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Leukocyte reduction คือ การ แยก เม็ด เลือด ขาว
ออก จาก เลอืด ทาํ ได หลาย วธิ ีไดแก การ ปน แบบ หวั กลบั
การ ปน และ บีบ แยก ดวย เครื่อง อัตโนมัติ และ การ ใช ชุด
กรอง เม็ด เลือด ขาว (filter) การ กรอง เม็ด เลือด ขาว มี 3

วธิี ไดแก 1 prestorage leukocyte reduction : กรอง
ที่ ธนาคาร เลือด หรือ blood center หลัง จาก เจาะ เก็บ
เลือด ได ไม นาน มี ขบวน การ มาตรฐาน และ ควบคุม
คณุภาพ   ซึง่ ม ีอตัรา การ ขจดั เมด็ เลอืด ขาว คงที่ 2 in-lab
post-storage leukocyte reduction : วธิ ีนี ้กรอง ที ่ใน
หอง ปฏิบัติ การ ของ โรงพยาบาล ซึ่ง ไดรับ เลือด ไป จาก
blood center และ 3 bedside leukocyte reduction
วิธี นี้ กรอง ขาง เตียง ผูปวย

นิพนธตนฉบับ
การ ศกึษา ประสทิธภิาพ และ เปรยีบ เทยีบ การ ใช Filter 2 ชนดิ
ระหวาง Sepacell R-500(II) และ Sepacell RZ-200B1
ใน Pre-storage Leukocyte Reduction
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บทคดัยอ: ได ทาํ การ ศกึษา เปรยีบ เทยีบ ประสทิธภิาพ ใน การ กรอง เมด็ เลอืด ขาว จาก เลอืด ชนดิ whole blood, adsol red
cells  และ red cells โดย วิธี pre-storage filtration โดย ใช leukocyte reduction filter สําหรับ RBC 2 ชนิด
ระหวาง Sepacell R-500 (II) Baxter, USA และ Sepacell RZ-200B1, Asahi Medical Japan จาก การ ศกึษา
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การ เตรยีม leukocyte - depleted red cells ม ีการ
ใช   leukocyte reduction filter 3 ชนิด ไดแก 1)
connectable filter เปน ชุด กรอง เม็ด เลือด ขาว ซึ่ง
ประกอบ ดวย ชุด กรอง (filter) และ collection bag
สามารถ เตรียม ได แบบ open system ( ใช ภาย ใน 24
ชั่วโมง) หรือ closed system โดย ใช เครื่อง เชื่อม สาย
sterile  connecting device (SCD) เลอืด ที ่ได สามารถ
เก็บ ได นาน เทา เดิม ไดแก ชุด กรอง ชนิด Sepacell R-
500 (II) และ Sepacell RZ-200B1 2) WB In-Line
filter เปน ชดุ กรอง เมด็ เลอืด ขาว ที ่ตอ กบั ถงุ เลอืด ของ ผู
บรจิาค เปน แบบ ถงุ พวง ม ีทัง้ แบบ กรอง กอน การ ปน และ
ปน ถงุ เลอืด กอน แลว กรอง แยก เมด็ เลอืด ขาว 3) RC PL
In-Line filter เปน ชุด กรอง เม็ด เลือด ขาว ประกอบ
ดวย ชดุ กรอง ที ่ใช แยก เมด็ เลอืด ขาว จาก red blood cell
(RBC)  และ ชุด กรอง ที่ ใช แยก เม็ด เลือด ขาว จาก plate-
lets  เชือ่ม ตอ กบั ถงุ พวง ชดุ กรอง นี ้ใช ปน แยก platelet
rich plasma แลว กรอง เมด็ เลอืด ขาว ออก ภาย หลงั 1

การ ใช ชดุ กรอง เลอืด เริม่ จาก ม ีการ ใช micro aggre-
gate  filters ซึง่ ทาํ ดวย polyester หรอื plastic screen
fibers มี pore size ขนาด 20 ถงึ 40   µm เลอืดยนูติที่
นํา มาก รอง ถูก ปน กอน ทําให มี ขนาด ของ micro aggre-
gate  ใหญ ขึน้ เชน platelets, white blood cell (WBC)
และ จะ ถกู กรอง ไว ขณะ ผาน ชดุ กรอง ตอมา ม ีการ ทาํให
การ แยก เม็ด เลือด ขาว มี ประสิทธิภาพ ขึ้น โดย นํา เลือด
ยูนิต ที่ จะ กรอง ไว ที่ 4 ํซ. นาน 3 ชั่วโมง กอน เพื่อ ทําให
เย็น หลัง จาก ที่ เลือดยูนิตนั้น ถูก ปน เสร็จ แลว การ ใช ชุด
กรอง ชนดิ นี ้สามารถ แยก เมด็ เลอืด ขาว ไดรอย ละ  90-99
(1-2-log reduction ของ เมด็ เลอืด ขาว ในยนูติ) (5x108)
และ มี การ สูญเสีย เม็ด เลือด แดง นอย ปจจุบัน ได มี การ
พฒันาการ ใช leukocyte reduction filters (third gen-
eration)  ใช หลกัการ กรอง แบบ selective adsorption
ของ leukocytes หรือ leukocytes และ platelets
สาํหรบั Sepacell R-500 (II) และ Sepacell RZ-200B1
ก ็ได พฒันา ขึน้ มา ใหม เชน กนั (third generation) ซึง่ ทาํ

ดวย สาร polyester fiber Sepacell RZ-200B1 ม ีการ
พัฒนา เพิ่ม ขึ้น คือ ปรับปรุง ให fiber surface เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ใน การ กรอง ให เร็ว ขึ้น จาก มาตรฐาน ของ
FDA ได กําหนด ให เลือด ชนิด WBC-reduced มี เม็ด
เลือด ขาว เหลือ นอย กวา 5x106 อยางไร ก็ ตาม มี ตัวแปร
หลาย อยาง ที ่อาจ ม ีผล ตอ ประสทิธภิาพ ของ การ กรอง ไดแก
อณุหภมูิ ความ เรว็ ของ เลอืด ที ่ผาน ชดุ กรอง และ อืน่ ๆ 
ดังนั้น วัตถุประสงค ของ การ ศึกษา นี้ เพื่อ ประเมิน ดู
ประสทิธภิาพ ของ ชดุ กรอง ที ่นาํ มา ใช ใน การ กรอง เลอืด ใน
งาน ประจํา ของ หอง ปฏิบัติ การ ธนาคาร เลือด และ ศึกษา
เปรียบ เทียบ ประสิทธิภาพ ของ ชุด กรอง สําหรับ RBC 2
ชนิด คือ Sepacell R-500 (II) Baxter, USA และ
Sepacell RZ-200B1, Asahi Medical Japan ซึ่ง มี
ความ แตก ตาง ใน ความ เร็ว ของ การ กรอง

วสัด ุและ วธิกีาร
ตัวอยาง ศึกษา

เลอืด ที ่นาํ มาก รอง และ ทาํ การ ศกึษา ม ีจาํนวน ทัง้ หมด
214ยนูติ เปน เลอืด ที ่เจาะ เกบ็ ไว หรอื หลงั จาก เจาะ เลอืด
แลว แยก สวน ประกอบ ตาง  ๆ  ออก กอน แลว เกบ็ ไว ใน ตูเยน็
เกบ็ เลอืด อณุหภมูิ 4±2 ซํ. เพือ่ รอ ผล lab หลงั จาก ทราบ
ผล แลว นาํ มาก รอง ภาย ใน  24 ชัว่โมง เลอืด ที ่กรอง โดย
ชดุ กรอง ชนดิ Sepacell R-500 (II) ประกอบ ดวย red
cells 139ยนูติ , adsol red cells 10ยนูติ สวน เลอืด ที่
กรอง โดย ชดุ กรอง ชนดิ Sepacell RZ-200B1 ประกอบ
ดวย whole blood 37ยนูติ red cells 16 ยนูติ  adsol
red cells 12ยนูติ

วัสดุ ตาง ๆ  ที่ ใช ใน การ กรอง ไดแก  1) ชุด กรอง 2
ชนดิ ไดแก Sepacell R-500(II) Baxter USA ราคา ชดุ
ละ 950 บาท , Sepacell RZ-200B1 Asahi Japan ราคา
ชุด ละ 952.30 บาท 2) SCD (Sterile connecting
device) เครื่องมือ เชื่อม สาย แบบ sterile technique
และ closed system 3) sealer machine 4) เครือ่ง
ชั่ง น้ําหนัก 5) ปากกา permanent 6) เสา สําหรับ
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แขวน ชุด กรอง สูง ประมาณ 1-1.5 เมตร มี ตะขอ สําหรับ
แขวน ถงุ เลอืด และ ถาด รอง สาํหรบั storage container
วธิกีาร กรอง ดวย Sepacell R-500 (II)

ทาํ ตาม คาํ แนะนาํ ของ บรษิทั โดย ปด clamp บน ชดุ
กรอง ทั้ง 2 อัน เชื่อม ชุด กรอง กับ ถุง เลือด ดวย SCD
เขยา ถงุ เลอืด เบา  ๆ  แลว แขวน ถงุ เลอืด ไว ที ่เสา สวน บน ให
ระยะ หาง ระหวาง ถุง เลือด กับ storage container
ประมาณ  1.3 เมตร เปด clamp ให เลอืด จาก ถงุ ไหล ผาน
เขา ชดุ กรอง แลว ใช มอื บบี ถงุ เลอืด ให เลอืด เขา ไป จน เตม็
filter จน กระทัง่ ไหล ผาน ออก มา จาก filter หลงั จาก นัน้
ปลอย ให เลอืด ไหล ผาน ลง มา เอง โดย gravity เมือ่ เลอืด
ไหล ผาน filter จน หมด เปด clamp one way valve ใช
มอื คอย  ๆ  บบี ถงุ filtered red cell จน กระทัง่ air ถกู ไล
ขึน้ ไป ตาม สาย air จน หมด บบี เลอืด เขา ไป ใน สาย ตาม
ตองการ แลว ปด clamp one way valve ปลอย ให
เลือด จาก ชุด กรอง ไหล ผาน ลง มา ใน ถุง container จน
หมด  ปด clamp ใช sealer machine แยก filtered
blood  ออก การ กรอง ทาํ ที ่อณุหภมูิ 22-25 ํซ. ( รูป ที่ 1)
วธิกีาร กรอง ดวย Sepacell RZ-200B1

ทาํ ตาม คาํ แนะนาํ ของ บรษิทั โดย ปด clamps A และ
B เขยา ถงุ เลอืด เบา ๆ  เชือ่ม ชดุ กรอง เขา กบั ถงุ เลอืด ดวย
SCD แขวน ถุง เลือด ไว กับ เสา ให ถุง เลือด อยู ขาง บน ให
ระยะ หาง ระหวาง ถุง เลือด กับ storage container
ประมาณ 1.3 เมตร ปลอย ชุด กรอง และ collection
bag ลง มา ขาง ลาง เปด clamps A และ B ปลอย ให
เลอืด ไหล ผาน จาก ถงุ ลง มา ใน filter ใช มอื บบี ถงุ เลอืด ให
เลอืด เขา ไป จน เตม็ filter จน กระทัง่ ไหล ผาน ออก มา จาก
filter หลัง จาก นั้น ปลอย ให เลือด ไหล ผาน ลง มา เอง โดย
แรง โนม ถวง ปด clamp B หลงั จาก เลอืด ใน ถงุ RBC
ไหล ผาน filter จน หมด ใช มอื บบี collection bag เพือ่
ไล air ที ่เหลอื ขึน้ ไป ขาง บน ทาง by-pass tubing กลบั
ไป สู RBC bag จน หมด เสร็จ แลว เปด clamp B
ปลอย ให เลือด จาก ชุด กรอง ไหล ผาน ลง มา ใน ถุง con-
tainer  จน หมด ปด clamp ใช sealer machine แยก

filtered blood ออก ชั่ง น้ําหนัก และ จด บันทึก ไว บน ถุง
ดวย ปากกา permanent การ กรอง ทํา ที่ อุณหภูมิ 22-
25 ซํ. ( รปู ที่ 2)
การ นับ เม็ด เลือด

นาํ เลอืด จาก สาย ของ ถงุ เลอืด กอน กรอง และ หลงั กรอง
มา นบั cells ดวย เครือ่ง CELL-DYN1700   วดั ปรมิาตร
ของ เลอืด, นบั จาํนวน WBC, RBC และ platelets, ด ูคา
Hb, Hct., สาํหรบั จาํนวน WBC หลงั กรอง นาํ เลอืด จาก
สาย ของ ถุง เลือด มา นับ โดย Nageotte chamber
method  ประสทิธภิาพ การ กรอง ด ูจาก คา
WBC removal  (%)  =

 ( 1 - No of WBC after filtration ) x 100
No.of WBC before filtration

RBC recovery (%) =
Hct (%) x net weight (g) of LR RBC  x 100

Hct (%) x net weight (g) of RBC
การ เปรียบ เทียบ สถิติ ใช unpaired t test โดย

โปรแกรม  SPSS โดย คา P < 0.05 ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ

ผล การ ศกึษา
จาก ผล การ ศกึษา การ ใช ชดุ กรอง Sepacell R-500

(II) และ Sepacell RZ-200B1 แสดง ดงั ตาราง ที่ 1 โดย
Sepacell R-500 (II) กรอง เลือด donor ชนิด Adsol
red  cells 10 ราย และ red cells 139 ราย ใน ปพ.ศ.
2545-2546 รวม จาํนวน 149 ราย กอน กรอง ปรมิาตร
เฉลี่ย 293 mL, WBC คาเฉลี่ย 3.3 x109 cells/unit,
RBC คาเฉลีย่ 2.5 x1012 cells/unit, platelet คาเฉลีย่
3.4 x109 cells/unit, Hb คาเฉลีย่ 23.2 g/dLและ Hct.
คาเฉลีย่รอย ละ  73.9 ตาม ลาํดบั หลงั กรอง เลอืด ปรมิาตร
เฉลีย่ 260 mL, WBC คาเฉลีย่ 0.58 x 106 cells/unit,
RBC คาเฉลีย่ 2.2 x 1012 cells/unit, platelet คาเฉลีย่
0.2 x 109 cells/unit, Hb คาเฉลีย่ 22.1 g/dL และ Hct.
คาเฉลีย่รอย ละ  74.2 ตาม ลาํดบั

ใน เดอืน สงิหาคมพ.ศ.2546 ถงึ มนีาคม 2547 ได ทาํ
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รูปที่ 1 Sepacell R-500 (II)
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รูปที่  2 Sepacell RZ-200B1
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การ ศกึษา การ ใช Sepacell RZ-200B1 ใน การ กรอง เลอืด
donor ชนดิ whole blood 37 ราย, red cells 16 ราย
และ Adsol red cells 12 รายรวม ทั้ง สิ้น จํานวน 65
ราย  กอน กรอง ปรมิาตร เฉลีย่ 426 mL, WBC คาเฉลีย่
3 x109 cells/unit, RBC คาเฉลีย่ 2.3  x1012 cells/unit,
platelet คาเฉลีย่ 7.1 x1010 cells/unit, Hb คาเฉลีย่ 16
g/dL และ Hct. คาเฉลีย่รอย ละ  47.7 ตาม ลาํดบั หลงั
กรอง เลอืด ปรมิาตร เฉลีย่ 394 mL, WBC คาเฉลีย่ 0.28
x 106 cells/unit, RBC คาเฉลีย่ 2.1 x 1012  cells/unit,
platelet คาเฉลี่ย 3.2 x 1010 cells/unit, Hb คาเฉลี่ย
15.3 g/dL และ Hct. คาเฉลีย่รอย ละ  47.1  ตาม ลาํดบั

ผล การ เปรยีบ เทยีบ คา WBC removal และ RBC
recovery  ระหวาง Sepacell R-500 (II) และ Sepacell
RZ-200B1 แสดง ดงั ตาราง ที่ 2 โดย พบ วา การ กรอง red
cells มี ่คาเฉลีย่ WBC removal และ RBC recovery ไม
แตก ตางกัน สวน การ กรอง Adsol red cells โดย

Sepacell  RZ-200B1 ได คา RBC recovery (91.9%)
มาก กวา Sepacell R-500 (II) (89.3%) อยาง ม ีนยั สาํคญั
(p=0.04) แต คา WBC removal ไม แตก ตางกัน เมื่อ
เปรยีบ เทยีบ การ กรอง เลอืด ทัง้ หมด พบ วา Sepacell RZ-
200B1 ให คา WBC removal (99.99%) มาก กวา
Sepacell R-500 (II) (99.98%) อยาง มี นัย สําคัญ
(p=0.01)  และ ให คา RBC recovery (91.13%) มาก กวา
Sepacell R-500 (II) (88.2%) อยาง มี นัย สําคัญ
(p<0.0001)

การ เปรยีบ เทยีบ เวลา ที ่ใช ใน การ กรอง แสดง ดงั ตาราง
ที่ 3 โดย พบ วา การ กรอง whole blood ใช เวลา เฉลีย่ นอย
กวา red cells และ Adsol red cells ชดุ กรอง Sepacell
RZ-200B1 ใช เวลา กรอง red cells (14.15 นาที) นอย
กวา  Sepacell R-500 (II) (20.61 นาท)ี อยาง ม ีนยั สาํคญั
(p=0.0001) การ กรอง Adsol red cells Sepacell RZ-
200B1 ใช เวลา (13.6 นาท)ี นอย กวา Sepacell R-500

Pre-Filtration
Volume  (mL)
WBC cells/unit (x109)
RBC cells/unit (x1012)
Platelet cells/unit (x109)
Hb (g/dL)
Hct (%)

Post-filtration
Volume (mL)
WBC cells/unit (x106)
RBC cells/unit (x1012)
Platelet cells/unit (x109)
Hb (g/dL)
Hct (%)

ตาราง ที่ 1  แสดง ผล การ กรอง เลอืด โดย Sepacell R-500 (II) และ Sepacell RZ-200 B1
Parameters R-500 (II)(n=149) RZ-200 B1  (n=65)

Mean± SD
293± 28
3.3±0.9
2.5±0.3
3.4±2.5
23.2± 2.8
73.9± 8.4

260±27
0.58±0.8
2.2±0.3
0.2±0.6
22.1± 5.3
74.2± 8.6

Mean± SD
426± 91.4
3.0± 0.9
2.3± 0.3
7.1± 4.2
16.0± 4.0
47.7± 14.7

394± 89
0.28±0.4
2.1±0.3
3.2±3.2
15.3± 4.3
47.1±14.1
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(II) (19.12 นาที) แต ไม พบ มี ความ แตก ตาง อยาง มี นัย
สําคัญ  เมื่อ เปรียบ เทียบ การ กรอง เลือด ทั้ง หมด พบ วา
Sepacell  RZ-200B1 ใช เวลา(13.28 นาท)ี นอย กวา
Sepacell  R-500 (II) (20.4 นาที) อยาง มี นัย สําคัญ
(p<0.0001)

วจิารณ
จาก ผล ของ การ ศกึษา จะ เหน็ ได วา ชดุ กรอง เมด็ เลอืด

ขาว ทัง้ 2 ชนดิ สามารถ แยก เมด็ เลอืด ขาว ได ตาม มาตรฐาน

คอื 1) WBC removal - AABB <5x106WBC/product
- Coucil of Europe <1x106 WBC/product 2) RBC
recovery ≥ 85%2 จาก การ ใช ชุด กรอง เม็ด เลือด ขาว
สาํหรบั เตรยีม เลอืด ให ผูปวย สวน ใหญ ซึง่ ไดแก โรค เลอืด
ธาลาสซี เมีย และ การ ศึกษา กรอง เลือด ผู บริจาค จํานวน
214 ราย พบ วา Sepacell RZ-200B1 สามารถ แยก เมด็
เลอืด ขาว ได ด ีกวา ม ีการ สญูเสยี เมด็ เลอืด แดง นอย กวา
Sepacell R-500 (II) อยาง ม ีนยั สาํคญั และ ใช เวลา ใน การ
กรอง สัน้ กวา การ ใช ชดุ กรอง เมด็ เลอืด ขาว ทัง้ 2 ชนดิ นี้

Red cells

Adsol Red cells

Total

ตาราง ที่ 2  แสดง ผล การ เปรียบ เทียบ คา WBC removal และ RBC recovery ระหวาง Sepacell R-500 (II) และ
Sepacell RZ-200B1

Component Parameter R-500 (II) RZ-200B1 P value
Mean±SD  (n=139)

99.98± 0.03
88.12± 4.05

(n=10)
99.98± 0.01
89.35±4.2
(n=149)

99.98±0.03
88.2± 4.05

Mean± SD  (n=16)
99.98± 0.02
87.14± 0.98

(n=12)
99.99± 0.01
91.94±3.5
(n=65)

99.99± 0.01
91.13± 3.83

WBC Removal (%)
RBC Recovery (%)

WBC Removal (%)
RBC Recovery (%)

WBC Removal (%)
RBC Recovery (%)

0.7
0.3

0.4
0.04

0.01
<0.0001

Whole blood

Red cells

Adsol red cells

Total

ตาราง ที่ 3 แสดง ผล การ เปรยีบ เทยีบ เวลา ที ่ใช กรอง ระหวาง Sepacell R-500 (II) และ Sepacell RZ- 200B1
R-500 (II)

เวลา เฉลีย่ ( นาท)ี
RZ-200B1

เวลา เฉลีย่ ( นาท)ี P value

Mean± S.D  (n=0)
-

(n=25)
20.61±5.84

(n=4)
19.12± 11.64

(n=29)
20.4± 6.63

Mean±S.D  (n=36)
12.48± 4
(n=17)

14.15±2.61
(n=12)

13.6± 4.83
(n=65)

13.28±4.15

0.0001

0.2

<0.0001
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เปน แบบ pre-storage filtration ซึ่ง มี ประสิทธิภาพ ใน
การ ลด เมด็ เลอืด ขาว ให เหลอื < 5x106 เมือ่ เปรยีบ เทยีบ
กบั การ กรอง โดย ใช วธิี inverted centrifugation และ
Top and Bottom system (Optisystem) ซึง่ จะ แยก
เมด็ เลอืด ขาว ได เพยีงรอย ละ  70-80 เทานัน้ และ ยงั ม ีการ
สญูเสยี เมด็ เลอืด แดง ประมาณรอย ละ  203 เมด็ เลอืด ขาว
ที ่นอย กวา 5x106 พบ วา สามารถ ลด การ เกดิ febrile non-
hemolytic  transfusion reaction, HLA allo immuni-
zation  ซึง่ ม ีผล ตอ 1) platelet refractoriness คอื ภาวะ
ที ่ผูปวย ไดรบั เกรด็ เลอืด แลว ม ีการ เพิม่ ขึน้ ของ เกรด็ เลอืด
นอย 2) renal allograft rejection นอก จาก นี ้จะ ลด
การ ติดเชื้อ จาก cytomegalovirus (CMV) ซึ่ง เปน เชื้อ
ไวรสั ทีอ่ยู ใน เมด็ เลอืด ขาว ถา กรอง เมด็ เลอืด ขาว ออก ก ็จะ
แยก เชื้อ ไวรัส นี้ ออก มา ดวย และ อาจ ปองกัน การ เกิด
transfusion  associated immune suppression จาก
การ ให เลือด ซึ่ง ทําให การ ตอบ สนอง โดย ภูมิคุมกัน ของ
รางกาย เปลีย่น ไป จาก เดมิ ที ่อาจ ม ีผล ตอ tumor recur-
rence  และ postoperative bacterial infection4

ใน คน ไทย จาก การ ศกึษา ของ อาํ ไพ วรรณ จวน สมัฤทธิ์
และ คณะ 5 พบ วา กลุม คนไข chronic hemolytic ane-
mia  ที ่ไดรบั เลอืด packed red cell ธรรม ดา มี HLA
antibody 65% ซึง่ พบ วา สงู กวา คนไข ที ่ไดรบั leukocyte
- reduced blood โดย วธิี inverted centrifugation
(พบ 24%) แต สําหรับ leukocyte - reduced blood
โดย วธิกีาร กรอง ไม พบ HLA antibody เลย (0%)

เทคนคิ ที ่ใช แยก เมด็ เลอืด ขาว โดย วธิกีาร กรอง หรอื
apheresis มี ปจจัย หลาย อยาง ที่ มี ผล ตอ การ แยก เม็ด
เลอืด ขาว ไดแก อณุหภมู ิขณะ ที ่กรอง ความ เรว็ ของ เลอืด
ขณะ ที ่ไหล ผาน filter จาํนวน ของ leukocytes ที ่ผาน เขา
มา ใน filter โปรตนี ตาง ๆ  platelets การ ไล อากาศ เพือ่
เกบ็ เลอืด ที ่เหลอื หลงั จาก การ กรอง อาย ุการ เกบ็ ของ เลอืด
และ การ มี Homoglobin S ปรากฏ ใน red cells ที่ นํา
มาก รอง ประสิทธิภาพ ใน การ กรอง เม็ด เลือด ขาว จะ

ลดลง เมือ่ อณุหภมู ิสงู ขึน้ การ กรอง ที่ 4 ซํ ด ีกวา 37 ซํ โดย
มี การ เปรียบ เทียบ ระหวาง การ กรอง ที่ 4 ํซ และ 37 ํซ
พบ วา คาเฉลีย่ ของ เมด็ เลอืด ขาว ที ่เหลอื หลงั กรอง ที่ 37 ซํ
มาก กวา ที่ 4 ซํ 10 ถงึ 100 เทา ชดุ กรอง รุน ใหม ที ่นาํ มา
ใช กรอง พบ วา อณุหภมู ิไม คอย ม ีผล ตอ การ กรอง และ ม ีการ
ทดลอง เปรียบ เทียบ ประสิทธิภาพ ใน การ กรอง ที่ 4 ํซ
และ ที่ 22 ซํ แต ยงั ไม สามารถ บอก ความ แตก ตาง ได6 ใน
การ ศึกษา นี้ ได ใช อุณหภูมิ กรอง ที่ 22 ํซ ซึ่ง พบ วา ให
ประสิทธิภาพ ใน การ กรอง ที่ ดี ได มาตรฐาน นอก จาก นี้
ระยะ เวลา ที่ ใช กรอง อาจ มี บทบาท ดวย เชน การ กรอง
แบบ bedside ตอง กรอง ชา ๆ  และ ใช เวลา นาน ทําให
อณุหภมู ิของ เลอืด ที ่กรอง สงู ขึน้ ประสทิธภิาพ ใน การ กรอง
ก็ จะ ลดลง และ ใน การ ศึกษา ที่ ผาน มา พบ วา การ ไหล ของ
เลือด ชา ทําให ประ สิทธิ ภาพ การ กรอง ลดลง7,8 ใน การ
ศกึษา นี ้ไดเปรยีบ เทยีบ เวลา ใน การ กรอง พบ วา Sepacell
RZ-200B1 ใช เวลา ใน การ กรอง นอย กวา Sepacell R-500
(II) ซึ่ง อาจ มี ผล ตอ ประสิทธิภาพ ใน การ กรอง เลือด ทั้ง
หมด ทาํให ได คา WBC removal และ RBC recovery
ด ีกวา อยางไร ก ็ตาม เมือ่ เปรยีบ เทยีบ แต ละ สวน ประกอบ
ของ เลอืด ให ผล ไม แตก ตาง อยาง ม ีนยั สาํคญั อาจ เกดิ จาก
จํานวน สวน ประกอบ เลือด ที่ นํา มา เปรียบ เทียบ ใน การ
ศกึษา ม ีนอย ประสทิธภิาพ ใน การ กรอง อาจ ม ีผล ได จาก ผู
บรจิาค เลอืด เชน จาํนวน เมด็ เลอืด ขาว ของ ผู บรจิาค ความ
ผดิ ปกต ิของ hemoglobin และ ปจจยั อืน่ จาก ผู บรจิาค ที่
ไม ทราบ แน ชัด นอก จาก นี้ วิธี ที่ ใช นับ เม็ด เลือด ขาว ก็ มี
ความ สาํคญั ใน การ นบั เมด็ เลอืด ขาว ที ่เหลอื หลงั กรอง ซึง่
มี จํานวน เล็ก นอย อาจ นับ ได หลาย วิธี ไดแก วิธี ที่ ใช
Nageotte  chamber ซึง่ นยิม ใช มากทสีดุ อยางไร ก ็ตาม
วธิ ีนี ้คอน ขาง เสยี เวลา และ ตองการ ความ ชาํนาญ ใน กา รทาํ
ใน ปจจบุนั ม ีวธิ ีอืน่ ไดแก วธิี flow cytometry และ mi-
cro fluorometry  ซึ่ง ให คา ที่ แมนยํา กวา วิธี Nageotte
chamber  และ สามารถ ตรวจ ตัวอยาง จํานวน มาก ได ไม
เสยี เวลา แต ม ีราคา แพง มาก กวา9
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สรุป
 การ แยก เมด็ เลอืด ขาว ออก จาก เลอืด บรจิาค หลงั จาก

การ เจาะ เกบ็ เลอืด ใหมๆ  (pre-storage leukocyte reduc-
tion)  จะ ชวย ทําให เลือด บริสุทธิ์ และ ปลอดภัย ขึ้น การ
ศกึษา ประสทิธภิาพ การ กรอง เลอืด โดย ใช ชดุ กรอง ทัง้ 2
ชนดิ นี ้พบ วา ได มาตรฐาน เหมอืน กนั อยางไร ก ็ตาม การ ใช
ชุด กรอง มี ราคา แพง ซึ่ง ควร จะ ตอง พิจารณา การ ใช และ
ควร ม ีวธิ ีที ่ทาํให ม ีประสทิธภิาพ ใน การ ลด เมด็ เลอืด ขาว ดี
และ ราคา ไม แพง ซึ่ง ก็ ควร มี การ พัฒนา ตอไป

กิตติกรรม ประกาศ
คณะ ผู วิจัย ขอ ขอบ พระ คุณ นาง จิต รา โพธิ์ นอย

เจาหนาที ่สาํนกังาน ภาควชิา เวช ศาสตร การ ธนาคาร เลอืด
ที่ ให ความ อนุเคราะห ใน การ พิมพ ตน ฉบับ นี้
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Abstract:  This study was performed to evaluate the effectiveness of pre-storage filtration by the use
of  leukocyte reduction filters for red cells, Sepacell R-500(II) Baxter USA and Sepacell RZ-200B1 Asahi
Medical  Japan. In 2002-2003 Sepacell R-500(II) was used to remove leukocyte from 149 units of adsol
red  cells and red cells. The mean of WBC removal was 99.982%, residual WBC 0.58X106 cells/unit and
RBC  recovery 88.2%. The mean time for filtration was 20.40 minutes. In 2003 Sepacell RZ-200B1 was
used  to remove leukocyte from 65 units of whole blood, adsol red cells and red cells. The mean of WBC
removal  was 99.99%, residual WBC 0.28X106 cells/unit and RBC recovery 91.13%. The mean time for
filtration  was 13.28 minutes. Leukocyte - reduced red cells received from the two filters reached stan-
dard  value and we found that Sepacell RZ-200B1 was significantly better in WBC removal with more
RBC  recovery than Sepacell R-500 (II). In addition Sepacell RZ-200B1 had taken shorter time for filtration
shorter  than Sepacell R-500 (II).
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