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ความส�ำคัญของการตรวจทางธนาคารเลือดต่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ศศิธร เพชรจันทร

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

การเตรี ยมเลือ ดให้ผูป้ ่ ว ยนอกจากจะต้องเกิ ดประโยชน์ต่อผู ้
ป่ วยมากทีส่ ุด แล ้ว จะต้อ งมีความปลอดภัยด้วย โดยทีผ่ ูป้ ่ วยจะ
ต้องมีความเสีย่ งต่ออันตรายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการได้รบั เลือดน้อย
ทีส่ ุด ด้วยเหตุน้ ีจงึ เป็ นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของธนาคารเลือด
ในการเลือกเลือดทีเ่ ข้ากันได้กบั เลือดผูป้ ่ วย ซึง่ จะเริ่มตัง้ แต่การตรวจ
หาหมูเ่ ลือดระบบ ABO และการตรวจ Rh(D) การตรวจกรองหา
แอนติบอดีต่อแอนติเจนของหมูเ่ ลือดระบบต่า ง ๆ บนเม็ดเลือด
แดง (antibody screening) และการตรวจหาชนิดของแอนติบอดี
(antibody identification) เมือ่ การตรวจกรองให้ผลบวกร่วมกับ
การตรวจหาแอนติเจน เพือ่ เป็ นการยืนยันว่าเป็ นแอนติบอดีชนิดนัน้
จริง หลังจากนัน้ จึงน�ำเลือดซึง่ มีหมูเ่ ลือดเดียวกับผูป้ ่ วยมาท�ำการ
ตรวจความเข้ากันได้ระหว่างเลือดผูป้ ่ วยและเลือดทีจ่ ะให้ (compatibility test, crossmatch) ซึง่ หากตรวจพบแอนติบอดีในเลือด
ผูป้ ่ วย จะต้องตรวจหาแอนติเจนในเลือดทีจ่ ะให้ดว้ ย ไม่ใช่ดูแต่ผล
การตรวจความเข้ากันได้เท่านัน้ 1,2 การตรวจทางธนาคารเลือดเหล่า
นี้คอื สิง่ ทีธ่ นาคารเลือดจะต้องท�ำทุกครัง้ ทีม่ กี ารขอเลือดให้ผูป้ ่ วย

ประโยชน์จากเลือดที่ให้โดยไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิด AHTR
หรือ HDFN หากเป็ นหญิงตัง้ ครรภ์
ส�ำหรับในคนไทย แอนติบอดีในกลุม่ ทีน่ อกเหนือจากระบบ
ABO แล ้ว ยังมีอกี หลายระบบ ดังแสดงใน Table 1 ซึง่ เพือ่ ความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วยควรให้เลือดชนิด antigen-negative blood
ทีผ่ ่านการท�ำ compatibility test ที่ 37 ํC และ IAT แล ้วว่าเข้า
กันได้เสมอ ยกเว้นในกรณีรบี ด่วนหรือไม่มเี ลือดชนิดนัน้ จึงอาจ
ให้เลือดทีผ่ ่านการท�ำ compatibility test ที่ 37 ํC และ IAT ได้
โดยไม่ตอ้ งให้ antigen-negative blood แต่ในการให้ตอ้ งระวัง
เพราะมีรายงานว่าผูป้ ่ วยบางรายเกิด AHTR ได้จากแอนติบอดีท่ี
คิดว่าไม่มคี วามส�ำคัญทางคลินิก เช่น anti-A1, anti-M, anti-Lea,
anti-Leb, anti-IH และ anti-Lan เป็ นต้น3-8
แต่สำ�หรับในบางเชื้อชาติซ่ึง มีความชุกของแอนติเจนหรือ
แอนติบอดีทแ่ี ตกต่างจากคนไทย ไม่จำ� เป็ นต้องได้รบั เลือดทีเ่ ป็ น
antigen-negative blood เพราะถือ ว่าแอนติบอดีเหล่านี้เป็ น
clinically insignificant antibody ยกตัวอย่างเช่น anti-A1,
anti-IH, anti-M, anti-N, anti-P1, antibody ของระบบ Lewis
เป็ นต้น ดังแสดงใน Table 2 แต่จะให้เลือดทีผ่ ่านการท�ำ compatibility test ที่ 37 ํC, IAT แล ้วโดยไม่พจิ ารณาแอนติเจนของ
เลือดทีใ่ ห้ ทัง้ นี้ในการให้ตอ้ งระวัง AHTR ซึง่ อาจเกิดขึ้นได้เช่น
เดียวกัน แม้วา่ จะพบน้อยมาก
อย่างไรก็ตาม ยังมีแอนติบอดีบางชนิด เช่น anti-Ch/Rg ซึง่
เป็ น clinically insignificant antibodies และโอกาสทีจ่ ะหา
antigen-negative blood ยากมาก การรอเลือดอาจท�ำให้ผูป้ ่ วย
มีอนั ตรายถึงแก่ชวี ติ ได้ กรณีเช่นนี้ ธนาคารเลือดจะเลือก least
incompatible blood ให้ เพราะมีการศึกษาพบว่า แม้จะให้เลือด
ชนิด antigen-positive blood ก็ไม่ทำ� ให้เกิดอันตรายใด ๆ แก่ผู ้
ป่ วย แพทย์จงึ ควรพิจารณาเหตุผลของการใช้เลือดทีธ่ นาคารเลือด
เตรียมให้ เพราะการรออาจท�ำให้ผูป้ ่ วยได้รบั อันตรายเช่นเดียวกัน9

ความส�ำคัญของแอนติบอดีและเลือดที่จะให้ผูป้ ่ วย
ในกรณีทไ่ี ม่มปี ญั หาในการตรวจหาหมูเ่ ลือด ABO และ Rh(D)
ของผูป้ ่ วย แต่ พบปัญหาจากการตรวจกรองหาแอนติ บอดีให้ผล
บวก หรือ ตรวจพบว่าการตรวจความเข้ากันได้ให้ผ ลบวกแต่การ
ตรวจกรองหาแอนติบอดีให้ผลลบ การแก้ปญั หาของทัง้ 2 กรณี
นี้ คือ การตรวจหาชนิดของแอนติบอดี เพือ่ พิจารณาว่า จะเลือก
เลือดชนิดใดให้แก่ผูป้ ่ วย ถ้าแอนติบอดีในผูป้ ่ วยเป็ นชนิดทีม่ คี วาม
ส�ำคัญทางคลินิก (clinically significant antibody) ซึง่ หมายถึง
แอนติบอดีทท่ี ำ� ให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดงทีใ่ ห้หากมีแอนติเจนชนิดเดียวกับแอนติบอดีในตัวผูป้ ่ วย (acute hemolytic transfusion reaction, AHTR)1 หรือเป็ นแอนติบอดีชนิด IgG จาก
แม่ทผ่ี ่านรกเข้าไปท�ำลายเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรก
คลอดได้ (hemolytic disease of the fetus and newborn,
HDFN)1 หรือแอนติ บอดีท่ี ทำ� ให้เม็ดเลือดแดงทีใ่ ห้มอี ายุสนั้ กว่า การตรวจเพือ่ หาชนิ ดของแอนติบอดี
ปกติ ซึง่ แอนติบอดีในกลุม่ นี้ส่วนใหญ่มกั เป็ น IgG ดังนัน้ เลือด
ในการตรวจเพือ่ หาชนิดของแอนติบอดีในผูป้ ่ วยมีวตั ถุประสงค์ท่ี
ทีจ่ ะเลือ กให้ผู ป้ ่ วยจึง ต้องเป็ นชนิด antigen-negative blood ส�ำคัญคือ เพือ่ ตรวจหาแอนติบอดีทม่ี คี วามส�ำคัญทางคลินิกให้มาก
ทีผ่ ่านการท�ำการตรวจความเข้ากันได้แล ้วเท่านัน้ ผูป้ ่ วยจึงจะได้ ทีส่ ุด แต่ในขณะเดียวกันจะต้องตรวจพบแอนติบอดีทไ่ี ม่มคี วาม
วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 30 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563
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Table 1 Antibody specificity and suggested blood for transfusion
Blood group system
1. ABO
2. Rh
3. Kidd
4. Duffy
5. Kell
6. Diego
7. Lutheran
8. H
9. P1PK
10. MNS
11. Lewis
12. Chido-Rodger

Antibody specificity
anti-A, -B, -AB
all Rh antibodies
: anti-D, -C, -E, -c, -e
all Kidd antibodies
: anti-Jka, -Jkb
: Jk(a-b-) with anti-Jk3 (RARE)
all Duffy antibodies
: anti-Fya, -Fyb
: Fy(a-b-) withanti-Fy3 (RARE)
all Kell antibodies
: anti-K, -k
: K0 withanti-Ku (RARE)
: anti-Dia
: anti-Dib (RARE)
: anti-Lua, -Lu3
: anti-H in Oh (classical O Bombay)
: Para-Bombay
: anti-P
: anti-PP1Pk (RARE, p phenotype)
: anti-P1
: anti-S, -s
: anti-Mia
: anti-M, -N
: anti-Lea, -Leb
: anti-Ch, -Rg

Clinical significance
Yes

No

Blood for transfusion
Compatible XM
Antigen negative (IAT at 37 ºC)


































































Least incompatible



XM = crossmatch; IAT = indirect antiglobulin test

Table 2 Blood selection based on populations
System

Antibody specificity

1. Rh
2. Kell
3. Diego

anti-Cw
anti-Kpa
anti-Ura (-Di3)

4. ABO
5. H
6. MNS
7. MNS
8. P1PK
9. Lewis
10. Lutheran

anti-A1
anti-HI (in A1 and A1B)
anti-M (not active at 37 ํC)
anti-N
anti-P1
anti-Lea, -Leb, Lea and Leb
anti-Lua

Clinical significance
Yes
No



likely








XM = crossmatch; IAT = indirect antiglobulin test
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Blood selection
Compatible IAT XM

Compatible IAT XM

ความส�ำคัญของการตรวจทางธนาคารเลือดต่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ส�ำคัญทางคลินิกน้อยทีส่ ุดหรือตรวจไม่พบเลย ซึง่ ในทางปฏิบตั เิ ป็ น
ไปได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิง่ การตรวจและสรุปผลผิดทีม่ ผี ลกระ
ทบต่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย เช่น กรณีทส่ี รุปว่าเป็ นแอนติบอดี
ที่ไม่มคี วามส�ำคัญทางคลินิก ทัง้ ๆ ที่แอนติบอดีท่ตี รวจพบเป็ น
แอนติบอดีทม่ี คี วามส�ำคัญทางคลินิก เป็ นต้น ในทางตรงกันข้าม
การตรวจพบแอนติบอดีมไ่ี ม่มคี วามส�ำคัญทางคลินิก แต่แปลผล
ว่าเป็ นแอนติบอดีทม่ี คี วามส�ำคัญทางคลินิก จะท�ำให้เกิดผลเสียที่
ส�ำคัญคือ ความล่าช้าในการจัดหาเลือดให้ผูป้ ่ วย เพราะเจ้าหน้าทีจ่ ะ
ต้องท�ำการตรวจเพิม่ เติมซึง่ ต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ท�ำให้ผูป้ ่ วย
ได้รบั เลือดช้าทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายจากการรอเลือดได้
ด้วยเหตุน้ ี การตรวจกรองและตรวจหาชนิดของแอนติบอดี
ในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จะต้องท�ำโดยบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ความช�ำนาญ การเลือ กใช้วธิ กี ารตรวจทีใ่ ห้ผลเร็วและแม่นย�ำถูก
ต้อง การใช้นำ�้ ยาต่างๆ เช่น antihuman globulin reagent ชนิด
polyspecific หรือ monospecific ทีม่ คี ุณภาพ การใช้ screen
cells และ panel cells ทีม่ แี อนติเจนหลากหลาย ครบทุกระบบ
ตามทีม่ าตรฐานก�ำหนด รวมทัง้ สามารถแยกชนิดของแอนติบอดี
ในกรณีทผ่ี ูป้ ่ วยมีแอนติบอดีหลายชนิดรวมกัน ทีส่ ำ� คัญคือ ต้อง
มีแอนติเจนซึง่ สามารถตรวจพบแอนติบอดีทเ่ี ป็ นปัญหาในคนไทย
ร่วมด้วย เช่น Mia แอนติเจนในระบบ MNS และ Dia แอนติเจน
ในระบบ Diego เป็ นต้น
นอกจากนี้ การใช้เครื่องตรวจอัตโนมัตแิ ทนการตรวจด้วยวิธี
conventional tube test (CTT) ในการตรวจหาความแรงของ
แอนติบอดีในผู ป้ ่ วย ได้แก่ anti-A, anti-B และ anti-D หรือ
ชนิดอืน่ ๆ ท�ำให้ได้ผลการตรวจทีถ่ กู ต้องและแม่นย�ำ ซึง่ หากมีการ
ศึกษาเปรียบเทียบการตรวจของทัง้ สองวิธแี ละพบว่าได้ผลไม่แตก
ต่างกัน ย่อมท�ำให้ผูต้ รวจมีความมันใจและปลี
่
ย่ นจากวิธี CTT ที่
ใช้อยู่เดิมซึง่ ผลการตรวจจะขึ้นกับความช�ำนาญของผูท้ ำ� จึงมีความ
แตกต่างในแต่ละคน เป็ นการลดความคลาดเคลือ่ นของผลการตรวจ
ทีแ่ พทย์นำ� ไปใช้ประกอบการรักษาผูป้ ่ วยแต่ละกรณี ท�ำให้ผูป้ ่ วย
ได้รบั การรักษาทีป่ ลอดภัยมากยิง่ ขึ้น10
การตรวจหาความส�ำคัญของแอนติบอดีนนั้ นอกจากจะใช้วธิ ี
ทางซีโรโลยีแล้วยังมีวธิ อี น่ื ทีส่ ามารถบอกความส�ำคัญทางคลินิกของ
แอนติบอดีทต่ี รวจพบได้เช่นกัน ซึง่ ถึงแม้จะให้ผลทีแ่ น่นอนกว่าแต่
วิธกี ารตรวจจะใช้เวลานานและไม่สามารถท�ำได้ในทุกธนาคารเลือด
วิธดี งั กล่าวได้แ ก่ การตรวจหา red cells survival โดยการใช้
51
Cr-labeled red cells และการท�ำ functional cellular assays
คือ monocyte monolayer assay (MMA)11 ทัง้ 2 วิธใี ห้ผลไม่
แตกต่างกันแต่วธิ กี ารตรวจใช้เวลานานแตกต่างกัน
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โดยสรุปจะเห็นได้วา่ การเลือกเลือดทีใ่ ห้ผูป้ ่ วยทีม่ แี อนติบอดี
อาจไม่จำ� เป็ นต้องให้เลือดชนิด antigen-negative blood ทุกราย
ขึ้นกับความชุกของแอนติเจนชนิดนัน้ รวมทัง้ ปัญหาจากแอนติบอดี
ในแต่ละประชากรซึง่ ย่อมมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
ในการให้เลือดผู ป้ ่ วยจะต้องมีทงั้ การให้เลือดทีม่ คี ุณภาพ ความ
ปลอดภัยและความเพียงพอ จึงควรเลือกเลือดทีเ่ ป็ น compatibility blood ชนิด antigen negative เสมอถ้าท�ำได้ ยกเว้นกรณี
ด่วนไม่มเี ลือ ดชนิ ด ทีต่ อ้ งการ หรือกรณีขาดแคลน หรือผูป้ ่ วยมี
แอนติบอดีหลายชนิด ทัง้ alloantibody และ autoantibody จึง
ให้ least incompatible blood แก่ผูป้ ่ วย แต่ควรติดตามผลการ
ให้วา่ ผูป้ ่ วยได้รบั ประโยชน์ ไม่มปี ฏิกริ ยิ าไม่พงึ ประสงค์จากเลือด
ทีใ่ ห้ และไม่มกี ารสร้างแอนติบอดีเพิม่ ขึ้นภายหลังการได้รบั เลือด
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