,anti-Leaและanti-Lebจํานวน12,10,7,8และ6ตัวอยาง
ในตัวกลางแตละชนิดเติมเซลลทีมี่ แอนติเจนตรงกันซึง่ อยูใน
 ตัวกลางดังกลาวลงในทุกหลอดทดลองโดยทําตามวิธกี าร
เฉพาะสําหรับตัวกลางแตละชนิด(AABBtechnicalmanual)และใชวิธทีี เหมาะสม
่
กับชนิดแอนติบอดีนัน้ ๆเพือ่ ให
เกิดปฏิกริ ยิ าดีทีสุ่ ดแลวเปรียบเทียบแตม(score)หรือไตเตอรทีได
่ จากการอานปฏิกริ ยิ าของเม็ดเลือดแดงทีเกิ
่ ดจาก
การใชตัวกลางแตละชนิด ผลการทดลอง:โดยวิธี IndirectCoombs’test(ICT)พบวาanti-Dและanti-Eใน
PEGmediumใหปฏิกริ ยิ าแรงกวาในLISSและsalinemediumในตัวอยางซีรมั 6ใน12รายรองลงมาคือLISS
ใหปฏิกริ ยิ าดีกวาsalinemediumในตัวอยางซีรมั 7จาก12รายสําหรับanti-LeaและLebวิธีที่ใหปฏิกริ ยิ าแรงที่
สุดคือICTในPEGmediumในซีรัม6จาก8รายและ5จาก6รายตามลําดับทั้งนี้ใชเซลลที่ถูกยอยดวยเอ็น
ไซมแลวรองลงมาคือในLISSใหปฏิกริ ยิ าแรงกวาsalinemediumในตัวอยาง5ใน8และ5ใน7รายตามลําดับ
สวนanti-Miaในsalinemediumทีอุ่ ณหภูมหิ อง60นาทีใหปฏิกริ ยิ าแรงกวาคือ4ใน7ตัวอยางรองลงมาคือใน
PEGmediumใหปฏิกริ ยิ าแรงกวาLISS5ใน7ตัวอยาง สรุป:PEGเปนโพลีเมอรชนิดหนึง่ เมือ่ เปนสารละลาย
จะเปนmediumทีมี่ แนวโนมชวยปฏิกริ ยิ าแอนติเจน-แอนติบอดีไดดีกวาLISSและsalineโดยเฉพาะanti-D,antiE,anti-LeaและLebโดยใชIndirectCoombs’testทัง้ นีสามารถ
้
อานปฏิกริ ยิ าไดทันทีโดยไมตองปน หลังอุน ที่ 37 ซํ 
15นาทีจึงนาศึกษาและทดลองกับแอนติบอดีชนิดอืน่ ๆตอไป
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ชนิดและความถีของ
่ การตรวจพบแอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดง
ในประชากรภาคเหนือ
ปราณีพิสัยพงศ,ลัดดาฟองสถิตยกุล,พันธนาชัยนวลและนวลชื่นคําทอน.
งานธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทคัดยอ: ในคนปกติโดยทัว่ ไปนอกจากจะมีแอนติบอดีตอหมูเลื
 อดABOแลวอาจมีแอนติบอดีตอหมูเลื
 อดระบบอีน่ ๆ
ทีเรี่ ยกunexpectedantibodyซึง่ รางกายสรางขึน้ โดยธรรมชาติหรือดวยปฏิกริ ยิ าตอบสนองทางภูมคิ มุ กันความแตก
ตางของการตรวจพบแอนติบอดีเหลานี้ ขึน้ อยูกั บสิง่ แวดลอมเชือ้ ชาติประชากรในภูมภิ าคตางๆตลอดจนวิธกี ารตรวจ
และความไวของการทดสอบรวมทัง้ เทคนิคของแตละหองปฏิบตั การ
ิ วัตถุประสงค:ตองการศึกษาชนิดและความถีของ
่
unexpectedantibodyทีพบ
่ ไดบอยในประชากรภาคเหนือเพือ่ ใชเปนขอมูลในการตรวจกรองและตรวจหาชนิดของ
แอนติบอดีเพือ่ นําไปพยากรณโอกาสในการจัดเตรียมเลือดทีเข่ าไดใหกับผูป ว ย วิธกี าร:ทําการตรวจกรองและตรวจ
แยกชนิดของแอนติบอดี(antibodysceeningtestและantibodyidentification)ดวยวิธี conventionalantiglobulintestโดยใชเซลลมาตรฐาน sceeningO1cellsและO2cellsจากศูนยบริการโลหิตสภากาชาดไทยและใช
การตรวจยืนยันโดยวิธี enzymetest,geltest,และredcellphenotyping ผลการศึกษา:ตรวจพบunexpected
antibodyจํานวน1,207รายในจํานวนผูป ว ย42,615รายตัง้ แตปพ.ศ.2543-2545คิดเปนรอยละ2.83แอนติบอดี
ทีตรวจ
่ พบไดแกanti-Miaจํานวน468ราย(36.76%),antiEจํานวน267ราย(20.97%),anti-Lea+Lebจํานวน
254ราย(19.95%)anti-Leaจํานวน114ราย(8.95%),แอนติบอดีชนิดอี่นๆ90ราย(7.06%)และunidentified
antibody80ราย(6.28%) สรุป:พบunexpectedantibodyในผูป ว ยรอยละ2.83แอนติบอดีทีพบ
่ มากทีสุ่ ด
a
ไดแกanti-Mi รอยละ36.76รองลงมาเปนแอนติบอดีของระบบLewisรอยละ28.90และanti-Eรอยละ20.97
ความถีของ
่ แอนติบอดีทีตรวจ
่ พบจะแตกตางไปในแตละภูมภิ าคขอมูลดังกลาวมีประโยชนในดานการจัดเตรียมเลือดให
กับผูป ว ยที่มีปญหาและทราบถึงความความชุกของunexpectedantibodyในประชากรภาคเหนือ
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อัตราความชุกของการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบและเชือ้ เอชไอวี
ในผูบริ
 จาคเลือดงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
ประกายสมพาน,วรางกูรพิสุทธยางกูร,ไพรจิตรตานัน,นวลชื่นคําทอน
งานธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทคัดยอ: การทีผู่ ป ว ยจะไดรบั ประโยชนจากการไดรบั เลือดและสวนประกอบของเลือดนัน้ ยอมขึน้ กับคุณภาพของเลือด
ทีได
่ รบั เปนสิง่ สําคัญการคัดเลือกผูบริ
 จาค(donorselection)ซึง่ มีคุณสมบัตทีิ เหมาะสม
่
ปราศจากโรคตางๆทีอาจ
่
ถายทอดจากเลือดไปยังผูป ว ยดังนัน้ การคัดกรองผูบริ
 จาคจึงเปนขัน้ ตอนทีสํ่ าคัญทีจะ
่ ชวยเพิม่ ความปลอดภัยของเลือด
มากขึน้ โดยการตอบแบบสอบถามการซักประวัตการ
ิ เจ็บปวยทัง้ ในอดีตและปจจุบนั ทัง้ นีเพื
้ อ่ ใหผูบริ
 จาคไดเขาใจ
ถึงโรคทีอาจ
่ ถายทอดไปยังผูป ว ยและเปนการใหโอกาสแกผูบริ
 จาคเลือดทีจะ
่ ตัดสินวาเลือดของตนเองปลอดภัยหรือ
ตนเองอยูใน
 กลุม เสีย่ งซึง่ ถาผูบริ
 จาคคิดวาตนเองไมเหมาะสมทีจะ
่ เปนผูบริ
 จาคเลือดจะไดปฏิเสธการบริจาคเลือด(donor
self-deferral) วัตถุประสงค:เพือ่ หาความชุกของการติดเชือ้ ซิฟล สิ ไวรัสตับอักเสบบีซีและเชือ้ เอชไอวีในผูบริ
 จาค
เลือดทีงาน
่ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม วิธกี ารศึกษา:เปนการศึกษายอนหลังผลการตรวจกรอง
การติดเชื้อในเลือดผูบริจาคที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมในปพ.ศ. 2540-2545จํานวน
96,071รายเลือดทีบริ
่ จาคจะไดรบั การตรวจหาเชือ้ ซิฟล สิ RPR/TPHA,HBsAg,anti-HC,anti-HIVและHIV-Ag
(p24)โดยวิธีELISA,Chemiluminescent ผลการศึกษา:ในชวงปพ.ศ. 2540-2545มีผูบริจาคเลือดจํานวน
96,071รายเปนผูบริ
 จาคชาย77,730รายรอยละ80.91เปนผูบริ
 จาคหญิง18,341รายรอยละ19.09ผลการตรวจ
เชื้อซิฟลิสใหผลบวกจํานวน360รายรอยละ0.37เปนผูบริจาคชาย297รายรอยละ82.5เปนผูบริจาคหญิง63
รายรอยละ17.5พบเชือ้ HBsAgใหผลบวกจํานวน5,028รายรอยละ5.23เปนผูบริ
 จาคชาย4,367รายรอยละ
86.83เปนผูบริ
 จาคหญิง661รายรอยละ13.15พบเชือ้ HCV-Abใหผลบวกจํานวน1,430รายรอยละ1.49เปน
ผูบริ
 จาคชาย1,083รายรอยละ75.73เปนผูบริ
 จาคหญิง347รายรอยละ24.27พบเชือ้ HIV-Abใหผลบวกจํานวน
671รายรอยละ0.71เปนผูบริจาคชาย584รายรอยละ87.03เปนผูบริจาคหญิง87รายรอยละ12.97 สรุป:
กลุม ผูบ ริจาคทีมี่ อัตราการติดเชือ้ VDRL,HBV,HCV,HIVในผูบริ
 จาคเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมพบ
การติดเชื้อHBV,HIVในเพศชายสูงกวาเพศหญิงอยงมีนัยสําคัญดังนั้นการเตรียมเลือดที่มีคุณภาพดีและมีความ
ปลอดภัยเปนเปาหมายสูงสุดของงานธนาคารเลือดทีให
่ กับผูป ว ยการตรวจกรองเชือ้ ดวยวิธมาตรฐาน
ี
ทีใช
่ ในปจจุบนั
ไมสามารถพบเชือ้ ไดทัง้ หมดการคัดเลือกกลุม ผูบริ
 จาคเลือดทีไม
่ มีความเสีย่ งนาจะเปนสิง่ ทีจะ
่ ทําไดงายกวาโดยให
ผูบริ
 จาคมีจิตสํานึกทีแท
่ จริงของการชวยเหลือผูเจ็ บปวยทีต่ องการรักษาโดยการใชเลือดและสวนประกอบของเลือดโดย
ไมหวังสิง่ ตอบแทนจากการบรจิาคเลือดหรือผลการตรวจเลือด
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Emergency Transfusion of Group O Red Blood Cells in
Additive Solution
Suratanarungsun V, Bejrachandra S, Leehaphaiboonsakun W, Outrakoolpoonsuk K,
Kalanchai L and ChongkolwatanaV
Department of Transfusion Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Objective: When blood is urgently needed, the patients are at risk of delaying transfusion with
completion of compatibility testing. Ideally, Blood Bank should provide emergency procedures for
the physicians to choose the safest blood for the patients. We report a procedure which group O,
Rh(D) positive red blood cells in additive solution (O -AS blood) are used in extreme emergencies
at Siriraj Hospital. Methods: For emergency transfusion, we routinely provide 3 types of uncrossmatched blood for the patients which take about 20 min (ABO and D specific blood), or 10 min
(ABO specific blood), or 5 min (O, PRC or O-AS blood) depending on their selection. After issuing
these blood, crossmatching and antibody screening will be done completely. In case of extreme
emergencies, we set up another procedure which 4 units of O-AS blood are provided at the OPD
Trauma, Dept. of Surgery in 1999 and at the labour room, Dept. of Obstetrics and Gynaecology in
2001. The physicians in charge are responsible in decision making of transfusing these blood
immediately in order to save the patients' lives. Eight mL. of blood are drawn and sent to Blood
Bank for complete blood grouping and compatibility testing. Result: At OPD Trauma, during four
year period, a total of 497 units were provided but only 161 units (32.39%) were transfused to 66
patients. At labour room, during two year period, a total of 193 units were provided but only 16
units (8.29%) were transfused to 10 patients. The average transfused O-AS blood were 2.44 units (110 units) and 1.6 units (1-4 units) in OPD Trauma and labour room respectively. Among 76 patients,
24 cases were typed as group O (31.58%) and 52 cases were of other or unknown blood groups
(68.42%) but all were Rh positive. Anti-Leb was found in one patient and crossmatching was
incompatible. Conclusion: Group O, Rh(D) positive red blood cells in additive solution could be
transfused to the patients with uncontrolled bleeding who require immediate transfusion. The risks
involved are incorrect Rh(D) type taansfusion and transient positive DAT after receiving ABO
incompatible blood.
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Red Cell Transfusion in Thalassemia at Siriraj Hospital
Leehaphaiboonsakun W, Bejrachandra S, Suratanarungsun V, Kalanchai L,
Outrakoolpoonsuk K, Saipin J and ChongkolwatanaV
Department of Transfusion Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.

Objective: Number of transfusion given to thalassemia patients is one of the factors that cause red
cell alloimmunization. Therefore, the recommendation to phenotype the patients' red cell antigens
as completely as possible and select the appropriate donors is expected to reduce such immunization. In Thailand, it has been recommended to transfuse leukocyte reduced blood (LRB) which are
E, Mia, Lea and Leb antigens matched with the patients. Method: According to the National
Recommendations in 2000, Department of Transfusion Medicine, Siriraj Hospital began to perform
red cell phenotype of E, Mia, Lea and Leb antigens on every new thalassemia patients and those
who did not receive blood transfusion for at least 3 months. Whenever they need transfusion, LRB
either prepared by prestorage filtration or centrifugation which are phenotypically matched units
will be provided. Result: During July 2000 to December 2002, we phenotyped E, Mia, Lea and Leb
antigens in 97 patients. Sixty patients (61.85%) were found to be E(-) and Mi(a-) and only 3 patients
(3.10%) were E(+) and Mi(a+). E(+) and Mi(a-) were found in 28 patients (28.87%) and E(-) and
Mi(a+) were found in 6 cases (6.18%). Le (a-b-) phenotype was found in 63 cases (64.95%), Le(a+b-)
and Le(a-b+) phenotypes were found in 22 (22.68%) and 12 cases (12.37%) respectively. During this
period, 54 patients received 719 units of LRB which only 7 cases (12.96%) received prestorage
filtration blood, 24 cases (44.44%) received LRB prepared by centrifugation and the rest received
LRB prepared by both techniques). Among 719 units, 662 units (92.1%) were phenotypically matched
(E and Mia antigens) but 57 units (7.9%) were not due to blood shortage. Lewis negative blood was
difficult to obtain so it was only transfused to patient who developed the antibody. All LRB were
within 7 days after donation. Conclusion: Red cell and white cell alloimmunization are often found
in thalassemia patients because they are chronically transfused patients. In order to reduce these
complications, LRB which are phenotypically matched units are recommended. However, such
practice is difficult to maintain because shortage of blood to be typed and shortage of standard
antisera used still occur in the Blood Bank.
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Rapid Screening of PNH Red Cell Populations
Using the Gel Test
Nathalang O, Chuansumrit A*, and Prayoonwiwat W**
Department of Pathology, Phramongkutklao College of Medicine; *Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Ramathibodi
Hospital; **Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand

Objective: Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH), an acquired clonal hematopoietic stem cell
defect is underdiagnosed because of its atypical symptoms in some patients and because available
methods, which are time consuming and complicated, are not widely used. The purpose of this
study is to compare the results of the detection of PNH red cell populations using the PNH gel test
and the Ham test. Methods: Fifty-eight blood samples obtained from 35 patients and 23 healthy
blood donors were tested for PNH by the PNH gel test and the Ham test. The sensitivity and
specificity of the PNH gel test were calculated. Results: It was found that 7 (20%) of the patients
were positive for PNH by both tests. However, 23 blood samples from healthy donors were all
negative for PNH by both tests. The overall sensitivity and specificity of the gel test were 100%.
Conclusions: This study showed that the PNH gel test was simple and could replace the Ham test
as a screening test for PNH. This test would be especially easy to introduce in laboratories that are
already using this system for blood grouping and antibody detection.
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คุณภาพของLeukodepletedPlateletConcentrateที่เตรียมจาก
หลักการของเครือ่ งTeruflexAc-212 และQuadrupleBloodBag
(Terumo)ที่ไมมีAdditiveSolutionโดยใชอุปกรณของระบบ
Conventional
เมธิรามหาวงศทอง,พรรณงามมณีวรรณ,อาภากรสิริวิบูลยกุล,มณทิชาประเสนมูล,
เยาวลักษณพันธุพิศุทธิ์ชัย*และ สินี นาฏมนูญพร**
งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมคณะแพทยศาสตร;*ภาควิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิกคณะเทคนิคการแพทย;
**นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทคัดยอ:ปจจุบนั งานธนาคารเลือดในโรงพยาบาลทัว่ ไปมีการเตรียมleukodepletedbloodโดยใชถุงQuadruple
bagทีไม
่ มีadditivesolutionมากขึน้ โดยใชอุปกรณและวิธกี ารของconventionalsystem(CS)ซึง่ ทําใหfresh
frozenplasma(FFP)มีปริมาตรนอยจึงไดนําหลักการของเครือ่ งแยกสวนประกอบอัตโนมัติ TeruflexAc-212
มาปฏิบตั ิ ซึง่ วิธกี ารคือจะตองปน หนักกอนเพือ่ แยกเอาplateletpoorplasmaและpackedredcells(PRC)ออก
ไปแลวจึงปนเบาเพื่อแยกplateletconcentrate(PC)จากbuffycoatดวยการใชเครื่องดังกลาวจะไดFFPที่มี
ปริมาตรตามมาตรฐานสวนPRCและPCจะมีwhitebloodcell(WBC)ต่าํ วัตถุประสงค:เพือ่ ศึกษาคุณภาพ
ของleukodepletedplateletconcentrate(LDPC)วาจะมีมาตรฐานและFFPมีปริมาตรเหมาะสมทีจะ
่ ใหผูป ว ยหรือ
ไม วิธีการศึกษา:เตรียมสวนประกอบของเลือดจากผูบริจาคที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมจํานวน30ยูนิต
ตามหลักการของเครื่องTeruflexAc-212โดยใชอุปกรณของระบบCSและถุงQuadruple(Terumo)ที่ไมมี
additivesolutionขนาด450mL(CPDA-1)จากนัน้ จึงนําตัวอยางของเลือดและPCไปตรวจcompleteblood
countโดยเครือ่ งนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ Hycel(Hemacel)และศึกษาคุณภาพตอไป ผลการศึกษา:จากการเตรียม
LDPCโดยวิธกี ารดังกลาวพบวาไดผลplateletyield,residualWBC,และplateletrecoveryเปน7.90±2.39x1010
cells/unit,2.70±1.30x107cells/unitและ71%ตามลําดับเมือ่ นําตัวอยางของPCทีเก็
่ บไว5วันไปทดสอบคุณภาพ
พบวามีpH6.7±0.7และswirlingtest1+2- +สวนFFPมีปริมาตร163.50±17.25mL วิจารณและสรุป:LDPC
ทีเตรี
่ ยมดวยวิธกี ารนีมี้ คุณภาพตามมาตรฐานของAABBเชนswirlingtestปกติมีpHในชวงทียอม
่ รับไดplatelet
10
yieldมากกวา5.5x10 cells/unitและมีresidualWBCในระดับทีสามารถ
่
ปองกันFNHTRไดคือนอยกวา5
8
x10 cells/unitเมือ่ นําLDPCเหลานีไป
้ transfuseใหผูป ว ยก็พบวาไมมีรายงานปฏิกริ ยิ าหลังการรับเลือดแสดง
ใหเห็นวาการเตรียมLDPCดวยวิธกี ารนี้ ไดมาตรฐานในระดับทีสามารถ
่
ปองกันFNHTRไดแมวา FFPจะมีปริมาตร
นอยกวามาตรฐานAABB(200mL)สําหรับเตรียมcryoprecipitateก็ตามแตโรงพยาบาลทัว่ ไปก็ยังใชรักษาผูป ว ย
อยางไรก็ตามควรศึกษาเพิ่มเติมในดานคุณภาพของPRCตลอดจนถึงsterilityของLDPCในขั้นตอไปเพื่อใหได
สวนประกอบของเลือดที่มีคุณภาพเหมาะสมและประหยัดไวบริการผูป ว ย
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2546

260

บทคัดยอ

ทีมนําธนาคารเลือดกับระบบคุณภาพ
วิริยะบุญยวรรธนะ,สุพัตราธรรมเจริญ,ฉัตรชัยสวัสดิไชย,นฤมลหมอนาน
ลักขณาชินรัตนและรจิตณสงขลา
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี

บทคัดยอ: การเตรียมความพรอมที่จะรับการประเมินจากexternalsurveyerเพื่อการรับรองคุณภาพHospital
Accreditationนัน้ ทีมนําธนาคารเลือดก็มีสวนสําคัญที่จะตองมีการพัฒนางานดานตางๆใหไดผลลัพธที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถาบันทีประเมิ
่ น แตปญหาทีพบ
่ วาเปนสาเหตุทีทํ่ าใหการเตรียมพรอมทีจะ
่ ใหประเมินไมราบรืน่ นัก
ทัง้ ๆที่มีการพัฒนาการใหบริการโลหิตมาเปนเวลานานเชน
1. ไมคุน เคยกับการทํางานที่มีการควบคุมคุณภาพอยางเปนระบบ
2. ไมเขาใจคํานิยามตางๆซึง่ มักจะสับสน
3. ผูที่พอจะเขาใจงานพัฒนาคุณภาพมีนอยคนบางครัง้ ก็ใหความเห็นไมตรงกันทําใหเสียเวลาปรับเปลีย่ นงาน
เอกสารมาก
4. สถิตติ างๆไมมีการเก็บรวบรวมไวอยางเปนระบบพอทีจะ
่ นํามาวิเคราะหไดตองเสียเวลาเก็บสถิตยิ อนหลัง
และวิเคราะหซึง่ ไดผลไมคอยสมบูรณ
ทีมนําธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกลาซึง่ กําลังอยูระหว
 างเตรียมรับการประเมินจากสถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล(พ.ร.พ.)ไดเตรียมการดานขอมูลและเอกสารมาเปนเวลานานพอสมควรและผานการประเมินจาก
internalsurveyerจึงคิดวาเอกสารนั้นนาจะเปนประโยชนแกธนาคารเลือดโรงพยาบาลตางๆที่เริ่มจะขอประเมิน
เพือ่ ประหยัดเวลาคาใชจา ยในการเตรียมขอมูลและเอกสารจัดแสดงที่ Posterpresentationของทีมนําธนาคารเลือด
โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี ซึง่ จะแสดงขอมูลเกีย่ วกับงานคุณภาพของทีมนําธนาคารเลือดทีได
่ เตรียมเสนอพ.ร.พ.
เกีย่ วกับกระบวนการใหบริการโลหิตปญหาตางๆทีได
่ วิเคราะหจากกระบวนการหลักระบบคนหาและควบคุมความเสีย่ ง
สถิตติ างๆทีต่ องรวบรวมแผนยุทธศาสตรการกําหนดแผนพัฒนาและตัวชีวั้ ดผลลัพทของการพัฒนาตามเข็มมุง และ
โอกาสพัฒนาตามแผนอืน่ ๆโดยสรุปเปนภาพพิมพของpowerpointและมีCDรายละเอียดตางๆมอบใหกับผูสนใจ

เพื่อใชประโยชนไดตามสมควร
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Use of the Gel Test to Follow up Chimerism in ABO
Mismatched Bone Marrow Transplantation Patient:
A Case Report
Lumkul R, Nathalang O*, Janyatham A, Arnatti P*, Torcharus K,
Krutvecho T, and Sriphaisal T.
Hematology-Oncology Division, Department of Pediatrics, Phramongkutklao Hospital;
*Department of Pathology, Phramongkutklao College of Medicine.

Objective: We report here our experience using the gel test to follow up chimerism in 5 years old
girl with β thalassemia/Hemoglobin E disease (β thal/HbE), post allogeneic bone marrow transplantation with HbE trait HLA identical subling donor. They are ABO blood group major mismatched
donor-recipient pairs (donor and recipient blood group are B and O, respectively). Methods: EDTA
blod samples were tested for ABO, Rh and direct antiglobulin test (DAT) using the A-B-AB- D-ed/
AHG card and the titer of anti-A and anti-B were tested by the conventional tube technique.
Results: In this technique, mixed field agglutination is clearly identifical from positive and negative
results. We detected peripheral recovery, mixed O/B population after transplantation at day+26
with positive DAT. The DAT was negative at day+67 after transplantation and the recipient blood
group was completely changed to B at day +123. In addition. Hb typing was changed to Hb E trait
with Hb F less than 5% at day 137. The engraftment of neutrophils, more than 5x109/L. was
detected at day +14 and platelet count was more than 20x109/L at day+28. At the day+300, the
patient was transfusion-independent with the mean Hb level at 11.4 g/dL. (10.4-13.1). Conclusions:
The gel test is an alternative method which is simple and helpful in detecting mixed red blood cell
populations, particularly in the ABO or other blood gorup mismatched bone marrow transplantation.
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Distribution of HLA-A and B Antigens in National Stem Cell
Donor Registry Program
Kupatawintu P, Peancharoen S, Rattajak P, Tatawatorn A,
O-Charoen R and Nathalang O*
National Blood Centre, Thai Red Cross Society; *Department of Pathology, Phramongkutklao College of Medicine

Abstract: Stem cell transplantation has become the therapy of choice for many hematologic and
immunologic disorders. At present, only 25% of patients have suitable HLA identical siblings.
Patients who do not have an HLA-matched related donor can sometimes obtain an unrelated donor
by searching volunteer registries. Objective: In 2002, the Thai national stem cell donor registry
program was established to facilitate donor search for patients lacking HLA identical siblings. This
study demonstrates the HLA-A and B antigen frequencies in the Thai population. Materials and
Methods: By the end of January 2003, 1,521 HLA-A and B typed from unrelated stem cell volunteer
donors at the National Blood Centre, Thai Red Cross Society had been cumulatively registered.
Twentry milliliters of venous blood from each donor were collected and typed using the standard
microlymphocytotoxicity test and commercial typing trays. The typing results were calculated into
gene frequencies. Results: In this population 24 HLA-A and 42 HLA-B antigens were found.
Similar to other findings in the Thai population, the most common gene frequencies were HLA-A11
(26.61%), A2 (25.02%), A24 (16.68%) B46 (12.18%), B13 (8.05%) and B75 (7.41%). In addition, the less
common gene frequencies were HLA-A23 (0.010%), A25 (0.03%), B45 (0.07%), B41 (0.03%) and B67
(0.20%) Conclusion: We can conclude that increasing the national donor pool is needed to facilitate
more efficient results in finding suitable HLA-matched donors, even when the patients possess rare
HLA antigens.
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การตรวจกรองและตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีในซีรมั ผูป ว ย
โดยวิธีSolidPhaseMicroplateAntiglobulinTest
ศรัญญาเหลาวิทยางคกูร,อุดารัตนบุญรักษา,ทัศนียสกุลดํารงคพานิช*,
นฤมลสถิโรภาส**, และ ปาจรียดีสิน*
นิสิตคณะสหเวชศาสตรภาควิชาเทคนิคการแพทยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; *ฝายผลิตน้ํายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลลศูนยบริการโลหิต
แหงชาติสภากาชาดไทย; **ฝายธนาคารเลือดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

วัตถุประสงค:เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาและตรวจแยกชนิดแอนติบอดีในซีรัมผูปวยโดยวิธีsolidphase
microplateantiglobulintest(SPMAT)กับวิธีtube วัสดุและวิธีการ:ตรวจหาแอนติบอดีในซีรัมผูปวยของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณจํานวนทัง้ สิน้ 1,133รายโดยวิธี SPMATรายทีให
่ ผลบวกนํามาตรวจแยกชนิดแอนติบอดีดวย
วิธี SPMATผลทีได
่ นําไปเทียบกับผลการตรวจกรองและตรวจแยกชนิดแอนติบอดีโดยวิธี tubeในงานธนาคารเลือด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ผลการศึกษา:ทัง้ สองวิธให
ี ผลสอดคลองกันคือใหผลบวกและผลลบตรงกัน1,099รายคิด
เปน99.03%วิธีSPMATตรวจพบแอนติบอดีในซีรัมผูปวย29ราย(2.56%)ขณะที่วิธีtubeตรวจพบ28ราย
(2.47%)มีซีรมั ผูป ว ย23รายทีสามารถ
่
ตรวจแยกแอนติบอดีไดเหมือนกันทัง้ 2วิธี ไดแกanti-D,anti-E,anti-c,antiJka,anti-S,anti-Diaanti-P,anti-Mia,anti-Lea+b,anti-Lea,anti-Lebพบวามีanti-E1รายที่ตรวจพบโดยวิธี
SPMATเทานั้นและมี5ตัวอยางที่ไมสามารถตรวจแยกแอนติบอดีโดยวิธีSPMATไดเนื่องจากซีรัมไมพอทําการ
ทดสอบ สรุป:วิธีSPMATจึงเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพไมแตกตางจากวิธีtubeอีกทั้งยังมีความไวในการตรวจพบ
แอนติบอดีโดยเฉพาะอยางยิง่ แอนติบอดีชนิดIgGไดดีกวาวิธี tubeการอานผลงายและสะดวกเหมาะสมทีจะ
่ นํามา
พัฒนาการตรวจกรองและแยกชนิดแอนติบอดีในซีรมั ผูป ว ย
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Alloimmune Response in Kidney Transplant Patients After
First Time Rejection
Sujirachato K, Mongkolsuk T, Tardtong P, Junpong S, and Raksa S
Histocompatibility Laboratory, Department of Pathology, Ramathibodi Hospital,
Faculty of Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

Objective: A number of kidney transplant (KT) patients have to be in a waiting list for second
transplantation. There are many factors involving in graft failure. Alloimmunization to donor HLA
antigen may play a role as a cause of rejection. The objective of this study is to determine the
prevalence of HLA alloimmunization in these patients. Method: A total of 30 previously KT patients with first time rejection were studied for HLA antibodies by NIH microlymphocytotoxicity
test. Specificity of HLA antibodies were determined by testing patients' sera with a total of 30 T
cells and 30 B cells with known specificity for HLA antigens. Results: It was found that 19/30
(63.3%) patients had higher panel reactive antibody (PRA) levels following kidney rejections. Nine
out of 30 (30%) patients had specific HLA antibodies against previously sensitized donor HLA
antigens. The specificities of HLA antibodies found were anti-A2, anti-A11, anti-A2+B35, antiA2+B46, anti-A24+DR15, anti-B5, anti-B44, anti-B75, and anti-B60. The HLA specificity could not
be identified in 10 patients (33.3%) eventhough the posttransplant PRA was higher than the
pretransplant levels. No change in PRA levels following rejection was observed in 11 patients
(36.7%). Conclusion: HLA alloantigen may play a role in kidney rejection. In our study, 63.3%
developed higher HLA antibody levels whereas 36.7% had no change in PRA levels. The identification of these antibodies will benefit the patients by avoiding the potential donor with the same
previous HLA antigen specificity.
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Response Following HLA-Crossmatched Platelet Transfusions
in Alloimmunized Patients
Thammanichanond D, Tardtong P, Kupatawintu P*, Sujirachato K,
Mongkolsuk T, and Kijkornpan S.
Blood Bank, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University;
*National Blood Centre, Thai Red Cross Society, Bangkok, Thailand.

Objective: Refractoriness to platelet transfusion due to alloimunization is a significant clinical problem. Management in refractory patients who have HLA antibodies involves the use of HLA-matched
platelets or crossmatched platelets. The aim of this study is to describe the response of HLAcrossmatched platelets in alloimmunized patients. Methods: A retrospective study was carried out.
Between January 2000 to December 2002, 42 sera from platelet refractory patients were positive for
HLA antibodies. Twenty of the 42 HLA-immunized patients (47.6%) were transfused with HLAcrossmatched platelets. Among these 20 patients, patients with HLA antibodies as the primary
cause of refractoriness were defined as an antibody alone group. HLA-immunized patients having
fever, disseminated intravascular coagulation (DIC) or post bone marrow transplantations were
considered as a combined group. The response to the platelet transfusions was assessed by
calculating 1- and 24- hour corrected count increments (CCIs) for each transfusion. Results: A total
of 70 HLA-crossmatched platelet transfusions were analyzed. Twenty-one platelet transfusions
were given in the antibody alone group and the rest were given in the combined group. All of the
transfusion episodes in the antibody alone group resulted in good response (CCI > 7.5 at 1 hour and
CCI >4.5 at 24 hour). On the other hand, 23 (46%) of the 49 transfusion episodes in the combined
group were successful. Conclusions: These findings clearly indicate that HLA-crossmatched platelet transfusion was effective in case of HLA alloimmunization associated refractoriness. However,
the result may not be very successful in HLA-immunized patients with non-immune factor associated refractoriness.
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การติดตามการประเมินผลการคัดเลือกผูบริ
 จาคโลหิต
ณศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยระหวางป2543-2545
วาสินีจิวานันทวัฒน,พเยาวเขมะรังษี,จุรีไววนิชกุล,โชติทองอู,กาญจนาพันธชนะ
ดํารงเชี่ยวศิลปและสรอยสอางคพิกุลสด
ฝายเจาะเก็บโลหิตศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

Abstract:จากการศึกษาการประเมินผลการคัดเลือกผูบริ
 จาคโลหิตทีบริ
่ จาคภายในศูนยบริการโลหิตระหวางป2543
และ2544ไดรายงานผลในการประชุมวิชาการใหญประจําป2545แลวนัน้ สําหรับในป2545 ไดทําการศึกษาอยางตอ
เนือ่ งเพือ่ ประเมินผลในระยะยาวโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริจาคโลหิต และคุณภาพโลหิตเปนสําคัญ Material&Method:1)แบบสอบถามการคัดกรองตนเองของผูบริ
 จาคโลหิตจํานวน20ขอ 2)บันทึกการคัดเลือก
ผูบริจาคโลหิตโดยเจาหนาที่ฝายเจาะเก็บโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 3) ขอมูลผูบริ
 จาคโลหิตเฉพาะภายใน
ศูนยบริการโลหิตจากรายงานประจําปของศูนยบริการโลหิตแหงชาติปพ.ศ.2543-2545 Result:จากการวิจยั ศึกษา
พบวา ผูไมผานการคัดเลือกไมสามารถบริจาคโลหิตไดในปพ.ศ.2543-2545โดยเฉลี่ยจะลดลงโดยป2543คือ
12.46%ป2544คือ10.17%และป2545คือ8.56% สาเหตุตางๆ ทีไม
่ สามารถบริจาคโลหิตไดในปพ.ศ.25432545พบวาความถี่สูงสุดอยูที่ความเขมขนโลหิตต่ําและรองลงมาคือการใชยาปฏิชีวนะและยาอื่นๆโดยป2543
สาเหตุจากความเขมขนโลหิตต่าํ คือ43.56%ป2544คือ37.67%และป2545คือ37.79%สวนสาเหตุจากการใช
ยาปฏิชวี นะและยาอืน่ ๆป2543คือ19.98%ป2544คือ17.73%และป2545คือ18.74% Discussion:จาก
การศึกษาพบวาสาเหตุสวนใหญทีบริ
่ จาคโลหิตไมไดเกิดจากความเขมของโลหิตต่าํ กวามาตรฐานดังนัน้ ศูนยบริการโลหิต
แหงชาติจึงไดจัดทําแผนพับใหความรูเกี
 ย่ วกับธาตุเหล็กความจําเปนในการรับประทานอาหารทีมี่ ธาตุเหล็กรวมกับการ
เพิม่ ยาเสริมธาตุเหล็กโดยใหกับผูบริ
 จาคโลหิตหญิงรับประทาน30 วันๆ ละ1เม็ดสวนผูบริ
 จาคโลหิตชายรับประทาน
15วันๆ ละ1เม็ดสวนปญหารองลงมาคือการรับประทานยาปฏิชวี นะหรือยาอืน่ ๆศูนยบริการโลหิตแหงชาติได
จัดอบรมเจาหนาทีเพื
่ อ่ ใหความรูเรื อ่ งการคัดเลือกผูบริ
 จาคโลหิตและจัดทําเปนคูม อื รวมทัง้ การจัดทําสือ่ ประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทัว่ ไปมีความรู ความเขาใจถึงคุณสมบัตของ
ิ การเปนผูบริ
 จาคโลหิตการเตรียมความพรอมของตนเองกอน
การบริจาคโลหิตเพือ่ ใหผูที ตั่ ง้ ใจจะบริจาคโลหิตไมเกิดความผิดหวังกลับไป Conclusion:คณะทํางานไดวิเคราะห
สํารวจขอมูลจากแบบสอบถามทีให
่ ผูบริ
 จาคโลหิตตอบเพือ่ คัดกรองตนเองจากการประเมินในชวงเวลา3ปพบวาสาเหตุ
หลัก2ประการทีทํ่ าใหบริจาคโลหิตไมไดคือความเขมขนของโลหิตต่าํ กวามาตรฐาน(ในผูห ญิง12g/dLและในผูช าย
13g/dL)สวนสาเหตุอันดับรองลงมาคือการรับประทานยาปฏิชวี นะและยาอืน่ ๆนอกจากนีทํ้ าใหมีผูที บริ
่ จาคโลหิต
ไมไดจากทุกสาเหตุลดลง
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การศึกษาการพัฒนาคุณภาพโลหิตที่ไดจากการบริจาค
ในระยะเวลา10ปตัง้ แตพ.ศ.2536-2545ของ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
กฤศธรองคติลานนท,สิณีนาฏอุทา,ศุภวรรณยอดอินทร,จุรีไววนิชกุล
และ สรอยสอางคพิกุลสด
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

ความเปนมา: ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยไดพัฒนาการคัดเลือกผูบริ
 จาคโลหิตมาโดยตลอดเพือ่ ให
ไดโลหิตทีมี่ คุณภาพสูงสุดจากผูบริ
 จาคโลหิตทีไม
่ หวังผลตอบแทนมาเปนเวลา50ปการคัดเลือกผูบริ
 จาคโลหิตมีเหตุผล
2ประการคือเพือ่ ใหไดโลหิตทีมี่ ความปลอดภัยสําหรับผูป ว ยและเพือ่ ความปลอดภัยของผูบริ
 จาคอีกทัง้ ยังเปนการ
ลดคาใชจา ยไดมากกวาจากการจําหนายโลหิตทีไม
่ มีคุณภาพโดยการทําลายทิง้ วัตถุประสงค:สามารถประเมินผลสําเร็จ
ของการคัดเลือกผูบริ
 จาคไดจากการลดลงของโลหิตทีติ่ ดเชือ้ ไวรัสชนิดตางๆโดยมีรายงานทางสถิตของ
ิ ศูนยบริการโลหิต
แหงชาติสภากาชาดไทยศึกษาเปรียบเทียบตัง้ แตปพ.ศ. 2536-2545 กลยุทธ:ไดมีการใหขาวสารขอมูลความรูเกี
 ย่ ว
กับสุขภาพแกผูบริ
 จาคกอนและหลังบริจาคโลหิต ตลอดจนการใหผูบริ
 จาคคัดเลือกตนเองดวยการตอบแบบสอบถาม
และพูดคุยกับเจาหนาทีผู่ ท าํ หนาทีคั่ ดเลือกผูบริ
 จาคโลหิต ผลทีได
่ รบั :การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพโลหิตทีได
่ รบั
จากการบริจาคเปนเวลา10ปของศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยระหวางปพ.ศ.2536-2545โดยวัดจาก
การลดจํานวนโลหิตทีจํ่ าหนายหลังจากการตรวจหาเชือ้ ซิฟล สิ ไวรัสตับอักเสบBไวรัสตับอักเสบCและเชือ้ HIVดัง
สถิตทีิ ได
่ รวบรวมไวผูบริ
 จาคโลหิตทีติ่ ดเชือ้ ตางๆ ลดลงตามลําดับตัง้ แตป2536-2545เปรียบเทียบผูบริ
 จาคโลหิตหญิง
และชายเห็นไดวาผูบริ
 จาคโลหิตหญิงมีการติดเชือ้ ตางๆ ต่าํ กวาผูบริ
 จาคโลหิตชายแตอยางไรก็ตามโลหิตทีติ่ ดเชือ้ ก็ลดลง
ตามลําดับทัง้ หญิงและชาย โลหิตทีติ่ ดเชือ้ ในผูบริ
 จาคชายลดลงจาก4.25%ในป2536เหลือ1.5%ในป2545ในขณะ
ทีผู่ บริ
 จาคหญิงลดลงจาก1.00%ในป2536เหลือ0.6%ในป2545 โลหิตติดเชือ้ ในผูบริ
 จาคเกาต่าํ กวาผูบริ
 จาคครัง้
แรกแตโลหิตทีติ่ ดเชือ้ ก็ลดลงเรือ่ ยๆ ตามลําดับทัง้ ผูบริ
 จาคเกาและผูบริ
 จาคครัง้ แรกโดยการติดเชือ้ ของโลหิตในผู
บริจาคครัง้ แรกลดลงจาก3.07%ในป2536เหลือ1.65%ในปพ.ศ.2545ในขณะทีโลหิ
่ ตของผูบริ
 จาคเกาลดลงจาก
1.58%ในป2530เหลือ1.54%ในป2545 จากการทีศู่ นยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยไดพัฒนาการคัดเลือก
ผูบริ
 จาคโลหิตมาตลอด 10ปเพือ่ ใหไดโลหิตทีมี่ คุณภาพและปลอดภัยสําหรับผูป ว ยเปนโลหิตซึง่ ไดจากการบริจาคจาก
ผูบริ
 จาคโลหิตทัว่ ไปทีไม
่ หวังผลตอบแทนผูบริ
 จาคโลหิตทีบริ
่ จาคสม่าํ เสมอและผูบริ
 จาคโลหิตทีเป
่ นสุภาพสตรี
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Application of Solid Phase Microplate Technique in Routine
Blood Screening
Kriangsak Chaiwong, Suda Puntong, Sineenart Oota,
Tassanee Skuldomrongpanich, and Vimol Manakul
National Blood Centre, Thai Red Cross Society

Background: National Blood Centre, Thai Red Cross Society (NBC, TRC) developed Solid Phase
Microplate (SPM) technique and applied this technique to performed indirect antiglobulin test.
NBC, TRC has studied and evaluated the SPM technique compared with conventional standard
tube test and began using SPM in routine laboratory at Blood Screening and Distribution Section for
all blood units since 2 July 2001. Objective: To study the sensitivity and specificity of SPM method
compared with standard tube method in routine blood screening and to study type of significant
antibody that positive or negative with SPM method. Materials and Method: 5,874 units of donated
blood were tested with SPM and standard tube method for antiglobulin test. Positive samples were
confirmed and identified by Red Cell Serology Unit. Fifty positive samples from Red Cell Serology
Unit, that positive with standard tube test were tested only by SPM method. The routine screening
data collected from 2 July 2001 to 30 September 2001 were studied type of antibody after
identification. Result: Sensitivity and Specificity of SPM were 90.0% and 99.38% respectively.
Otherwise, SPM could detect significant antibody (e.g. anti-D, E). After SPM was used in routine
screening (2 July 2001 - 30 September 2001), 202 samples were identified and found Lea+b (35.15%),
P (33.66%), Lea (33.16%), Leb (19.80%), Mia (12.87%), P+Lea+b (2.47%), H (1.98%), E (1.48%), D (1.48%),
I (0.99%), M (0.99%), Lea+P (1.48%), N (0.49%), H+I (0.49%), Leb+Mia (0.49%), Leb+P (0.49%), P+Mia
(0.49%), Mia+P (0.49%), Mia+M (0.49%), Mia+E (0.49%). Conclusion: High sensitivity and Specificity
of SPM can detect significant antibody, therefore, SPM is suitable and convenience to detect red
cell antibody in routine laboratory, that had many samples because each plate can test simultaneously 93 samples.
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การควบคุมคุณภาพโลหิตชนิดกรองเม็ดโลหิตขาวทีใช
่ ถุงบรรจุโลหิต
พรอมชุดกรองเม็ดโลหิตขาวประกอบโดยศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
พิณทิราตันเถียร,อัมพวันภาคภูมิพงศ,พนาวรรณคุณติสุข และสุวิชาเพียรจิตพันธุ
ฝายควบคุมคุณภาพศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

วัตถุประสงค: เพือ่ นําเสนอวิธกี ารและผลการควบคุมคุณภาพโลหิตชนิดกรองเม็ดโลหิตขาว(leukodepletedwhole
blood)ทีใช
่ ถุงบรรจุโลหิตพรอมชุดกรองเม็ดโลหิตขาว(inlineleukocytefilterbloodbag)ประกอบโดยศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติ วัสดุอุปกรณและวิธกี าร: สุม ตัวอยางโลหิตทีใช
่ ถุงบรรจุโลหิตพรอมชุดกรองเม็ดโลหิตขาวจํานวนทัง้ สิน้
47ยูนติ (สุม อยางนอย4ยูนติ /เดือน)โดยโลหิตทีเจาะ
่ เก็บจะเก็บที่ 2-8 Cํ 4ชัว่ โมงหลังจากนัน้ ทําการเก็บตัวอยาง
โลหิตกอนกรองและหลังกรองโดยกอนเก็บตัวอยางตองชัง่ น้าํ หนักเพือ่ นํามาคํานวณหาปริมาตรนําตัวอยางโลหิตมาตรวจ
วิเคราะหดังนี้ ตรวจหาจํานวนเม็ดโลหิตขาว(WBC)เม็ดโลหิตแดง(RBC)เกร็ดเลือด(platelet)ปริมาณhemoglobin
และ %Hematocritโดยเครื่องนับอัตโนมัติCellDyne1700วิเคราะหเปอรเซนตการแตกของเม็ดเลือดแดง(%
Hemolysis)โดยวิธี CyanomethemoglobinmethodและLCVcolorimetricdeterminationดวยเครือ่ งSpectrophotometerและตรวจ Sterilitytestทัง้ aerobeและanaerobeนับปริมาณเม็ดโลหิตขาวภายหลังกรอง (residual
WBC)โดยวิธี NageotteCountingChamberMethodคํานวณresidualWBC/unit,%plateletloss,%RBC
recoveryและ %WBCremovalefficiency ผลการทดลอง: จากการสุมตรวจleukodepletedwholeblood
ไดผลการทดลองโดยคิดเปนคาเฉลีย่ ±SDดังนี้ เวลาทีใช
่ ในการกรองเทากับ 10.42±2.44นาทีปริมาตรปริมาณ
hemoglobin,%Hematocrit,%Hemolysis,จํานวนRBC,จํานวนPlateletและจํานวนWBCกอนกรองและหลัง
กรอง เทากับ 507.30±8.11 mL และ476.32±7.12 mL, 66.49 ±7.44 g/unit และ 61.17 ± 5.81 g/unit,
38.90±3.60%และ38.62±3.58%,0.379±0.325%และ0.328±0.319%,(2.35±0.25)x1012 cells/unitและ (2.90±
1.08)x1012 cells/unit,(96.09±37.48)x109 cells/unitและ (4.64±2.44)x109 cells/unit,(2.82±1.02)x109 cells/
unitและ (0.09±0.05)x106 cells/unitตามลําดับจากการคํานวณ%RBCrecovery,%PlateletLossและ %WBC
removalefficiencyเทากับ94.00±2.75%,92.98±.01%และ 99.9971±0.0021% ตามลําดับและพบวาทุกยูนติ
มีความปราศจากเชื้อมี%RBCrecoveryสูงกวา85%ปริมาณhemoglobinสูงกวา40g/unitปริมาณWBC
ต่ํากวา1x106cells/unitและมีประสิทธิภาพในการกรองเม็ดโลหิตขาว>99.99% วิจารณ: จากผลการควบคุม
คุณภาพพบวาโลหิตทีใช
่ ถุงบรรจุโลหิตพรอมชุดกรองเม็ดโลหิตขาวประกอบโดยศูนยบริการโลหิตแหงชาติทุกยูนติ จะ
มีปริมาณresidualWBCตามมาตรฐานของAmericanAssociationBloodBanks13th edและCouncilof
Europe7thed สรุป: ในการตรวจควบคุมคุณภาพจะตองควบคุมขัน้ ตอนและวิธกี ารเก็บตัวอยางใหเปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสมเพือ่ ใหเปนตัวแทนของกลุม ตัวอยางและไดผลการวิเคราะหทีถู่ กตองโลหิตทีใช
่ ชุดกรองWBF2นีจะ
้ สูญเสีย
plateletในปริมาณสูงดังนัน้ หากตองการใหไดplateletดวยจะตองใชชุดกรองเฉพาะที่ไมทําใหสูญเสียplatelet
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2546
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