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การเตรียมตัวอย่างทดสอบในงาน EQAS สาขาธนาคารเลือด
สาริกา เมฆฉาย และ นุชนาฏ เปรมประยูร
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

การประเมินคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารโดยองค์กรภายนอก (external quality assessment schemes: EQAS) หรือ การทดสอบ
ความช�ำนาญของห้องปฎิ บตั ิ การ (proficiency test; PT) เป็ น
กลไกหนึ่งทีส่ ำ� คัญของระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร (quality
assurance) ซึง่ ท�ำหน้าทีท่ ดสอบความช�ำนาญในการปฏิบตั กิ าร และ
ประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้ผลการตรวจมีความ
ถูกต้อง แม่นย�ำ เชื่อถือได้ ช่วยให้การรักษาผูป้ ่ วยมีประสิทธิภาพ
สูงสุด EQAS นับเป็ นเครื่องมือส�ำคัญทีใ่ ช้ประเมินความสามารถของ
บุคลากร ระบบการด�ำเนินการของห้องปฏิบตั กิ ารในการทดสอบสิง่
ส่งตรวจต่างๆ1,2 รวมทัง้ เป็ นข้อมูลส�ำคัญทีต่ อ้ งใช้เพือ่ แสดงความ
สามารถในการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานสากล
ได้แก่ มาตรฐาน ISO 15189: 20123 และมาตรฐานระดับประเทศ
ได้แก่มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (laboratory accreditation)
หรือมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข (MOPH Standard)1
External quality assessment schemes (EQAS) หรือ
proficiency test (PT) เริ่มขึ้นเป็ นครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ. 1945
(พ.ศ. 2488) ทีม่ ลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา4 และ
College of American Pathologists (CAP) ซึง่ เป็ นองค์กรแห่ง
แรกทีใ่ ห้ความรูด้ า้ น EQAS5 และได้ดำ� เนินการต่อเนื่องมาโดยมี
การจัดท�ำ โครงการส�ำร ว จความ สามารถของห้องปฏิบตั กิ ารตาม
ข้อก�ำหนดของ The Clinical Laboratories Improvement
Amendments of 1967 (CLIA’67) ซึง่ ต่อมาได้มกี ารปรับปรุง
ข้อก�ำหนดเป็ น CLIA’886,7 และมีองค์กรมาตรฐานต่างๆ ด�ำเนินการ
ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพของห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
College of American Pathologist (CAP), The International
Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) และ Joint Commission
International (JCI)8-10
ในประเทศไทยได้เริ่มมีโครงการ EQAS ครัง้ แรกในปี พ.ศ.
2516 โดยกองมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็ นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร ในด้านชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาล
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ภายใต้คำ� แนะน�ำของศาสตราจารย์ White-

head T.P. ผูเ้ ชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก11 โดยเริ่มด�ำเนิน
การสาขาเคมีเป็ นสาขาแรก ซึง่ ใช้ประเมินเฉพาะในกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และหน่วยงานในทบวงมหาวิทยาลัยเท่านัน้ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2521 ได้เริ่มโครงการ EQAS ในสาขาเคมีคลินิก และในปี
พ.ศ. 2523 ได้ดำ� เนินการเพิม่ อีก 4 สาขา ได้แก่ สาขาจุลทรรศน์
ศาสตร์คลินิก สาขาภูมคิ ุม้ กันคลินิก สาขาโลหิตวิทยาคลินิก และ
สาขาจุลชีววิทยาคลินิกต่ อ เนื่องมาจนในปี พ.ศ. 2531 จึงด�ำเนิน
การด้านการทดสอบทางธนาคารเลือดซึง่ นับเป็ นสาขาที่ 612 และ
ในปี พ.ศ. 2537 ด�ำเนินการประเมินคุณภาพในการทดสอบทาง
ธนาคารเลือดโรงพยาบาลต่างๆ ด้วยการตรวจกรองหาแอนติบอดี
(antibody screening test) สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั ในระหว่าง
ด�ำเนินการนัน้ กองมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ยกฐานะเป็ นส�ำนักมาตรฐานห้อง
ปฏิบตั กิ ารในปี พ.ศ. 254013 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ และให้การรับรองห้องปฏิบตั กิ าร โดยด�ำเนินการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาธนาคารเลือดให้กบั ห้อง
ปฏิบตั กิ ารทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัว่ ประเทศอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้
สอดคล ้องกับมาตรฐานของ ISO/IEC guide 2514 ปัจจุบนั มีช่อื
ว่ากองทดสอบความช�ำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข โดยมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินการทดสอบทาง
red cell serology ได้แก่ ABO blood grouping, Rh grouping, unexpected antibody screening test, unexpected
antibody identification และ crossmatching นอกจากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทด่ี ำ� เนินโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบตั ิ
การโดยองค์กรภายนอก (EQAS) แล้ว ระหว่างนัน้ ในปี พ.ศ. 2528
โดยศาสตราจารย์วกี ูล วีรานุวตั ติ์ ซึง่ ในขณะนัน้ ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
ท่านแรกของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รเิ ริ่ม
การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
ในประเทศไทย และภูมภิ าคอาเซียน โครงการประเมินคุณภาพห้อง
ปฏิบตั กิ ารโดยองค์กรภายนอก (external quality assessment
scheme in clinical laboratory) ปัจจุบนั ประกอบด้วย 5 สาขา
โดยสาขาแรกคือ สาขาเคมีคลินิก (clinical chemistry) ประกอบ
ด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเคมีคลินิก และโครงการฮอร์โมน
และสารบ่งชี้ มะเร็ง สาขาที่ 2 คือ สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
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(clinical microscopy) ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
การทดสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด โครงการการตรวจสเมียร์
เลือด และโครงการภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะและภาพถ่ายสเมียร์
เลือด สาขาที่ 3 คือ สาขาปรสิตวิทยา (clinical parasitology)
สาขาที่ 4 คือ สาขาภูมคิ ุม้ กันวิทยาคลินิก (clinical immunology)
ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการการตรวจซิฟิลสิ และ
โครงการการตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี สาขาที่ 5 คือ สาขาจุล
ชีววิทยาคลินิก (clinical bacteriology) ประกอบด้วย 3 โครงการ
ได้แก่ โครงการการย้อมสีแกรม โครงการการย้อม acid fast
bacilli และโครงการการวินิจฉัยแยกชนิดและการทดสอบความไว
ต่อยาปฏิชวี นะ12,15 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2543 ภาควิชาเวชศาสตร์
การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้ดำ� เนินโครงการ EQAS ในด้าน red blood cell serology
โดยในแต่ละรอบการประเมินจะประกอบด้วยตัวอย่างทดสอบจ�ำนวน
8 ตัวอย่าง และท�ำการประเมินในหัวข้อ ABO blood grouping,
Rh(D) typing, antibody screening, antibody identification
และ DAT นับได้วา่ ประสบผลส�ำเร็จ โดยระหว่างปี พ.ศ. 25432547 ในแต่ละปี จะมีจำ� นวนสมาชิกเพิม่ ขึ้น จากจ�ำนวน 35 ห้อง
ปฏิบตั กิ าร เป็ น 58, 72, 78 และ 86 ห้องปฏิบตั กิ าร ตามล�ำดับ16
ในระดับนานาชาติมี WHO International External Quality
Assessment Scheme (WHOIEQAS) for Blood Coagulation
เป็ นหน่วยงานทีถ่ กู จัดตัง้ ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดทํา EQA ให้
กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารมีคุณภาพตามมาตรฐาน
และสนับสนุนให้สมาชิกจัดทํา EQA ในระดับประเทศของตนเอง
ซึง่ ภาควิชาพยาธิวทิ ยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
เป็ นห้องปฏิบตั ิการแห่งเดียวของประเทศไทยที่เป็ นสมาชิกของ
หน่วยงานดังกล่าว ได้จดั ทําโครงการ Thailand National External Quality Assessment Scheme (NEQAS) for Blood
Coagulation ขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพือ่ ประเมินความถูกต้องของ
การทดสอบด้านการแข็งตัวของเลือด เป็ นการพัฒนางานทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารของประเทศในด้านนี้ ให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐานยิง่ ขึ้น
บทบาทของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการ
EQAS
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นอกจากจะมีบทบาท
ในการจัดหาโลหิต จัดเตรียมส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จาก
พลาสมา เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต น�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิตและเซลล์
มาตรฐาน ให้แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลต่างๆ แล ้ว ในปี พ.ศ.
2537-2540 ยังเป็ นหนึ่งในคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริการโลหิต
ทีไ่ ด้เข้าร่วมในคณะกรรมการพัฒนาด้านชันสูตรสาธารณสุข โดยได้

ให้คำ� ปรึกษา และน�ำผลทีไ่ ด้จากการทดสอบความช�ำนาญ รวมถึง
ปัญหาทีพ่ บมาใช้ในการก�ำหนดนโยบายเพือ่ การพัฒนางานการบริการ
โลหิตของโรงพยาบาล ซึง่ ขณะทีเ่ ข้าร่วมในคณะกรรมการพัฒนาด้าน
ชันสูตรสาธารณสุขนัน้ ได้พบข้อสังเกตหลายประการทีส่ ำ� คัญได้แก่
การทีผ่ ูบ้ ริหารน�ำเอาความผิดพลาดในการตรวจไปใช้ในการต�ำหนิผู ้
ใต้บงั คับบัญชามากกว่าใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือป้ องกันไม่ให้เกิด
ซ�ำ้ เป็ นผลท�ำให้ผูท้ ต่ี อ้ งถูกประเมินส่วนใหญ่หนั มาให้ความส�ำคัญ
กับการตรวจวัตถุทดสอบมากกว่างานประจ�ำวัน อย่างไรก็ตามผล
การตรวจวัตถุทดสอบยังพบความผิดพลาดในเจ้าหน้าทีไ่ ด้ทกุ ระดับ2
นอกจากนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ยังท�ำหน้าที่
ส�ำคัญในโครงการ โดยเป็ นผูจ้ ดั เตรียมวัตถุทดสอบทางธนาคารเลือด
ให้แก่กองทดสอบความช�ำนาญ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดย
วัตถุทดสอบจ�ำเป็ นต้องเตรียมจากวัตถุดบิ ทีไ่ ด้มาตรฐาน มีปริมาณ
เพียงพอต่อจ�ำนวนสมาชิก และมีคุณสมบัตใิ กล้เคียงกับโลหิตของ
ผูป้ ่ วยหรือผูบ้ ริจาคโลหิต ซึง่ เหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการทดสอบ
ความช�ำนาญของห้องปฏิบตั กิ าร (proficiency test; PT)
การจัดเตรียมวัตถุทดสอบสาขาธนาคารเลือด
การจัดเตรียมตัวอย่างการทดสอบเพือ่ ให้สมาชิกของโครงการ
จะแบ่งออกเป็ น 3 รอบในระยะเวลา 1 ปี ในแต่ละรอบทัง้ วัตถุ
ทดสอบทีเ่ ป็ นตัวอย่างโลหิตและซีรมั ชนิดทีม่ แี ละไม่มี unexpected
antibody จะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อ เอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบบี
เชื้อไวรัสตับอักเสบซี และเชื้อซิฟิลสิ โดยต้องมีผลการตรวจเป็ นลบ
(nonreactive) ก่อนจะน�ำมาเตรียม1,2 ในขัน้ ตอนการจัดเตรียม
วัตถุทดสอบนัน้ เมือ่ ทราบปริมาณความต้องการตัวอย่างทดสอบใน
แต่ละรอบ จะท�ำการส�ำรวจและคัดเลือกพลาสมาทีม่ ี unexpected
antibody ชนิดทีต่ อ้ งการ น�ำมาทดสอบ antibody screening
และ antibody identification ซ�ำ้ ด้วยชุด screening cells
และ panel cells ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โดยวิธี conventional tube technique (CTT) column
agglutination technique (CAT) และใช้ enzyme technique
ร่วมด้วย เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าพลาสมาทีค่ ดั เลือกมานัน้ มีแอนติบอดีชนิด
ทีต่ อ้ งการเช่นเดียวกันทุกยูนิต ส่วนพลาสมาทีไ่ ม่มแี อนติบอดีนำ�
มาท�ำ antibody screening และ antibody identification ซ�ำ้
แล ้วต้องมีผลเป็ นลบ (Figure 1)
การเตรียมตัวอย่างโลหิต เตรียมได้จาก packed red cells
(PRC) ซึง่ มีหมูโ่ ลหิตระบบ ABO และ Rh ทีส่ อดคล ้องกันกับ
ตัวอย่างซีรมั เช่นในกรณีเป็ นตัวอย่างทีใ่ ช้ทดสอบ crossmatching ต้องเพิม่ การท�ำ antigen typing ในบางหมูโ่ ลหิตให้มหี รือ
ไม่มแี อนติเจนทีต่ รงกันกับแอนติบอดีในซีรมั ในบางกรณีอาจต้อง
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Figure 1 The workflow of EQAS samples preparation in red cell serology
เชิญผูบ้ ริจาคเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น ตัวอย่างเลือดทีเ่ ป็ น subgroup
ของ A หรือ B, Rh negative หรือ weak-D ตัวอย่างโลหิตที่
น�ำมาเตรียมจะต้องมีผล direct antiglobulin test (DAT) เป็ น
ลบ จึงน�ำมาทดสอบ cell grouping ซ�ำ้ ด้วยน�ำ้ ยาตรวจหมูโ่ ลหิต
monoclonal anti-A, anti-B, anti-AB และ anti-A1 ตาม
ความเหมาะสม รวมทัง้ ท�ำ Rh(D) typing โดยท�ำการทดสอบ
ที่อุณหภู มหิ อ้ ง (22-24 oC) หากให้ผลลบต้องท�ำการทดสอบถึง
indirect antiglobulin test (IAT) 17
การเตรียมซีรมั ที่ไม่มี unexpected antibody เตรียมได้จาก
การน�ำ fresh frozen plasma ทีใ่ ห้ผล antibody screening
เป็ นลบทุกขัน้ ตอนการทดสอบทัง้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง (22-24oC) 37oC
และที่ indirect antiglobulin test (IAT) รวบรวมพลาสมาหมู่
ABO ตามแผนการผลิต ครัง้ ละประมาณ 2,000 mL น�ำมาแปร
สภาพให้เป็ นซีรมั โดย เติม 24.7% calcium chloride และ incubate ที่ 37oC เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 นาที หรือจนกระทัง่ fibrin
formed จากนัน้ น�ำมากรองเพือ่ แยกไฟบรินออกจากซีรมั แล้วท�ำการ
ดึงแคลเซียมทีเ่ หลือตกค้างออก (decalcification) โดยการเติม
0.5 M disodium EDTA และเติม sodium azide (NaN3) ที่
ความเข้มข้น 0.1% เพือ่ ยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรีย น�ำซีรมั

ทีไ่ ด้เก็บที่ 2-8oC เป็ นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพือ่ ตกตะกอน
ไขมัน จากนัน้ น�ำมากรองหยาบ ด้วยแผ่นกรอง pore size ขนาด
0.45 ไมโครเมตร และกรองซ�ำ้ ด้วยไส้กรอง pore size ขนาด 0.2
ไมโครเมตร จากนัน้ น�ำมาทดสอบ serum grouping และ antibody
screening17,18 ซึง่ ต้องให้ผลเป็ นลบในทุกขัน้ ตอนการทดสอบ
การเตรียมซีรมั ที่มี unexpec ted antibody ท�ำได้โดยน�ำ
พลาสมาทีผ่ ่านการท�ำ antibody identification แล ้วพบว่ามี
แอนติบอดีชนิดทีต่ อ้ งการ มาแปรสภาพพลาสมาให้เป็ นซีรมั ด้วย
วิธกี ารเดียวกันกับการเตรียมซีรมั ทีไ่ ม่มี unexpected antibody
จากนัน้ น�ำซีรมั ทีไ่ ด้มาทดสอบ serum grouping17 และ antibody
screening ซึง่ ต้องให้ผลบวก และเมือ่ ท�ำ antibody identification18 ต้องระบุชนิดของแอนติบอดีได้ ซึง่ เป็ นชนิดเดียวกันกับก่อน
การเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพ และท�ำการทดสอบความแรงของ
แอนติบอดีด ว้ ยการท�ำ antibody titration19 โดยเจือจางซีรมั
แบบ serial two fold dilution แล ้วทดสอบกับตัวอย่างโลหิตทีม่ ี
แอนติเจนตรงกันกับชนิดของแอนติบอดีทต่ี รวจพบ รวมทัง้ ทดสอบ
กับตัวอย่างโลหิตทีม่ แี อนติเจน positive และ negative ได้อย่าง
ถูกต้อง

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 32 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2565
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การทดสอบมาตรฐานของตัวอย่างทดสอบ (standardization)
ตัวอย่างทดสอบทีเ่ ตรียมได้ จะถูกน�ำ มาทดสอบร่วมกันระหว่าง
ตัวอย่างโลหิตและซีรมั เสมือนการทดสอบตัวอย่างเลือดผูป้ ่ วยหรือ
เลือดผูบ้ ริจาคโลหิต โดยเจ้าหน้าทีอ่ กี คนทีไ่ ม่ใช่เป็ นผูเ้ ตรียมตัวอย่าง
ซึง่ ต้องท�ำการทดสอบ ABO grouping ทัง้ cell grouping และ
serum grouping การท�ำ Rh(D) typing17 และ DAT ตลอดจน
การท�ำ antibody screening และ antibody identification
ในตัวอย่างที่ antibody screening ให้ผลบวก จากนัน้ ท�ำ antibody titration เพือ่ หาความแรงของแอนติบอดีทต่ี รวจพบ ในการ
ทดสอบจะทดสอบทัง้ วิธหี ลอดทดลอง หรือ conventional tube
technique (CTT) และ วิธี column agglutination technique
(CAT) โดยปฏิบตั ติ ามคู่มอื การเตรียมตัวอย่างทดสอบ และมีการ
บันทึกผลลงในแบบฟอร์มในทุกขัน้ ตอน ซึง่ เป็ นไปตามข้อก�ำหนด
ของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
เมือ่ ได้มกี ารจัดส่งวัตถุทดสอบ ให้แก่สำ� นักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิ
การ ส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร จะท�ำการแบ่งตัวอย่างทดสอบ
และสุ่มตัวอย่างวัตถุทดสอบดังกล่าวโดยปกปิ ดหมายเลขรหัสทีแ่ ท้
จริงส่งให้แก่หอ้ งปฏิบตั กิ ารอ้างอิงทีม่ ไิ ด้เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดเตรียมตัวอย่าง เพือ่ ทดสอบยืนยันเป็ นจ�ำนวน 2 ครัง้ ซึง่ ได้แก่
การทดสอบความเป็ นเนื้อเดียวกัน (homogeneity test) และการ
ทดสอบความคงทน (stability test) ของวัตถุทดสอบ โดยห้อง
ปฏิบตั กิ ารอ้างอิงจะต้องได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 15189 เพือ่
พิสูจน์วา่ ตัวอย่างวัตถุทดสอบมีคุณสมบัตเิ หมาะสม และได้ผลการ
ตรวจเช่นเดียวกันกับเมือ่ ผลิตเสร็จ ในการเตรียมวัตถุทดสอบทีม่ ี
คุณสมบัตใิ กล ้เคียงกับตัวอย่างโลหิตของผูป้ ่ วยนัน้ นอกจากเป็ น
แอนติบอดีทพ่ี บได้บอ่ ยๆ แล ้ว การเตรียมตัวอย่างทีม่ แี อนติบอดี
ร่วมกันอย่างน้อย 2 ชนิด (multiple antibodies) น่าจะเป็ นสิง่
ทีเ่ หมาะสม จากรายงานของภาวิณี คุปตวินทุ และคณะ20 พบว่า
สถิตกิ ารตรวจพบแอนติบอดีในผูป้ ่ วย ทีส่ ่งตรวจ ณ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พบแอนติบอดีในระบบ Rh
มากทีส่ ุด (42.2%) รองลงมาได้แก่ ระบบ MNS(31.9%), Kidd
(10.5%), Lewis (5.9%), P1PK (3.0 %), Duffy (2.7%), I (2.7%),
Diego (1.2%) และ H (0.2%) และในผูป้ ่ วยทีร่ บั เลือดบ่อยๆ มัก
พบแอนติบอดีทเ่ี กิดร่วมกันอย่างน้อย 2 ชนิด เช่น anti-E ร่วม
กับ anti-c และ anti-E ร่วมกับ anti-Mia เป็ นต้น ซึง่ แตกต่าง
จากแอนติบอดีทพ่ี บในผูบ้ ริจาคโลหิต ทีม่ กั ไม่มคี วามหลากหลาย
แอนติบอดีทพ่ี บมากทีส่ ุดคือ แอนติบอดีในระบบ Lewis รองลง
มาคือ anti-P121,22 เช่นเดียวกับข้อมูลของศูนย์บริการโลหิตแห่ง
ชาติ สภากาชาดไทย ทีพ่ บแอนติบอดีในระบบ Lewis มากทีส่ ุดถึง
23.98%23 รองลงมาคือ anti-Mia และ anti-E ซึง่ แตกต่างจากผู ้

บริจาคโลหิตชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ บ anti-P1 มาก
ทีส่ ุด รองลงมาคือแอนติบอดีในระบบ Lewis24 ซึง่ มีความส�ำคัญ
ทางคลินิกน้อย แม้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เอง
มีความพยายามทีจ่ ะจัดเตรียมตัวอย่างทดสอบให้มคี วามใกล้เคียง
กับตัวอย่างโลหิตของผูป้ ่ วยมากทีส่ ุด แต่จำ� เป็ นต้องเลือกชนิดของ
แอนติบอดีทเ่ี หมาะสม ยกตัวอย่างเช่น anti-P1 และแอนติบอดี
ระบบ Lewis ทีพ่ บได้บอ่ ย แต่มขี อ้ จ�ำกัดในด้านความคงทนของ
แอนติบอดี ซึง่ พบว่าเสือ่ มสลายได้งา่ ยและการขนส่งสู่สมาชิกไม่
ได้มกี ารควบคุมอุณหภูมิ จึงไม่เหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาเตรียมเป็ น
ตัวอย่างทดสอบ อย่างไรก็ตามในการเตรียมตัวอย่างทดสอบที่
ต้องใช้พลาสมาของผูบ้ ริจาคโลหิตจ�ำนวนมากที่มแี อนติบอดีท่ี
ต้องการ และมีความแรงเหมาะสม ผูผ้ ลิตเองมีแนวคิดทีจ่ ะเชิญ
ผูบ้ ริจาคโลหิตทีม่ แี อนติบอดีมาท�ำ plasmapheresis คือการบริจาค
เฉพาะพลาสมา ทีผ่ ่านเครื่องแยกโลหิตอัตโนมัติ โดยเครื่องจะแยก
เก็บพลาสมาลงในชุดเจาะเก็บพิเศษอาจเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่มี
ข้อก�ำหนดว่าผูบ้ ริจาคต้องมีนำ�้ หนักตัว > 50 กิโลกรัม ซึง่ การเก็บ
พลาสมารวมน�ำ้ ยากันเลือดแข็งจะต้องไม่เกินครัง้ ละ 500 มิลลิลติ ร
หรือ 1,000 มิลลิลติ ร ภายใน 48 ชัว่ โมง ยกเว้นว่าผูบ้ ริจาคจะมี
น�ำ้ หนักเกิน 80 กิโลกรัม (175 ปอนด์) จึงจะเจาะเก็บโลหิตได้ไม่
เกิน 600 มิลลิลติ รต่อการบริจาคแต่ละครัง้ หรือ 1,200 มิลลิลติ ร
ภายใน 48 ชัว่ โมง แม้จะเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งแต่วธิ นี ้ ีมขี อ้ จ�ำกัด
หลายด้าน ทัง้ ตัวผูบ้ ริจาคเองซึง่ ต้องมีคุณสมบัตเิ ช่นเดียวกันกับ
ผูบ้ ริจาคโลหิตทัว่ ไป มีเส้นเลือดทีบ่ ริเวณข้อพับแขนทัง้ 2 ข้าง ที่
มองเห็นชัดเจน25 จึงไม่งา่ ยนักทีผ่ ูบ้ ริจาคโลหิตทีม่ แี อนติบอดีแรงๆ
ทุกราย จะสามารถบริจาคเป็ น single donor plasmaได้ และ
แอนติบอดีทต่ี รวจพบในผูบ้ ริจาคโลหิต มักไม่มคี วามหลากหลาย
ดังกล่าวแล ้วข้างต้น อีกวิธคี อื การจัดซื้อแอนติบอดีทต่ี อ้ งการจาก
ต่างประเทศ มาเตรียมเป็ นวัตถุทดสอบ ซึง่ มีตน้ ทุนการเตรียมทีส่ ูง
และหากเป็ นแอนติบอดีทไ่ี ด้จาก human serum มักมีความแรงต�ำ่
ถึงแม้วา่ จะเป็ นชนิด IgG ก็ตาม การเตรียมตัวอย่างทดสอบได้มกี าร
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของห้องปฏิบตั กิ าร จากการ
ตรวจหมู่ ABO และ Rh เพิม่ เติมมาเป็ น antibody screening
และ antibody identification ตลอดจนการทดสอบ crossmatching เพือ่ ครอบคลุมกระบวนการทดสอบทางธนาคารเลือด และ
ในปัจจุบนั ตัวอย่างทดสอบจะมีแอนติบอดีเป็ น 1-2 ชนิด และอยู่
ระหว่างการพิจารณาเพิม่ การทดสอบ DAT ในชุดทดสอบดังกล่าว
เพือ่ ให้ครอบคลุมทุกขบวนการการทดสอบทางธนาคารเลือด อย่างไร
ก็ตามแม้วตั ถุทดสอบทีเ่ ตรียมได้ ในปัจจุบนั ไม่ได้ให้ผลการตรวจ
ทีย่ ากและซับซ้อนจนเกินไป แต่ผลการประเมินคุณภาพการตรวจ
หมูเ่ ลือด ABO, Rh(D), antibody screening และ antibody
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identification ของห้องปฏิบตั กิ ารในปี พ.ศ. 256126 พบว่าผล
การประเมินยังคงมีทไ่ี ม่ผ่านเกณฑ์อยู่รอ้ ยละ 6.55 ส่วนผลทีผ่ ่าน
เกณฑ์รอ้ ยละ 93.45 ในกลุม่ ทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์นนั้ เป็ นโรงพยาบาล
ชุมชนถึงร้อยละ 10.90 ซึง่ สาเหตุของการไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ การ
ตรวจวิเคราะห์ทไ่ี ม่ครบถ้วนและไม่ถกู ต้องตามวิธมี าตรฐาน รวม
ทัง้ พบว่ามีการรายงานผลผิดพลาดซึง่ ไม่ควรเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิ
งานจริง เนื่องจากความผิดพลาดนี้อาจส่งผลให้ผูป้ ่ วยได้รบั อันตราย
ถึงแก่ชวี ติ ได้ นับเป็ นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง และยังสะท้อน
ให้เห็นถึงขีดความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารธนาคารเลือดของโรง
พยาบาล ทีบ่ คุ ลากรต้องได้รบั การพัฒนารวมทัง้ เพิม่ ขีดความสามารถ
ของห้องปฏิบตั กิ ารให้มมี าตรฐานทัดเทียมกัน เพือ่ คุณภาพชีวติ ที่
ดีของประชาชนทีม่ ารับบริการ
อย่างไรก็ตามจากอดีตถึงปัจจุบนั แม้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จะอยู่ในฐานะผูผ้ ลิต ยังได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ขององค์กรภายนอกต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ได้แก่ กองทดสอบความช�ำนาญ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และของหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศด้านต่างๆ อีกทัง้ ในปัจจุบนั ฝ่ ายผลิตน�ำ้ ยาแอนติซรี มั
และผลิตภัณฑ์เซลล์เองซึง่ เป็ นผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ในการเตรียมเป็ น
วัตถุทดสอบทางธนาคารเลือด ได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกของ Bio-Rad
EQAS programs ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในโครงการ Blood
typing program หัวข้อ ABO group, antibody screening,
antibody identification, compatibility test และ DAT (polyspecific AHG) ถ้าให้ผลบวกมีการตรวจแยกด้วย monospecific AHG (anti-IgG และ C3d) นอกจากนัน้ ยังมีหวั ข้อการท�ำ
antigen typing ได้แก่ Kell, Rh(D), Rh(C), Rh(E), Rh(c) และ
Rh(e) ซึง่ ในแต่ละรอบมีความแตกต่างกันไป โดยผลการประเมิน
ทุกครัง้ ทีผ่ ่านมาถูกต้องทุกตัวอย่าง และทุกหัวข้อการทดสอบอยู่ใน
ค่าพ้องกลุม่ (consensus) เมือ่ เปรียบเทียบกับห้องปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ
นอกจากนัน้ ผูผ้ ลิตตัวอย่างทดสอบ ยังถูกประเมินจากกองทดสอบ
ความช�ำนาญ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเป็ น
ระยะๆ อีกทัง้ ผูจ้ ดั ท�ำโปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญต้องผ่าน
การตรวจประเมินความสามารถ จากส�ำนักบริหารและรับรองห้อง
ปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์การบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิจยั และนวัตกรรม ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:201027 โดย
ได้รบั การรับรองครัง้ แรกในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 255528 ใน
อดีต (พ.ศ. 2544-2561) ส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารได้รบั การ
รับรอง จาก National Association of Testing Authorities
(NATA) ประเทศออสเตรเลีย ในสาขาธนาคารเลือด ด้าน accredited
proficiency testing scheme provider; ILAC G-13:2000;
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accredited number 14659) ตัง้ แต่วนั ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
2545 นับเป็ นหน่วยงานแรกในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เป็ นแห่งทีส่ องของโลกทีไ่ ด้รบั การรับรองทางด้าน EQAS in medical
โดยแห่งแรกทีไ่ ด้รบั การรับรอง คือหน่วยงานของ NATA เอง ซึง่
NATA เป็ นหน่วยงานทีส่ ามารถให้การรับรองคุณภาพ ทัง้ ในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ (nationally and internationally
recognized provider of laboratory accreditation) ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร (ISO/IEC 17025) มาตรฐาน
การเป็ นผูร้ บั รองความสามารถห้องปฏิบตั กิ าร (ISO/IEC guide
58) และมาตรฐานการเป็ นผูด้ ำ� เนินการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ (ILAC G-13:2000) โดยหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การรับรอง
จาก NATA จะมีระดับคุณภาพการด�ำเนินงานเป็ นทีย่ อมรับได้ใน
ระดับมาตรฐานสากล28
ผลการประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอกนับว่ามีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงานของศู นย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ซึง่ จะเป็ นหลักประกันได้วา่ มีระบบการด�ำเนิน
การของห้องปฏิบตั กิ ารทีด่ ี มีบคุ ลากรทีม่ คี วามสามารถและมีการ
ควบคุมคุณภาพภายในทีด่ ี เพือ่ ทีจ่ ะสร้างความเชื่อมัน่ ได้วา่ โลหิตและ
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานน�ำไปสู่การจัดเตรียมตัวอย่างวัตถุทดสอบทีม่ คี ุณภาพ
ดีเช่นเดียวกัน อีกทัง้ ผลการประเมินคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารของโรง
พยาบาลต่างๆ ช่วยให้ภาครัฐสามารถน�ำมาใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับห้องปฏิบตั กิ ารรวมถึงการพัฒนาบุคลากร ให้มี
มาตรฐานเท่าเทียมกันในอนาคต ยังประโยชน์สูงสุดแก่ผูป้ ่ วยทีม่ า
รับบริการ และเพือ่ จะสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ไทยได้เป็ นอย่างดี
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