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การศึกษาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบการใชFilter2ชนิด
ระหวางSepacellR-500(II)และSepacellRZ-200B1
ในPre-storageLeukocyteReduction
ลักษมีกลัญชัย,ศศิจิตเวชแพศย,วิโรจนจงกลวัฒนา, อุษณียศิริบุญฤทธิ์,
กรองทิพยวิจิตรจินดาและวราภรณสุรัตนรังสรรค
ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดยอ: ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกรองเม็ดเลือดขาวจากเลือดชนิดwholeblood,adsolred
cellsและredcellsโดยวิธีpre-storagefiltrationโดยใชleukocytereductionfilterสําหรับRBC2ชนิด
ระหวางSepacellR-500(II)Baxter,USAและSepacellRZ-200B1,AsahiMedicalJapanจากการศึกษา
SepacellR-500(II)ซึง่ นํามาใชกรองเลือดadsolredcellsและredcellsในปพ.ศ.2545-2546จํานวน149ราย
พบวามีWBCremovalคาเฉลี่ยรอยละ99.982,มีresidualWBCคาเฉลี่ย0.58x106cells/unitและมีRBC
recoveryคาเฉลีย่ รอยละ88.2ใชเวลาในการกรองเฉลีย่ 20.40นาทีสําหรับSepacellRZ-200B1นํามาใชกรองเลือด
wholeblood,adsolredcellsและredcellsในปพ.ศ. 2546จํานวน65รายพบวามีWBCremovalคาเฉลีย่ รอยละ
99.99,มีresidualWBCคาเฉลีย่ 0.28x106cells/unitและมีRBCrecoveryคาเฉลีย่ รอยละ91.13ใชเวลาในการกรอง
เฉลีย่ 13.28นาทีโดยชุดกรองทัง้ 2ชนิดสามารถแยกเม็ดเลือดขาวไดตามมาตรฐานและชุดกรองSepacellRZ-200B1
มีคาWBCremovalและRBCrecoveryดีกวาSepacellR-500(II)อยางมีนัยสําคัญและใชเวลาในการกรองนอย
กวา
KeyWords: z Leukoreductionfilter
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2549;16:15-24.
Leukocytereductionคือการแยกเม็ดเลือดขาว
ออกจากเลือดทําไดหลายวิธได
ี แกการปน แบบหัวกลับ
การปนและบีบแยกดวยเครื่องอัตโนมัติและการใชชุด
กรองเม็ดเลือดขาว(filter)การกรองเม็ดเลือดขาวมี3
ไดรับตนฉบับ11ธันวาคม2548ใหลงตีพิมพ6มกราคม2549
ตองการสําเนาตนฉบับกรุณาติดตอพญ.ศศิจิตเวชแพศยภาควิชา
เวชศาสตร การ ธนาคาร เลือด คณะ แพทยศาสตร ศิริราช พยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพรานนกเขตบางกอกนอยกรุงเทพฯ10700

วิธี ไดแก1prestorageleukocytereduction:กรอง
ที่ธนาคารเลือดหรือbloodcenterหลังจากเจาะเก็บ
เลื อ ด ได ไม นาน มี ขบวน การ มาตรฐาน และ ควบคุ ม
คุณภาพซึง่ มีอัตราการขจัดเม็ดเลือดขาวคงที่ 2in-lab
post-storageleukocytereduction:วิธนีี กรอง
้ ทีใน
่
หองปฏิบัติการของโรงพยาบาลซึ่งไดรับเลือดไปจาก
bloodcenterและ3bedsideleukocytereduction
วิธีนี้กรองขางเตียงผูปวย
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การเตรียมleukocyte-depletedredcellsมีการ
ใช leukocytereductionfilter3ชนิดไดแก1)
connectable filter เปน ชุด กรอง เม็ด เลือด ขาว ซึ่ง
ประกอบดวยชุดกรอง(filter)และcollectionbag
สามารถเตรียมไดแบบopensystem(ใชภายใน24
ชั่วโมง)หรือclosedsystemโดยใชเครื่องเชื่อมสาย
sterileconnectingdevice(SCD)เลือดทีได
่ สามารถ
เก็บไดนานเทาเดิมไดแกชุดกรองชนิดSepacellR500(II)และSepacellRZ-200B12)WBIn-Line
filterเปนชุดกรองเม็ดเลือดขาวทีต่ อกับถุงเลือดของผู
บริจาคเปนแบบถุงพวงมีทัง้ แบบกรองกอนการปน และ
ปน ถุงเลือดกอนแลวกรองแยกเม็ดเลือดขาว3)RCPL
In-Line filter เปนชุดกรอง เม็ดเลือดขาว ประกอบ
ดวยชุดกรองทีใช
่ แยกเม็ดเลือดขาวจากredbloodcell
(RBC)และชุดกรองที่ใชแยกเม็ดเลือดขาวจากplateletsเชือ่ มตอกับถุงพวงชุดกรองนีใช
้ ปน แยกplatelet
richplasmaแลวกรองเม็ดเลือดขาวออกภายหลัง1
การใชชุดกรองเลือดเริม่ จากมีการใชmicroaggregatefiltersซึง่ ทําดวยpolyesterหรือplasticscreen
fibersมีporesizeขนาด20ถึง40 µmเลือดยูนติ ที่
นํามากรองถูกปนกอนทําใหมีขนาดของmicroaggregateใหญขึน้ เชนplatelets,whitebloodcell(WBC)
และจะถูกกรองไวขณะผานชุดกรองตอมามีการทําให
การแยกเม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพขึ้นโดยนําเลือด
ยูนิตที่จะกรองไวที่4 ํซ.นาน3ชั่วโมงกอนเพื่อทําให
เย็นหลังจากที่เลือดยูนิตนั้นถูกปนเสร็จแลวการใชชุด
กรองชนิดนีสามารถ
้
แยกเม็ดเลือดขาวไดรอ ยละ90-99
(1-2-logreductionของเม็ดเลือดขาวในยูนติ )(5x108)
และมีการสูญเสียเม็ดเลือดแดงนอยปจจุบันไดมีการ
พัฒนาการใชleukocytereductionfilters(thirdgeneration)ใชหลักการกรองแบบselectiveadsorption
ของleukocytesหรือleukocytesและplatelets
สําหรับSepacellR-500(II)และSepacellRZ-200B1
ก็ไดพัฒนาขึน้ มาใหมเชนกัน(thirdgeneration)ซึง่ ทํา

ดวยสารpolyesterfiberSepacellRZ-200B1มีการ
พั ฒ นา เพิ่ ม ขึ้ น คื อ ปรั บ ปรุ ง ให  fiber surface เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการกรองใหเร็วขึ้นจากมาตรฐานของ
FDAไดกําหนดใหเลือดชนิดWBC-reducedมีเม็ด
เลือดขาวเหลือนอยกวา5x106อยางไรก็ตามมีตัวแปร
หลายอยางทีอาจ
่ มีผลตอประสิทธิภาพของการกรองไดแก
อุณหภูมิ ความเร็วของเลือดทีผ่ านชุดกรองและอืน่ ๆ
ดั ง นั้ น วั ต ถุ ป ระสงค ของ การ ศึ ก ษา นี้ เพื่ อ ประเมิ น ดู
ประสิทธิภาพของชุดกรองทีนํ่ ามาใชในการกรองเลือดใน
งานประจําของหองปฏิบัติการธนาคารเลือดและศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดกรองสําหรับRBC2
ชนิดคือSepacellR-500(II)Baxter,USAและ
SepacellRZ-200B1,AsahiMedicalJapanซึ่งมี
ความแตกตางในความเร็วของการกรอง
วัสดุและวิธกี าร
ตัวอยางศึกษา
เลือดทีนํ่ ามากรองและทําการศึกษามีจํานวนทัง้ หมด
214ยูนติ เปนเลือดทีเจาะ
่ เก็บไวหรือหลังจากเจาะเลือด
แลวแยกสวนประกอบตางๆออกกอนแลวเก็บไวในตูเ ย็น
เก็บเลือดอุณหภูมิ 4±2 ซํ .เพือ่ รอผลlabหลังจากทราบ
ผลแลวนํามากรองภายใน24ชัว่ โมงเลือดที่กรองโดย
ชุดกรองชนิดSepacellR-500(II)ประกอบดวยred
cells139ยูนติ ,adsolredcells10ยูนติ สวนเลือดที่
กรองโดยชุดกรองชนิดSepacellRZ-200B1ประกอบ
ดวยwholeblood37ยูนติ redcells16ยูนติ adsol
redcells12ยูนติ
วัสดุตางๆที่ใชในการกรองไดแก 1)ชุดกรอง2
ชนิดไดแกSepacellR-500(II)BaxterUSAราคาชุด
ละ950บาท,SepacellRZ-200B1AsahiJapanราคา
ชุดละ952.30บาท2)SCD(Sterileconnecting
device)เครื่องมือเชื่อมสายแบบsteriletechnique
และclosedsystem3)sealermachine4)เครือ่ ง
ชั่งน้ําหนัก5)ปากกาpermanent6)เสาสําหรับ
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แขวนชุดกรองสูงประมาณ1-1.5เมตรมีตะขอสําหรับ
แขวนถุงเลือดและถาดรองสําหรับstoragecontainer
วิธกี ารกรองดวยSepacellR-500(II)
ทําตามคําแนะนําของบริษทั โดยปดclampบนชุด
กรองทั้ง2อันเชื่อมชุดกรองกับถุงเลือดดวยSCD
เขยาถุงเลือดเบาๆแลวแขวนถุงเลือดไวทีเสา
่ สวนบนให
ระยะ หาง ระหวาง ถุง เลือด กับ storage container
ประมาณ1.3เมตรเปดclampใหเลือดจากถุงไหลผาน
เขาชุดกรองแลวใชมือบีบถุงเลือดใหเลือดเขาไปจนเต็ม
filterจนกระทัง่ ไหลผานออกมาจากfilterหลังจากนัน้
ปลอยใหเลือดไหลผานลงมาเองโดยgravityเมือ่ เลือด
ไหลผานfilterจนหมดเปดclamponewayvalveใช
มือคอยๆบีบถุงfilteredredcellจนกระทัง่ airถูกไล
ขึน้ ไปตามสายairจนหมดบีบเลือดเขาไปในสายตาม
ตองการแลวปดclamponewayvalveปลอยให
เลือดจากชุดกรองไหลผานลงมาในถุงcontainerจน
หมดปดclampใชsealermachineแยกfiltered
bloodออกการกรองทําทีอุ่ ณหภูมิ 22-25 ํซ.(รูปที่1)
วิธกี ารกรองดวยSepacellRZ-200B1
ทําตามคําแนะนําของบริษทั โดยปดclampsAและ
Bเขยาถุงเลือดเบาๆเชือ่ มชุดกรองเขากับถุงเลือดดวย
SCDแขวนถุงเลือดไวกับเสาใหถุงเลือดอยูขางบนให
ระยะ หาง ระหวาง ถุง เลือด กับ storage container
ประมาณ1.3เมตรปลอยชุดกรองและcollection
bagลงมาขางลางเปดclampsAและBปลอยให
เลือดไหลผานจากถุงลงมาในfilterใชมือบีบถุงเลือดให
เลือดเขาไปจนเต็มfilterจนกระทัง่ ไหลผานออกมาจาก
filterหลังจากนั้นปลอยใหเลือดไหลผานลงมาเองโดย
แรงโนมถวงปดclampBหลังจากเลือดในถุงRBC
ไหลผานfilterจนหมดใชมือบีบcollectionbagเพือ่
ไลairทีเหลื
่ อขึน้ ไปขางบนทางby-passtubingกลับ
ไปสูRBCbagจนหมดเสร็จแลวเปดclampB
ปลอยใหเลือดจากชุดกรองไหลผานลงมาในถุงcontainerจนหมดปดclampใชsealermachineแยก
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filteredbloodออกชั่งน้ําหนักและจดบันทึกไวบนถุง
ดวยปากกาpermanentการกรองทําที่อุณหภูมิ2225 ซํ .(รูปที่ 2)
การนับเม็ดเลือด
นําเลือดจากสายของถุงเลือดกอนกรองและหลังกรอง
มานับcellsดวยเครือ่ งCELL-DYN1700 วัดปริมาตร
ของเลือด,นับจํานวนWBC,RBCและplatelets,ดูคา
Hb,Hct.,สําหรับจํานวนWBCหลังกรองนําเลือดจาก
สาย ของ ถุง เลือด มา นับ โดย Nageotte chamber
methodประสิทธิภาพการกรองดูจากคา
WBCremoval(%) =
(1-NoofWBCafterfiltration)x100
No.ofWBCbeforefiltration
RBCrecovery(%)=
Hct(%)xnetweight(g)ofLRRBCx100
Hct(%)xnetweight(g)ofRBC
การ เปรียบ เทียบ สถิติ ใช unpaired t test โดย
โปรแกรมSPSSโดยคาP<0.05มีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาการใชชุดกรองSepacellR-500
(II)และSepacellRZ-200B1แสดงดังตารางที่ 1โดย
SepacellR-500(II)กรองเลือดdonorชนิดAdsol
redcells10รายและredcells139รายในปพ.ศ.
2545-2546รวมจํานวน149รายกอนกรองปริมาตร
เฉลี่ย293mL,WBCคาเฉลี่ย3.3x109cells/unit,
RBCคาเฉลีย่ 2.5x1012cells/unit,plateletคาเฉลีย่ 
3.4x109cells/unit,Hbคาเฉลีย่ 23.2g/dLและHct.
คาเฉลีย่ รอยละ73.9ตามลําดับหลังกรองเลือดปริมาตร
เฉลีย่ 260mL,WBCคาเฉลีย่ 0.58x106cells/unit,
RBCคาเฉลีย่ 2.2x1012cells/unit,plateletคาเฉลีย่ 
0.2x109cells/unit,Hbคาเฉลีย่ 22.1g/dLและHct.
คาเฉลีย่ รอยละ74.2ตามลําดับ
ในเดือนสิงหาคมพ.ศ.2546ถึงมีนาคม2547ไดทํา
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รูปที่1SepacellR-500(II)
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รูปที่ 2SepacellRZ-200B1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการกรองเลือดโดยSepacellR-500(II)และSepacellRZ-200B1
Parameters
R-500(II)(n=149) RZ-200B1 (n=65)
Pre-Filtration
Mean±SD
Mean±SD
Volume
(mL)
293±28
426±91.4
9
WBC
cells/unit(x10 )
3.3±0.9
3.0±0.9
12
RBC
cells/unit(x10 )
2.5±0.3
2.3±0.3
9
Platelet
cells/unit(x10 )
3.4±2.5
7.1±4.2
Hb
(g/dL)
23.2±2.8
16.0±4.0
Hct
(%)
73.9±8.4
47.7±14.7
Post-filtration
Volume
WBC
RBC
Platelet
Hb
Hct

(mL)
cells/unit(x106)
cells/unit(x1012)
cells/unit(x109)
(g/dL)
(%)

การศึกษาการใชSepacellRZ-200B1ในการกรองเลือด
donorชนิดwholeblood37ราย,redcells16ราย
และAdsolredcells12รายรวมทั้งสิ้นจํานวน65
รายกอนกรองปริมาตรเฉลีย่ 426mL,WBCคาเฉลีย่ 
3x109cells/unit,RBCคาเฉลีย่ 2.3x1012cells/unit,
plateletคาเฉลีย่ 7.1x1010cells/unit,Hbคาเฉลีย่ 16
g/dLและHct.คาเฉลีย่ รอยละ47.7ตามลําดับหลัง
กรองเลือดปริมาตรเฉลีย่ 394mL,WBCคาเฉลีย่ 0.28
x106cells/unit,RBCคาเฉลีย่ 2.1x1012 cells/unit,
plateletคาเฉลี่ย3.2x1010cells/unit,Hbคาเฉลี่ย
15.3g/dLและHct.คาเฉลีย่ รอยละ47.1ตามลําดับ
ผลการเปรียบเทียบคาWBCremovalและRBC
recoveryระหวางSepacellR-500(II)และSepacell
RZ-200B1แสดงดังตารางที่ 2โดยพบวาการกรองred
cellsมีค่ าเฉลีย่ WBCremovalและRBCrecoveryไม
แตก ตางกัน สวน การ กรอง Adsol red cells โดย

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

394±89
0.28±0.4
2.1±0.3
3.2±3.2
15.3±4.3
47.1±14.1

SepacellRZ-200B1ไดคาRBCrecovery(91.9%)
มากกวาSepacellR-500(II)(89.3%)อยางมีนัยสําคัญ
(p=0.04)แตคาWBCremovalไมแตกตางกันเมื่อ
เปรียบเทียบการกรองเลือดทัง้ หมดพบวาSepacellRZ200B1 ให คา WBC removal (99.99%) มาก กวา
Sepacell R-500 (II) (99.98%) อยาง มี นัย สําคัญ
(p=0.01)และใหคาRBCrecovery(91.13%)มากกวา
Sepacell R-500 (II) (88.2%) อย า ง มี นั ย สํ า คั ญ 
(p<0.0001)
การเปรียบเทียบเวลาทีใช
่ ในการกรองแสดงดังตาราง
ที่ 3โดยพบวาการกรองwholebloodใชเวลาเฉลีย่ นอย
กวาredcellsและAdsolredcellsชุดกรองSepacell
RZ-200B1ใชเวลากรองredcells(14.15นาที)นอย
กวาSepacellR-500(II)(20.61นาที)อยางมีนัยสําคัญ
(p=0.0001)การกรองAdsolredcellsSepacellRZ200B1ใชเวลา(13.6นาที)นอยกวาSepacellR-500
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคาWBCremovalและRBCrecoveryระหวางSepacellR-500(II)และ
SepacellRZ-200B1
Component
Parameter
R-500(II)
RZ-200B1
Pvalue
Mean±SD (n=139) Mean±SD (n=16)
99.98±0.03
99.98±0.02
0.7
WBCRemoval(%)
Redcells
88.12±4.05
87.14±0.98
0.3
RBCRecovery(%)
(n=10)
(n=12)
0.4
99.98±0.01
99.99±0.01
WBCRemoval(%)
AdsolRedcells
0.04
89.35±4.2
91.94±3.5
RBCRecovery(%)
(n=149)
(n=65)
99.98±0.03
99.99±0.01
0.01
WBCRemoval(%)
Total
88.2±4.05
91.13±3.83
<0.0001
RBCRecovery(%)
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบเวลาทีใช
่ กรองระหวางSepacellR-500(II)และSepacellRZ-200B1
R-500(II)
RZ-200B1
Pvalue
เวลาเฉลีย่ (นาที)
เวลาเฉลีย่ (นาที)
Mean±S.D (n=36)
Mean±S.D (n=0)
Wholeblood
12.48±4
(n=25)
(n=17)
0.0001
Redcells
20.61±5.84
14.15±2.61
(n=4)
(n=12)
0.2
Adsolredcells
19.12±11.64
13.6±4.83
(n=29)
(n=65)
<0.0001
Total
20.4±6.63
13.28±4.15
(II)(19.12นาที)แตไมพบมีความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญเมื่อเปรียบเทียบการกรองเลือดทั้งหมดพบวา
SepacellRZ-200B1ใชเวลา(13.28นาที)นอยกวา
Sepacell R-500 (II) (20.4 นาที)อยางมีนัยสําคัญ
(p<0.0001)
วิจารณ
จากผลของการศึกษาจะเห็นไดวาชุดกรองเม็ดเลือด
ขาวทัง้ 2ชนิดสามารถแยกเม็ดเลือดขาวไดตามมาตรฐาน

คือ1)WBCremoval-AABB<5x106WBC/product
-CoucilofEurope<1x106WBC/product2)RBC
recovery ≥85%2จากการใชชุดกรองเม็ดเลือดขาว
สําหรับเตรียมเลือดใหผูป ว ยสวนใหญซึง่ ไดแกโรคเลือด
ธาลาสซีเมียและการศึกษากรองเลือดผูบริจาคจํานวน
214รายพบวาSepacellRZ-200B1สามารถแยกเม็ด
เลือดขาวไดดีกวามีการสูญเสียเม็ดเลือดแดงนอยกวา
SepacellR-500(II)อยางมีนัยสําคัญและใชเวลาในการ
กรองสัน้ กวาการใชชุดกรองเม็ดเลือดขาวทัง้ 2ชนิดนี้
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เปนแบบpre-storagefiltrationซึ่งมีประสิทธิภาพใน
การลดเม็ดเลือดขาวใหเหลือ<5x106เมือ่ เปรียบเทียบ
กับการกรองโดยใชวิธี invertedcentrifugationและ
TopandBottomsystem(Optisystem)ซึง่ จะแยก
เม็ดเลือดขาวไดเพียงรอยละ70-80เทานัน้ และยังมีการ
สูญเสียเม็ดเลือดแดงประมาณรอยละ203เม็ดเลือดขาว
ทีน่ อยกวา5x106พบวาสามารถลดการเกิดfebrilenonhemolytictransfusionreaction,HLAalloimmunizationซึง่ มีผลตอ1)plateletrefractorinessคือภาวะ
ทีผู่ ป ว ยไดรบั เกร็ดเลือดแลวมีการเพิม่ ขึน้ ของเกร็ดเลือด
นอย2)renalallograftrejectionนอกจากนีจะ
้ ลด
การติดเชื้อจากcytomegalovirus(CMV)ซึ่งเปนเชื้อ
ไวรัสทีอ่ ยูใน
 เม็ดเลือดขาวถากรองเม็ดเลือดขาวออกก็จะ
แยกเชื้อไวรัสนี้ออกมาดวยและอาจปองกันการเกิด
transfusionassociatedimmunesuppressionจาก
การใหเลือดซึ่งทําใหการตอบสนองโดยภูมิคุมกันของ
รางกายเปลีย่ นไปจากเดิมทีอาจ
่ มีผลตอtumorrecurrenceและpostoperativebacterialinfection4
ในคนไทยจากการศึกษาของอําไพวรรณจวนสัมฤทธิ์
และคณะ5พบวากลุม คนไขchronichemolyticanemiaทีได
่ รบั เลือดpackedredcellธรรมดามีHLA
antibody65%ซึง่ พบวาสูงกวาคนไขทีได
่ รบั leukocyte
-reducedbloodโดยวิธี invertedcentrifugation
(พบ24%)แตสําหรับleukocyte-reducedblood
โดยวิธกี ารกรองไมพบHLAantibodyเลย(0%)
เทคนิคทีใช
่ แยกเม็ดเลือดขาวโดยวิธกี ารกรองหรือ
apheresisมีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอการแยกเม็ด
เลือดขาวไดแกอุณหภูมขณะ
ิ ทีกรอง
่ ความเร็วของเลือด
ขณะทีไหล
่ ผานfilterจํานวนของleukocytesทีผ่ านเขา
มาในfilterโปรตีนตางๆ platelets การไลอากาศเพือ่
เก็บเลือดทีเหลื
่ อหลังจากการกรองอายุการเก็บของเลือด
และการมีHomoglobinSปรากฏในredcellsที่นํา
มากรอง ประสิทธิภาพในการกรองเม็ดเลือดขาวจะ

ลดลงเมือ่ อุณหภูมสูิ งขึน้ การกรองที่ 4 ซํ ดีกวา37 ซํ โดย
มีการเปรียบเทียบระหวางการกรองที่4 ํซและ37 ํซ
พบวาคาเฉลีย่ ของเม็ดเลือดขาวทีเหลื
่ อหลังกรองที่ 37 ซํ 
มากกวาที่ 4 ซํ 10ถึง100เทาชุดกรองรุน ใหมทีนํ่ ามา
ใชกรองพบวาอุณหภูมไม
ิ คอยมีผลตอการกรองและมีการ
ทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกรองที่4 ํซ
และที่ 22 ซํ แตยังไมสามารถบอกความแตกตางได6ใน
การ ศึกษา นี้ ได ใช อุณหภูมิ กรอง ที่ 22 ํซ ซึ่ง พบ วา ให
ประสิทธิภาพในการกรองที่ดีไดมาตรฐาน นอกจากนี้
ระยะเวลาที่ใชกรองอาจมีบทบาทดวยเชนการกรอง
แบบ bedside ตอง กรอง ชา ๆ และ ใช เวลา นาน ทําให
อุณหภูมของ
ิ เลือดทีกรอง
่ สูงขึน้ ประสิทธิภาพในการกรอง
ก็จะลดลงและในการศึกษาที่ผานมาพบวาการไหลของ
เลือดชาทําใหประ สิทธิ ภาพการ กรอง ลดลง7,8ในการ
ศึกษานีได
้ เปรียบเทียบเวลาในการกรองพบวาSepacell
RZ-200B1ใชเวลาในการกรองนอยกวาSepacellR-500
(II)ซึ่งอาจมีผลตอประสิทธิภาพในการกรอง เลือดทั้ง
หมดทําใหไดคาWBCremovalและRBCrecovery
ดีกวาอยางไรก็ตามเมือ่ เปรียบเทียบแตละสวนประกอบ
ของเลือดใหผลไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญอาจเกิดจาก
จํานวน สวน ประกอบ เลือด ที่ นํา มา เปรียบ เทียบ ใน การ
ศึกษามีนอยประสิทธิภาพในการกรองอาจมีผลไดจากผู
บริจาคเลือดเชนจํานวนเม็ดเลือดขาวของผูบริ
 จาคความ
ผิดปกติของhemoglobinและปจจัยอืน่ จากผูบริ
 จาคที่
ไมทราบแนชัดนอกจากนี้วิธีที่ใชนับเม็ดเลือดขาวก็มี
ความสําคัญในการนับเม็ดเลือดขาวทีเหลื
่ อหลังกรองซึง่
มี จํานวน เล็ก นอย อาจ นับ ได หลาย วิธี ไดแก วิธี ที่ ใช
Nageottechamberซึง่ นิยมใชมากทีสดุ อยางไรก็ตาม
วิธนีี ค้ อนขางเสียเวลาและตองการความชํานาญในการทํา
ในปจจุบนั มีวิธีอืน่ ไดแกวิธี flowcytometryและmicrofluorometryซึ่งใหคาที่แมนยํากวาวิธีNageotte
chamberและสามารถตรวจตัวอยางจํานวนมากไดไม
เสียเวลาแตมีราคาแพงมากกวา9
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EffectivenessandComparisonofTwoFiltersBetween
SepacellR-500(II)andSepacellRZ-200B1in
Pre-storageLeukocyteReduction
KalanchaiL,VejbaesyaS,ChongkolwatanaV,SiriboonritU,
WichitchindaK, andSuratanarungsunV
DepartmentofTransfusionMedicine,FacultyofMedicineSirirajHospital,MahidolUniversity

Abstract: Thisstudywasperformedtoevaluatetheeffectivenessofpre-storagefiltrationbytheuse
ofleukocytereductionfiltersforredcells,SepacellR-500(II)BaxterUSAandSepacellRZ-200B1Asahi
MedicalJapan.In2002-2003SepacellR-500(II)wasusedtoremoveleukocytefrom149unitsofadsol
redcellsandredcells.ThemeanofWBCremovalwas99.982%,residualWBC0.58X106cells/unitand
RBCrecovery88.2%.Themeantimeforfiltrationwas20.40minutes.In2003SepacellRZ-200B1was
usedtoremoveleukocytefrom65unitsofwholeblood,adsolredcellsandredcells.ThemeanofWBC
removalwas99.99%,residualWBC0.28X106cells/unitandRBCrecovery91.13%.Themeantimefor
filtrationwas13.28minutes.Leukocyte-reducedredcellsreceivedfromthetwofiltersreachedstandardvalueandwefoundthatSepacellRZ-200B1wassignificantlybetterinWBCremovalwithmore
RBCrecoverythanSepacellR-500(II).InadditionSepacellRZ-200B1hadtakenshortertimeforfiltration
shorterthanSepacellR-500(II).
KeyWords: z Leukoreductionfilter
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