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1. ผลงแนที่เป็นผลกแรดำแเนคนงแนทีผ่งแนมแ
    เรือ่ง กแรเปรยี์บเทีย์บกแรตรวจวกดคงแฮโีมโกลบคนของเครือ่งวกดฮโีมโกลบคนชำนคดพกพแ 
             Hemocue 301 กกบเครือ่งวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i
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    เรือ่ง กแรตอบแบบสอบถแมสำแหรกบคกดเลือกผ้้บรคจแคโลหคตออนไลนช และให้ข้อมล้เกี่ย์วกกบ 
             กแรปฏคบกตคตกวกงอนบรคจแคโลหคต และกแรปฏคบกตคตกวหลกงกแรบรคจแคโลหคต
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กลุงมงแนธนแคแรเลือด กลุงมภแรกคจด้แนบรคกแรตตคย์ภ้มค
โรงพย์แบแลเจรคญกรุงประชำแรกกษช  สำแนกกกแรแพทย์ช



ผลงานทีเ่ป็นผลการดำาเนนิงานที่ผ่านมา

1.  ช่ือผลงาน กแรเปรีย์บเทีย์บกแรตรวจวกดคงแฮีโมโกลบคนของเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ     
Hemocue 301 กกบเครือ่งวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i

2. ช่วิชงระยะเวิชลาที่ดำาเนนิการ พฤษภแคม 2560- มีนแคม 2561

3. ควิชามรู้ทางวิชิชาการหรือแนวิชคิดที่ใช้ในการดำาเนนิการ  
3.1 ควแมเป็นมแและควแมสำแคกญของปกญหแ

 กแรให้กแรรกกษแด้วย์เลือด และสงวนประกอบของเลือด เปน็สงวนหนึง่ของกแรรกกษแที่มีควแม
สำแคกญมแก ผ้้ปงวย์ที่มีภแวะตงแงๆ เชำงนกแรเสีย์เลือดจแกอุบกตคเหตุ, กแรผงแตกด, ภแวะซีดมแก, โลหคตจแงเรื้อรกง, 
โรคธแลกสซีเมีย์ หรอืผ้้ปงวย์มะเร็งที่ได้ย์แเคมีบำแบกด ซ่ึงผ้้ปงวย์ดกงกลงแวนี้ จำแเป็นต้องได้รกบเลือด และสงวน
ประกอบของเลือดในกแรรกกษแทก้งสค้น ดกงนก้นหนแ้ที่สำแคกญของธนแคแรเลือดกค็ือกแรจกดหแโลหคตที่เพีย์งพอ
ตงอควแมต้องกแรของผ้้ปงวย์ โดย์เลือดที่ได้นก้นมแจแกกแรบรคจแคของผ้้บรคจแคโลหคตทก้งสค้น โดย์กงอนกแร
บรคจแคโลหคตนก้น ผ้้บรคจแคจำแเปน็ต้องทำแกแรตรวจวกดควแมเข้มขน้ของเลือด ซ่ึงเป็นกแรตรวจวกดคงแ            
ฮีโมโกลบคนทุกครก้ ง เพ่ือป้องกกนผ้้บรคจแคโลหคตที่มคีงแฮีโมโกลบคนตำ่แกวงแเกณฑ์ชที่ก ำแหนดไมงวงแสแเหตุใด
กต็แม 1,2   อีกทก้งย์กงต้องคำแนึงถึงควแมปลอดภกย์ และควแมเส่ีย์งตงแงๆที่อแจเกคดขึ้นในผ้้บรคจแคโลหคต ดกงนก้น
ผ้ร้กบบรคจแคโลหคตต้องให้ควแมสนใจ ไมงละเลย์ และปฏคบกตคตแมมแตรฐแนที่ก ำแหนดอย์งแงเครงงครกด จแกกแร
ศึกษแของศ้นย์ชบรคกแรโลหคตแหงงชำแตค สภแกแชำแดไทย์ และจแกตงแงประเทศ พบวงแผ้้บรคจแคโลหคตที่บรคจแค
โลหคตทุกๆ 3 เดือนประจำแมกกมีอแกแรซีดตแมมแ 1,2 ทำแให้ไมงสแมแรถบรคจแคโลหคตในครก้ งตงอไปได้ ต้อง
ทำแกแรรกกษแอแกแรซีดที่เกคดขึ้น กแรจกดกแรแกไ้ขปกญหแกแรเพค่มคงแฮีโมโกลบคนจึงมีควแมสำแคกญ เพ่ือที่จะ
ทำแให้ผ้้บรคจแคโลหคตสแมแรถกลกบมแบรคจแคโลหคตได้อีกครก้ ง และย์กงสแมแรถเพค่มปรคมแณโลหคตให้กกบ
ธนแคแรเลือดได้ อีกทก้งย์กงสแมแรถทำแใหผ้้้ที่ตก้งใจมแบรคจแคเลือดไมงผคดหวกงเนือ่งจแกสแมแรถบรคจแคโลหคต
ได้ ดกงนก้นกแรตรวจหแคงแฮีโมโกลบคนจงึมีควแมสำแคกญ และต้องมีกแรตรวจในผ้ท้ี่มคีวแมประสงคชที่จะ
บรคจแคโลหคตทุกคน โดย์ทกว่ไปผ้บ้รคจแคโลหคตนก้นต้องมีคงแฮีโมโกลบคนมแกกวงแหรือเทงแกกบ 12.5 g/dL ใน
เพศหญคง และคงแฮีโมโกลบคนมแกกวงแหรือเทงแกกบ 13.0 g/dL ในเพศชำแย์ตแมลำแดกบ จึงจะผงแนเกณฑ์ชที่
สแมแรถบรคจแคโลหคตได้1,3,4 ซ่ึงในห้องปฎิคบกตคกแรโลหคตวคทย์แของโรงพย์แบแลเจรคญกรุงประชำแรกกษชนก้น 
จะใชำ้เครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i ซ่ึงใชำ้หลกกกแร Electrical resistance และ 
Hydrodynamic focusing method ในกแรนกบจำแนวนเซลลชเม็ดเลือดแดงและเกร็ดเลือด Flow cytometry and
staining ในกแรนกบจำแนวนเซลลชเม็ดเลือดขแวและ SLS-hemoglobin method เป็นวคธีมแตรฐแนที่ก ำแหนด
โดย์สำแนกกมแตรฐแนทแงโลหคตวคทย์แนแนแชำแตค (International Council of Standardization in Hematology; 
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ICSH) ซ่ึงกแรวกดคงแฮีโมโกลบคนนก้นมหีลกกกแรคือ เมื่อให้เลือดผสมกกบนำ้แย์แฮีโมโกลบคนไซย์แไนดช (HiCN)
ซ่ึงเป็นสแรละลแย์ Hypotonic และมี non-ionic detergent จะทำแให้เม็ดเลือดแดงแตก และกำแจกดควแมขุงนที่
เกคดจแกสงวนประกอบที่เป็น Lipoprotein ในเลือดออกไป ฮีโมโกลบคนจะออกมแจแกเม็ดเลือดแดง ทำแให้
เหล็กในฮีมถ้กออกซคไดซชโดย์โพแทสเซีย์มเฟอโรไซย์แไนดช (K2Fe(CN)6) เปล่ีย์น Ferrus ion (Fe2+) ในฮีม
ใหเ้ป็น Ferric ion (Fe3+) ฮีโมโกลบคนจะเปล่ีย์นเปน็เมทฮีโมโกลบคน ซ่ึงจะเข้แทำแปฏคกครคย์แกกบโพแสเซีย์ม
ไซย์แไนดช (KCN) ได้เป็นสแรมีสีคงตกวชำื่อวงแ ไซย์แนเมทฮีโมโกลบคน (Cyanmethemoglobin) ซ่ึงด้ดกลืน
แสงได้ดีที่สุดที่ควแมย์แวคล่ืน 540 นแโนเมตร ดกงนก้นคงแกแรด้ดกลืนแสงกจ็ะแปรผกนตรงกกบควแมเข้มขน้
ของฮีโมโกลบคนในเลือด 5 โดย์เครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตคมีกแรควบคมุคุณภแพจแกกแรทำแ Control ใน
ทุกๆวกน เพ่ือให้ไดผ้ลกแรตรวจวกดที่ถ้กต้อง แมงนย์ำแ และเชำือ่ถือได้ แตงวคธีนี้นก้นต้องใชำ้โลหคตจแกหลอดเลือด
ดำแ จึงไมงเป็นทีน่คย์มใชำ้ในกแรออกรกบบรคจแคโลหคต เนือ่งจแกมีจำแนวนผ้บ้รคจแคโลหคตที่มแก ทำแให้ไมง
สะดวกตงอกแรคกดกรอง ดกงนก้นธนแคแรเลือดจึงนคย์มใชำ้กแรตรวจคกดกรองฮีโมโกลบคนในผ้้บรคจแคโลหคต 
โดย์กแรใชำ้นำ้แย์แคอปเปอรชซกลเฟต ซ่ึงเป็นวคธีตแมมแตรฐแนของศ้นย์ชบรคกแรโลหคตแหงงชำแตค สภแกแชำแดไทย์ 
ซ่ึงวคธีนี้นก้นสแมแรถทำแได้งงแย์ รวดเรว็ และมีรแคแที่ไมงส้งมแกนกก 1,2,3,6 ซ่ึงทำแกแรทดสอบโดย์หย์ดเลือดลง
ในนำ้แย์แคอปเปอรชซกลเฟตที่ร้้คงแควแมถงวงจำแเพแะ เชำงน 1.052 เทีย์บเทงแกกบคงแ   ฮีโมโกลบคน 12.5 g/dL ใชำ้
สำแหรกบผ้้บรคจแคโลหคตในเพศหญคง และ 1.053 เทีย์บเทงแกกบคงแฮีโมโกลบคน 13 g/dL ใชำ้สำแหรกบผ้้บรคจแค
โลหคตในเพศชำแย์ตแมลำแดกบ 3,4 หแกโลหคตจมในนำ้แย์แคอปเปอรชซกลเฟต ภแย์ในเวลแ 10 วคนแที ถือวงแมีคงแ     
ฮีโมโกลบคนเทงแกกบหรอืมแกกวงแระดกบฮีโมโกลบคนดกงกลงแว แตงวคธีนี้ ไมงสแมแรถให้คงแฮีโมโกลบคนในเชำคง
ปรคมแณได้ และมีควแมคลแดเคล่ือนงงแย์ โดย์พบวงแมคีงแส้งถึง 29%7,8 ทำแให้วคธีกแรนี้ได้ถ้กย์กเลคกในกแรใชำ้
ตรวจวกดคงแฮีโมโกลบคนของศ้นย์ชบรคกแรโลหคตแหงงชำแตค สภแกแชำแดไทย์แล้ว ในปกจจบุกนนก้นมีกแรผลคตเครื่อง
วกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ เพ่ือใชำ้ในกแรตรวจวกดฮีโมโกลบคน ซ่ึงสแมแรถแสดงคงแฮีโมโกลบคนในเชำคง
ปรคมแณในผ้้บรคจแคโลหคตได้ ซ่ึงใชำใ้นกแรตรวจได้ทก้งโลหคตจแกปลแย์นค้ว จแกตค่งห ้และจแกหลอดเลือด
ดำแ 9-14 โดย์ในประเทศไทย์นก้น ศ้นย์ชบรคกแรโลหคตแหงงชำแตค สภแกแชำแดไทย์ ได้เรค่มมีกแรใชำ้เครื่องวกดฮีโมโก
ลบคนชำนคดพกพแมแใชำ้ค้งกกนกกบวคธีคอปเปอรชซกลเฟตตก้งแตงปี 2550 ซ่ึงปกจจุบกนเครื่องที่นคย์มใชำค้ือ 
Hemocue301 hemoglobin photometer (Hemocue, Angelholm, Sweden) ซ่ึงข้อดีของกแรตรวจด้วย์วคธีนี้
คอื กแรร้ค้งแฮีโมโกลบคนที่แนงนอน ทำแใหผ้้้บรคจแคโลหคตได้รกบกแรด้แล และรกกษแภแวะซีด หรอืภแวะที่มี  ฮี
โมโกลบคนส้งผคดปกตคได้อย์งแงถ้กต้อง โดย์กแรวกดนี้มีหลกกกแรโดย์กแรวกดคงแกแรด้ดกลืนแสงของ 
Deoxyhemoglobin และ Oxyhemoglobin ที่ Hb/HbO2 isobestic point ซ่ึงมีคงแควแมย์แวคล่ืน 2 คงแคือ 506 
นแโนเมตรและ 880 นแโนเมตร โดย์คงแที่วกดออกมแจะเป็นคงแที่ Hb/HbO2 isobestic point ซ่ึงเป็นคงแของ   
ฮีโมโกลบคนจแกเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ  ซ่ึงจะต้องใชำ้ Microcuvette ที่ทำแมแจแก Polystyrene 
plastic สแมแรถเกบ็ที่อุณหภ้มค 10-40 องศแเซลเซีย์ส สำแหรกบในเรื่องของกแรควบคุมคุณภแพนก้นจะทำแกแร
สอบเทีย์บในทุกๆ 3 เดือน อีกทก้งตกวเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแนก้นมีกแรทำแ Internal quality control 
ที่เรยี์กวงแ Self test กงอนทำแกแรวกดคงแฮีโมโกลบคนในทุกๆครก้ ง และมีกแรทำแ Control ของบรคษกทที่ชำื่อวงแ 
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Eurotrol BV. แตงมีรแคแส้งมแก ดกงนก้นทแงห้องธนแคแรเลือดจึงทำแกแรควบคุณคุณภแพโดย์กแรวกดคงแ         
ฮีโมโกลบคนของเครือ่งฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue 301 เปรีย์บเทีย์บกกบเครือ่งวคเครแะหชโลหคต
อกตโนมกตค Sysmex XT-2000i ซ่ึงจะทำแสกปดแหชละ 1 ครก้ ง

3.2 เหตุผลควแมจำแเป็นที่ต้องทำแวคจกย์
ในกแรรกบบรคจแคโลหคต หรอืออกหนงวย์รกบบรคจแคโลหคตนก้น ในอดีตธนแคแรเลือดนคย์มใชำ้กแร

ตรวจคกดกรองฮีโมโกลบคนในผ้้บรคจแคโลหคต โดย์กแรใชำ้นำ้แย์แคอปเปอรชซกลเฟต ซ่ึงเป็นวคธีมแตรฐแนของ
ศ้นย์ชบรคกแรโลหคตแหงงชำแตค สภแกแชำแดไทย์ ซ่ึงวคธีนี้สแมแรถทำแได้งงแย์ รวดเร็ว และมีรแคแที่ไมงส้งมแกนกก 
และเป็นที่ย์อมรกบโดย์ American Associationof Blood Bank (AABB) และศ้นย์ชบรคกแรโลหคตแหงงชำแตค 
สภแกแชำแดไทย์ 2,3,6 แตงวคธีนี้ ไมงสแมแรถให้คงแฮีโมโกลบคนในเชำคงปรคมแณได้ และมีควแมคลแดเคล่ือนงงแย์ 7,8 
ทำแให้ปกจจุบกนจึงเลคกใชำ้วคธีกแรนี้แล้ว ดกงนก้นจงึจำแเป็นต้องหแวคธีอื่นที่ทรแบคงแในเชำคงปรคมแณที่แนงนอน เพ่ือ
เปน็ผลดีตงอผ้้บรคจแคโลหคต ซ่ึงปกจจบุกนได้มีกแรใชำ้เครื่องวกดคงแฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแอย์งแงแพรงหลแย์ใน
งแนรกบบรคจแคโลหคต ซ่ึงตรวจวกดได้งงแย์ ให้ผลรวดเร็ว แตงย์กงมีรแคแส้ง เนือ่งจแกมีกแรใชำ้ Microcuvette ที่
เปน็ชำนคดใชำแ้ล้วทค้ง แตงมีข้อดีในกแรบอกคงแเชำคงปรคมแณได้ ทำแใหส้แมแรถบงงบอกภแวะโลหคตจแงของ         
ผ้บ้รคจแคโลหคตได้อย์งแงชำกดเจน ถ้แตรวจพบผ้้บรคจแคโลหคตมีคงแฮีโมโกลบคนที่ตำ่แกวงแเกณฑ์ช ผ้้รกบบรคจแค
โลหคตสแมแรถให้คำแแนะนำแผ้้บรคจแคโลหคตในกแรด้แลสุขภแพเพ่ือเตรีย์มพร้อมตงอกแรบรคจแคโลหคตในครก้ ง
ตงอไป ซ่ึงจะชำงวย์ลดจำแนวนผ้้บรคจแคโลหคตที่เส่ีย์งตงอกแรเกคดภแวะโลหคตจแง อีกทก้งย์กงชำงวย์เพค่มจำแนวน         
ผ้บ้รคจแคโลหคตถแวรอีกด้วย์ ซ่ึงในปกจจุบกนงแนธนแคแรเลือด โรงพย์แบแลเจรคญกรุงประชำแรกกษชนก้นเพค่งได้
เปล่ีย์นมแใชำ้เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 แตงย์กงไมงเคย์ได้ทำแกแรเปรีย์บเทีย์บคงแกกบวคธี
มแตรฐแนที่ตรวจดว้ย์เครือ่งวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค

กแรศึกษแนี้ จึงมีวกตถุประสงคชเพ่ือเปรีย์บเทีย์บกแรตรวจวกดคงแฮีโมโกลบคนจแกเครื่องวกด                 
ฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 เปรีย์บเทีย์บกกบวคธมีแตรฐแนไซย์กนเมทฮีโมโกลบคนด้วย์เครื่อง
วคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i

 
4. สรุปสาระสำาคัญของเรือ่งและข้ันตอนการดำาเนนิการ 

4.1 สแระสำแคกญของเรื่อง
 กแรตรวจคกดกรองผ้้บรคจแคโลหคตด้วย์กแรวกดคงแฮีโมโกลบคน แตงเดคมนคย์มใชำ้นำ้แย์แคอปเปอรชซกลเฟต 
ซ่ึงเป็นวคธีที่งงแย์ และรแคแถ้ก แตงผลที่ได้นก้นไมงมีควแมถ้กต้องแมงนย์ำแนกก วคธมีแตรฐแนที่ใชำใ้นกแรวกดคงแ      
ฮีโมโกลบคนเปน็วคธีกแรวกดไซย์กนเมทฮีโมโกลบคน แตงมีข้อเสีย์คือต้องใชำ้เลือดที่เจแะมแจแกหลอดเลือดดำแซ่ึง
ไมงเหมแะสมตงอกแรนำแมแใชำ้คกดกรองในผ้้บรคจแคโลหคต ดกงนก้นในกแรศึกษแนี้ได้ทำแกแรเปรยี์บเทีย์บกแรวกด
คงแฮีโมโกลบคนจแกเครือ่งวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 กกบวคธีไซย์กนเมทฮีโมโกลบคนจแกเครื่อง
วกดโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i จำแนวน 300 รแย์ แบงงเป็นเพศชำแย์ 150 รแย์ และเพศหญคง 150 รแย์ 
จแกผลกแรศึกษแพบวงแ เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 มีควแมไว 99% ควแมจำแเพแะ 95% 
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กแรทำแนแย์ผลบวก 98% กแรทำแนแย์ผลลบ 97% ควแมถ้กต้อง 97% และมีคงแ r2 เทงแกกบ 0.9895 ซ่ึงผลที่ได้
คล้แย์กกบวคธีกแรวกดไซย์กนเมทฮีโมโกลบคนจแกเครือ่งวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค และพบวงแเครือ่งวกด               
ฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 มีควแมแมงนย์ำแที่ย์อมรกบได้คือมีคงแ Coefficient of variation นอ้ย์กวงแ
2.31% 6 ดกงนก้นจึงสรุปได้วงแเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 มีควแมเหมแะสมในกแรใชำ้เปน็
วคธีกแรตรวจคกดกรองผ้้บรคจแคโลหคตกงอนกแรบรคจแคโลหคตได้

4.2 ขก้นตอนกแรดำแเนคนกแร
4.2.1 ศึกษแเอกสแรที่เก่ีย์วข้องกกบงแนวคจกย์ และทำแกแรออกแบบงแนวคจกย์
4.2.2 ประเมคนประสคทธคภแพของเครื่อง Hemocue 301 โดย์หแคงแเฉล่ีย์ (Mean) สงวนเบี่ย์งเบน

มแตรฐแน (Standard deviation, SD) และคงแสกมประสคทธค์ ของควแมแปรผกน (Coefficient of variation, 
C.V.), ควแมไว, ควแมจำแเพแะ และควแมถ้กต้อง

4.2.3 ขก้นตอนกแรวกดคงแฮีโมโกลบคนจแกเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 เทีย์บคงแ
กกบกแรวกดคงแฮีโมโกลบคนจแกเครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i
 4.2.4 วคเครแะหชข้อม้ล วคเครแะหชคงแทแงสถคตค Paired t-test, Linear regression และ Pearson’s 
correlation (r2)

5. ผู้ร่วิชมดำาเนินการ   มไมงมี”

6. ส่วิชนของงานทีผู่้เสนอเป็นผู้ปฎิบัติ  
ผ้เ้สนอเป็นผ้ป้ฏคบกตคงแนทก้งหมด ดกงนี้
6.1 คกดเลือกตกวอย์งแงเลือดของผ้้ที่มแตรวจสุขภแพจำแนวน 300 รแย์ แบงงเป็นเพศชำแย์ 150 คน และ

เพศหญคง 150 คน ซ่ึงมีชำงวงอแย์ุตก้งแตง 17 ถึง 60 ปี (อแย์ุเฉล่ีย์ 44 ปี)
6.2 จดบกนทึกคงแฮีโมโกลบคนที่ตรวจวกดไดจ้แกเครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex   XT-2000i
6.3 วกดคงแฮีโมโกลบคนจแกตกวอย์งแงโลหคตด้วย์เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 

6.3.1 นำแ Microcuvette ด้แนที่มีชำงองใสงเลือดด้ดเลือดประมแณ 10 ไมโครลคตร แล้วนำแไป
วกดฮีโมโกลบคนดว้ย์เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemoncue301

6.3.2 ศึกษแควแมแมงนย์ำแของเครือ่งวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 โดย์วกดคงแฮี
โมโกลบคนจแกตกวอย์งแงโลหคตที่เจแะจแกโลหคตดำแที่มีคงแฮีโมโกลบคนแตกตงแงกกน 3 ตกวอย์งแง ดว้ย์เครือ่งวกด
ฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 ตกวอย์งแงละ 20 ครก้ ง และใชำเ้กณฑ์ชย์อมรกบไมงเกคน 0.33TEa ตแมที่ 
CLIA กำแหนด (%TEa=7%) ดกงนก้นคงแ %CV ที่ได้ต้องไมงเกคน 2.31%

6.3.3 คำแนวณคงแเฉล่ีย์ (Mean) สงวนเบี่ย์งเบนมแตรฐแน (Standard deviation, SD) และคงแ
สกมประสคทธค์ ของควแมแปรผกน (Coefficient of variation, C.V.)  
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6.4 หแคงแควแมไว, ควแมจำแเพแะ, ควแมถ้กต้ององ และบกนทึกคงแฮีโมโกลบคนที่วกดได้ (g/dL) จแก

เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue 301 โดย์ใชำ้คงแจแกเครื่อง Sysmex XT-2000i และบกนทึกผล
ตแมเกณฑ์ช ดกงนี้  

6.4.1 ผงแน หมแย์ถึง คงแฮีโมโกลบคนมแกกวงแหรอืเทงแกกบ 12.5 g/dL ในเพศหญคง และคงแ 
ฮีโมโกลบคนมแกกวงแหรือเทงแกกบ 13 g/dL ในเพศชำแย์

6.4.2 ไมงผงแน หมแย์ถึง คงแฮีโมโกลบคนน้อย์กวงแ 12.5 g/dL ในเพศหญคง และคงแ
ฮีโมโกลบคนน้อย์กวงแ 13 g/dL ในเพศชำแย์

6.5 กแรวคเครแะหชหแระดกบควแมสกมพกนธชของทก้ งสองวคธีโดย์ใชำ้ Paired t-test , Linear regression
และ Pearson’s correlation  (r2)

 
7.  ผลสำาเร็จของงาน
 ในกแรศึกษแนี้ได้ศึกษแกแรตรวจฮีโมโกลบคน โดย์ใชำเ้ครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ 
Hemocue301 ซ่ึงเป็นเครือ่งที่ใชำ้ในกแรตรวจประจำแของงแนธนแคแรเลือด โรงพย์แบแเจรคญกรุงประชำแรกกษช
โดย์เปรีย์บเทีย์บกกบคงแฮีโมโกลบคนที่ไดจ้แกเครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i ที่ใชำ้งแน
ประจำแของห้องโลหคตวคทย์แ โรงพย์แบแลเจรคญกรุงประชำแรกกษช โดย์ทำแกแรศึกษแจแกตกวอย์งแง 300 รแย์ แบงง
เปน็เพศชำแย์ 150 คน และเพศหญคง 150 คน ซ่ึงมีชำงวงอแย์ุตก้งแตง 17 ถึง 60 ปี (อแย์ุเฉล่ีย์ 44 ปี) ผลกแรวกดคงแ   
ฮีโมโกลบคนโดย์วคธี ไซย์กนเมทฮีโมโกลบคน ด้วย์เครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i ได้คงแ
อย์้งระหวงแง 10.90-18.10 g/dL โดย์ตกวอย์งแงเพศชำแย์มีคงแฮีโมโกลบคนเฉล่ีย์ 14.10±1.29 g/dL และตกวอย์งแง
เพศหญคงมีคงแฮีโมโกลบคนเฉล่ีย์ 12.68±1.02 g/dL มีตกวอย์งแงที่ผงแนเกณฑ์ช 220 รแย์ และตรวจไมงผงแนเกณฑ์ช 
80 รแย์ เมื่อเปรยี์บเทีย์บคงแฮีโมโกลบคนที่วกดได้จแกเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 พบวงแ 
กแรตรวจวกดคงแฮีโมโกลบคนเฉล่ีย์ในเพศชำแย์เทงแกกบ 14.56±1.30 g/dL และตกวอย์งแงเพศหญคงมีคงแฮีโมโกล
บคนเฉล่ีย์ 13.10±1.03 g/dL และคงแเฉล่ีย์ของฮีโมโกลบคนรวมเพศชำแย์และหญคงจแกเครื่องวคเครแะหชโลหคต
อกตโนมกตค Sysmex XT-2000i เฉล่ีย์ 13.37±1.91 และคงแเฉล่ีย์ของฮีโมโกลบคนรวมเพศชำแย์และหญคงจแก
เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 เฉล่ีย์ 13.81±1.94 และคงแฮีโมโกลบคนมีตกวอย์งแงที่ผงแน
เกณฑ์ช 222 รแย์ และตรวจไมงผงแนเกณฑ์ช 78 รแย์ จแกกแรวคเครแะหช Student paired t-test พบวงแ คงแฮีโมโกล
บคนที่วกดได้จแกเครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i เปรีย์บเทีย์บกกบคงแฮีโมโกลบคนที่ได้จแก
เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 แตกตงแงกกนอย์งแงมีนกย์สำแคกญทแงสถคตค p<0.05 ซ่ึงคงแที่ได้
นก้นจะไมงสแมแรถใชำ้แทนกกนได้ในกรณีที่ต้องกแรคงแฮีโมโกลบคนที่แท้จรคง แตงกแรนำแมแใชำ้ในงแนธนแคแร
เลือดนก้นสแมแรถนำแเครือ่งวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue 301 มแใชำ้แทนเครื่องวคเครแะหชโลหคต
อกตโนมกตค Sysmex XT-2000i ได้นก้นกเ็พรแะวงแกแรตรวจฮีโมโกลบคนในงแนธนแคแรเลือดนก้น เป็นกแร
ตรวจ Screening Donor ในผ้บ้รคจแคโลหคตเบื้องต้นซ่ึงคงแที่ได้นก้นไมงจำแเป็นต้องมีควแมแมงนย์ำแและแนงนอน
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มแกนกก อีกทก้งกแรทดสอบครก้ งนี้พบวงแคงแฮีโมโกลบคนทก้งสองวคธมีีควแมสกมพกนธชกกน และมีควแมสกมพกนธชไป
ในทคศทแงเดีย์วกกน โดย์มีคงแระดกบควแมสกมพกนธช (correlation) เทงแกกบ 0.9895 (ตแรแงที่1,2 และภแพที่1) จึง
นำแคงแฮีโมโกลบคนที่ได้จแกเครือ่งวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue 301 มแใชำ้แทนได้

เครื่องวิชัดค่า
ฮีโมโกลบนิ

n Mean S.D. p-value

Sysmex 
XT-2000i

300 13.37 1.91 0.00*

Hemocue301 300 13.81 1.94
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย, ส่วิชนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า p-value ของเครื่องวิชัดฮีโมโกลบินชนดิพกพา 
Hemocue 301 (*คา่ p<0.05)

เครื่องวิชัดฮีโมโกลบินชนดิพกพา
Hemocue 301 (n=300)

เครื่องวิชิเคราะห์โลหิตอัตโนมัติ (n=300)

ผ่าน (n=220) ไมผ่่าน (n=80)
ผ่าน (n=222) 218 4

ไมผ่่าน (n=78) 2 76
Sensitivity 99%
Specificity 95%

การทำานายผลบวิชก (PPV) 98%
การทำานายผลลบ (NPV) 97%

Accuracy 98%
ตารางที่ 2 แสดงค่าควิชามไวิช, ควิชามจำาเพาะ, การทำานายผลบวิชก, การทำานายผลลบ และค่าควิชามถูกต้องของ
เครื่องวิชัดฮีโมโกลบนิชนิดพกพา Hemocue 301

เมื่อทำแกแรเปรีย์บเทีย์บควแมไว และควแมจำแเพแะของเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ 
Hemocue301 กกบเครือ่งวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i พบวงแมีควแมไว 99% ควแมจำแเพแะ 
95% กแรทำแนแย์ผลบวก (PPV) 98% กแรทำแนแย์ผลลบ (NPV) 97% และควแมถ้กต้อง 98% ดกงแสดงใน
ตแรแงที่ 2

กแรวกดคงแฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 เปรยี์บเทีย์บกกบเครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค 
Sysmex XT-2000i พบวงแมีควแมสกมพกนธชสอดคล้องกกน r2 = 0.9895 (p<0.01) ดกงแสดงในภแพที่ 1
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ภ า พ ที่  1  แ ส ด ง ก า ร เปรียบเทียบการวิชัดค่าฮี
โมโกลบินด้วิชยเครื่อง วิชิเคราะห์โลหิตอัตโนมัติ
Sysmex          XT- 2000i และการวิชัดค่าฮีโม
โกลบินด้วิชยเครื่องวิชัดฮี โมโกลบินชนิดพกพา
Hemocue301

เมื่อศึกษแควแมแมงนย์ำแของคงแฮีโมโกลบคน โดย์ใชำ้เครือ่งวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 
จแกตกวอย์งแง 3 รแย์ ทำแกแรตรวจวกดคงแซำ้แแตงละตกวอย์งแงจำแนวน 20 ครก้ ง พบวงแมีคงแสกมประสคทธค์ กแรกระจแย์ 
อย์้งในชำงวง 0.37 ถึง 0.70 ดกงแสดงในตแรแงที่ 3

ตัวิชอย่าง Mean±SD (g/dL) Range Coefficience of variation
(%)

1 11.59±0.08 11.5-11.8 0.70
2 14.46±0.08 14.3-14.6 0.57
3 18.55±0.07 18.4-18.6 0.37

ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาควิชามแม่นยำาของค่าฮีโมโกลบินจากตัวิชอย่าง 3 ราย โดยใช้เครือ่งวิชัด              
ฮีโมโกลบนิชนิดพกพา Hemocue301 จำานวิชน 20 ครั้ง

8. การนำาไปใช้ประโยชน์
กแรตรวจวกดฮีโมโกลบคนในผ้้บรคจแคโลหคต เดคมใชำ้วคธีหย์ดโลหคตจแกปลแย์นค้วลงในนำ้แย์แคอปเปอรช

ซกลเฟต แล้วสกงเกตกแรจมของหย์ดเลือด แตงวคธีนี้ ไมงสแมแรถวกดคงแฮีโมโกลบคนในเชำคงปรคมแณได้ และบแง
ครก้ งอแจใหผ้ลปลอม ดกงนก้นในปกจจุบกนจึงได้มีกแรนำแเครือ่งวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแมแใชำ้ในกแรตรวจ
ประจำแของงแนธนแคแรเลือด ซ่ึงวคธีนี้นก้นเหมแะสมสำแหรกบกแรตรวจทก้งในห้องปฏคบกตคกแร และสแมแรถนำแ
ไปใชำใ้นกแรรกบบรคจแคโลหคตนอกสถแนที่ได้ด้วย์ 12-15 จแกกแรศึกษแนี้  เมื่อเปรยี์บเทีย์บคงแที่ได้กกบกแรตรวจ
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ฮีโมโกลบคนด้วย์เครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตค Sysmex XT-2000i พบวงแให้ผลไปในทแงเดีย์วกกน เมื่อใชำ้
คงแฮีโมโกลบคน ≥12.5 g/dL ในเพศหญคง และคงแฮีโมโกลบคน ≥13 dL ในเพศชำแย์ อีกทก้งย์กงมีควแมไวถึง 
99% ซ่ึงเทงแกกบรแย์งแนที่มีมแกงอนหนแ้นี้  และใหผ้ลสกมพกนธชกกน (Pearson’s correlation coefficient)   
r2 เทงแกกบ 0.9895 และมีคงแใกล้เคยี์งกกบที่มีรแย์งแนกงอนหนแ้นี้  นอกจแกนี้จแกกแรศึกษแควแมแมงนย์ำแของ
กแรวกดคงแฮีโมโกลบคนของตกวอย์งแง 3 รแย์ ด้วย์เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ Hemocue301 ทำแกแรตรวจ
วกดคงแซำ้แแตงละตกวอย์งแงจำแนวน 20 ครก้ ง พบวงแคงแสกมประสคทธค์ ของควแมแปรผกน (C.V.) มีคงแน้อย์กวงแ 2.31% 
ทก้ง 3 ตกวอย์งแง ซ่ึงไมงเกคนเกณฑ์ชย์อมรกบ โดย์มีคงแไมงเกคน 0.33TEa พบวงแคงแสกมประสคทธค์ ของควแมแปรผกน 
(C.V.) มีคงแน้อย์กวงแ 2.31% เชำงนกกน 6,9

ดกงนก้นเครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ สแมแรถบงงบอกคงแฮีโมโกลบคนได้ แม้จะมีควแมคลแด
เคล่ือนบ้แงเมื่อเทีย์บกกบวคธีไซย์กนเมทฮีโมโกลบคนจแกเครื่องวคเครแะหชโลหคตอกตโนมกตคที่ใชำ้ในกแรตรวจ 
Complete Blood Count (CBC) ในงแนประจำแวกน แตงกแรวกดฮีโมโกลบคนด้วย์เครือ่งวกดฮีโมโกลบคนชำนคด  
พกพแนก้น มีควแมเหมแะสมในกแรใชำ้เป็นวคธีกแรตรวจคกดกรองผ้้บรคจแคโลหคตกงอนกแรบรคจแคโลหคตได้ทก้ง
ในและนอกสถแนที่อีกด้วย์

9. ควิชามยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดำาเนนิการ
กแรเลือกตกวอย์งแงเลือดนก้น จำแเปน็ต้องใชำ้ตกวอย์งแงเลือดที่มีคงแฮีโมโกลบคน และคงแเลือดอื่นๆที่ไมงผคด

ปกตคมแกนกก โดย์เฉพแะควรเลือกเลือดที่เป็นของผ้้ที่มแตรวจสุขภแพ ไมงเปน็โรคเรื้อรกงหรือรนุแรง มี
รงแงกแย์ที่แข็งแรงซ่ึงมีจำแนวนไมงมแกนกก ทำแใหต้้องเพค่มระย์ะเวลแในกแรทำแวคจกย์ จึงทำแให้เกคดควแมลงแชำแ้ไมง
เปน็ไปตแมที่วแงแผนได้

10. ข้อเสนอแนะ
กแรใชำ้เครื่องวกดฮีโมโกลบคนชำนคดพกพแ  Hemocue301 นก้นต้องปฏคบกตคตแมคำแแนะนำแของบรคษกท

ผ้ผ้ลคต อีกทก้งย์กงต้องอแศกย์ควแมชำำแนแญของผ้้ปฏคบกตคงแนด้วย์ กแรใสงเลือดมแกหรือน้อย์เกคนไป และกแรเกคด
ฟองใน Cuvette จะทำแให้ไดผ้ลคลแดเคล่ือน ทำแให้ต้องทำแซำ้แเป็นกแรสค้นเปลืองคงแใชำ้จงแย์ได้
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ขอรกบรองวงแผลงแนดกงกลงแวข้แงต้นเปน็จรคงทุกประกแร

       ลงชำื่อ…………………………………….
     (นแงสแวฐคตคพร จแรึกเสรีสกุล)
             ผ้้ขอรกบกแรประเมคน

        วกนที่……………………………………...

ได้ตรวจสอบแล้วขอรกบรองวงแผลงแนดกงกลงแวข้แงต้นถ้กต้องตรงกกบควแมเปน็จรคงทุกประกแร 

ลงชำื่อ……………………………………                         ลงชำื่อ………………………………….
          (นแงสแววกลลภแ  รกตนสวกสดค์ )         (นแย์เกรีย์งไกร ตก้งจคตรมณีศกกดแ) 

             (ตำแแหนงง) นแย์แพทย์ชชำำแนแญกแร                           (ตำแแหนงง) ผ้อ้ำแนวย์กแรโรงพย์แบแลเจรคญกรงุประชำแรกกษช
           หกวหนแ้กลุงมงแนธนแคแรเลือด                                      วกนที่…………………………………….
      โรงพย์แบแลเจรคญกรงุประชำแรกกษช
วกนที่…………………………………….                              
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ข้อเสนอ แนวิชคดิ วิชธีิการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากข้ึน
ของ นางสาวิชฐติิพร จารึกเสรีสกลุ

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหนง่ นกกเทคนคคกแรแพทย์ชชำำแนแญกแร (ดแ้นบรคกแรทแงวคชำแกแร) 
(ตำแแหนงงเลขที่ รพจ. 322) กลุงมงแนธนแคแรเลือด กลุงมภแรกคจด้แนบรคกแรตตคย์ภ้มค 
โรงพย์แบแลเจรคญกรุงประชำแรกกษช สำแนกกกแรแพทย์ช

เรือ่ง กแรตอบแบบสอบถแมสำแหรกบคกดเลือกผ้้บรคจแคโลหคตออนไลนช และให้ข้อม้ลเกี่ย์วกกบกแรปฏคบกตคตกว
กงอนบรคจแคโลหคต และกแรปฏคบกตคตกวหลกงกแรบรคจแคโลหคต

หลักการและเหตุผล
 กแรบรคหแรงแนด้แนธนแคแรเลือดนก้นมีจุดมุงงหมแย์เพ่ือให้มีโลหคตที่เพีย์งพอและปลอดภกย์ตงอผ้้

ปงวย์ที่รกบโลหคต รวมถึงมีควแมปลอดภกย์ตงอผ้้บรคจแคโลหคตด้วย์ ดกงนก้นกแรคกดเลือกผ้้บรคจแคโลหคตเป็นขก้น
ตอนสำแคกญที่จะชำงวย์บรรลุจุดมุงงหมแย์ของกแรบรคจแคโลหคต กแรคกดเลือกผ้้บรคจแคโลหคตนก้น ประกอบด้วย์
กแรให้ผ้้บรคจแคโลหคตประเมคนควแมเหมแะสมเกี่ย์วกกบสุขภแพตนเองวงแมีสุขภแพที่ดี ไมงมีควแมเส่ีย์งตงอกแร
ถงแย์ทอดโรคที่สแมแรถตคดตงอได้จแกกแรให้เลือด และจะต้องตอบตแมควแมจรคงทุกครก้ งกงอนกแรบรคจแค
โลหคต ซ่ึงขก้นตอนนี้นก้นสำแคกญ และใชำ้เวลแนแนในกแรตอบแบบสอบถแม ดกงนก้นเพ่ือลดระย์ะเวลแในกแร
ตอบแบบสอบถแม จึงคคดให้มีกแรตอบแบบสอบถแมออนไลนชมแลงวงหน้แกงอนที่จะทำแกแรบรคจแคโลหคต
หลกกกแรที่สำแคกญที่สุดในกแรคกดลือกผ้้บรคจแคโลหคตนก้น เรแต้องคำแนึงถึงกแรให้บรคกแรที่ผ้้มแบรคจแคโลหคต
เกคดควแมพึงพอใจ ผ้้บรคจแคโลหคตนก้นมแด้วย์ควแมสมกครใจและตก้งใจที่จะบรคจแคโลหคต อแจผคดหวกง และ
อแจเสีย์ควแมร้้สึกทก้ งตงอตนเอง และตงอระบบกแรคกดเลือก ดกงนก้นต้องเน้นให้เกคดควแมร้้ควแมเข้แใจถึง
คุณสมบกตคของกแรเป็นผ้้บรคจแคโลหคต และกแรคกดเลือกตนเองในเรื่องควแมสมบ้รณชของสุขภแพ และไม งมี
ภแวะเส่ีย์งตงอกแรเป็นพแหะของเชำื้อโรคที่อแจตคดมแกกบโลหคต ดกงนก้นต้องมีกแรใหข้้อม้ลในกแรปฏคบกตคตกวทก้ง
กงอน และหลกงกแรบรคจแคโลหคตเพ่ือจะได้ปฎิคบกตคตกวได้อย์ งแงถ้กต้อง และสแมแรถเป็นผ้้บรคจแคโลหคตได้ใน
ระย์ะย์แว โดย์ที่ย์กงมีสุขภแพดีตลอดไป

วิชตัถุประสงคแ์ละหรือเป้าหมาย
1. เพ่ือลดระย์ะเวลแในกแรตอบแบบสอบถแม ทำแใหเ้กคดควแมรวดเรว็ในกแรบรคจแคโลหคต
2. เพ่ือให้ผ้้บรคจแคโลหคตสแมแรถปฎิคบกตคตกวได้อย์งแงถ้กต้องทก้งกงอน และหลกงกแรบรคจแคโลหคต
3. เพ่ือเพค่มจำแนวนผ้้บรคจแคโลหคตให้มแกขึ้น
4. เพ่ือให้เกคดควแมปลอดภกย์ส้งสุดแกงผ้บ้รคจแคโลหคต และผ้้ที่ได้รกบโลหคต
5. เพ่ือลดคงแใชำ้จงแย์ในกแรคกดเลือกผ้้บรคจแคโลหคต



กรอบการวิชิเคราะห์ แนวิชคดิ ข้อเสนอ
1. จกดทำแประวกตค และแบบสอบถแม ซ่ึงแบงงออกเป็น 3 หมวด คือหมวดคำแถแมเฉพแะสุภแพสตรี   
    หมวดคำแถแมเก่ีย์วกกบโรค อแกแรเจ็บปงวย์ และปกจจกย์เส่ีย์ง และหมวดคำแถแมเกี่ย์วกกบประวกตค  
    ทแงกแรแพทย์ช สุขภแพทกว่ไป โรคประจำแตกว กแรใชำย้์แ และวกคซีน
2. จกดทำแวดีีโออธคบแย์เก่ีย์วกกบกแรปฏคบกตคตกวกงอน และหลกงกแรบรคจแคโลหคต
3. ผ้้บรคจแคโลหคตสแมแรถเขแ้ไปกรอกประวกตค และตอบแบบสอบถแมทแงออนไลนช อีกทก้งย์กง
    สแมแรถระบุวกน และเวลแที่สะดวกในกแรเข้แมแบรคจแคโลหคตได้อีกด้วย์ เพ่ือลดระย์ะเวลแใน
    กแรบรคจแคโลหคต
4. หแกผ้้บรคจแคโลหคตมีข้อสงสกย์ต้องกแรสอบถแม สแมแรถสอบถแมออนไลนชได้ แล้วจะมีเจแ้   
    หนแ้ที่ไปตอบข้อสงสกย์นก้น

ประโยชน์ทีค่าดวิช่าจะได้รบั
1. ชำงวย์เพค่มจำแนวนผ้้บรคจแคโลหคต
2. ชำงวย์ลดระย์ะเวลแในกแรบรคจแคโลหคต
3. ชำงวย์ลดคงแใชำ้จงแย์ในกแรรกบคกดกรองผ้้บรคจแคโลหคต
4. ชำงวย์ใหผ้้้บรคจแคโลหคตเกคดควแมพึงพอใจ จนกลแย์เป็นผ้้บรคจแคโลหคตประจำแ
5. ชำงวย์ใหไ้ด้โลหคตที่ปลอดภกย์ และมีคุณภแพดี
6. ผ้้บรคจแคโลหคตสแมแรถปฏคบกตคตกวได้ถ้กต้องทก้งกงอน และหลกงกแรรกบบรคจแคโลหคต ทำแให้เกคด   
    ควแมปลอดภกย์แกงตกวผ้้บรคจแคโลหคต

ตวัิชช้ีวิชดัควิชามสำาเร็จ
1. ผ้้บรคจแคโลหคตใชำ้เวลแในกแรตอบแบบสอบถแมลดลงร้อย์ละ 50
2. มีจำแนวนผ้บ้รคจแคโลหคตเพค่มขึ้นรอ้ย์ละ 50
3. ผ้้บรคจแคโลหคตปฎิคบกตคตกวได้อย์งแงถ้กต้องทก้งกงอน และหลกงรกบบรคจแคโลหคตร้อย์ละ 80
4. ผ้้ที่มแบรคจแคโลหคตเกคดควแมปลอดภกย์ร้อย์ละ 90

        ลงชำื่อ…………………………………….
     (นแงสแวฐคตคพร จแรึกเสรีสกุล)
             ผ้้ขอรกบกแรประเมคน

        วกนที่……………………………………...


