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Direct antiglobulin test (DAT) เปนการทดสอบที่มีความ

สำาคัญในการชวยวินิจฉัย ภาวะ immune-mediated hemolysis ที่มี 

predictive value สูงถึงรอยละ 83 ในผูปวยที่มีภาวะ hemolytic 

anemia ในขณะที่มี predictive value เพียงรอยละ 1.4 ในผูปวย

ที่ไมมี hemolytic anemia1

ในคนปกติทั่วไป จะมี IgG และ complement จับอยูบนผิว

เม็ดเลือดแดง (Red blood cell, RBC)ไดในปริมาณต่ำาๆ ซึ่งนอย 

กวาระดับที่ DAT จะตรวจจับไดจากการทดสอบในงานประจำา

วัน แตในปจจุบันมีการนำา column agglutination technology 

มาใชในการทำา crossmatch  ในบางครั้งพบวา crossmatch มี

ผลเปนบวก ในขณะที่ผูปวยมีผล indirect antiglobulin test 

(IAT) เปนลบ เมื่อทดสอบเพิ่มเติม จึงพบวา โลหิตยูนิตนั้นมีผล 

DAT เปนบวก ดังนั้นจึงถือไดวาที่ผล crossmatch เปนบวกนั้น

เปนผลของ DATบวกซึ่งผูบริจาคมีอยูกอนแลวอยางเดียว หรืออาจ

มีผลบวกตอโลหิตยูนิตนั้นรวมดวย ซึ่งพบโอกาสเชนนั้นนอยมาก  

ขอมูลที่ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล ศูนยบริการ

โลหิตฯ ไดศึกษาไว พบวา ผูบริจาคโลหิตไทยมีผล DAT เปนบวก

ประมาณ 1:3,000 คน (personal communication)

สำาหรับ column agglutination technology ที่ใช gel หรือ 

glass beads มาจับ agglutinated RBC ซึ่งนอกจากใชในการตรวจ 

direct agglutination เชนในการตรวจหมูเลือด ABO และ Rh แลว 

ยังสามารถใชในการตรวจ DAT และ IAT ไดดวย  มีขอไดเปรียบ

คือ ไมตองมีการลางเซลล เปนวิธีที่ไวและสามารถเก็บผลไวตรวจ

สอบได แตขอดอยคือ มีราคาแพงกวา tube technique และอีก

ประการที่สำาคัญคือ sensitivity ในการ detect IgG antibody 

อาจจะสูงเกินขอบเขต จึงไป detect DAT ของ donor บางราย

เปนบวก ในการทำา crossmateh ซึ่งสวนใหญหาสาเหตุไมได และ

อาจเปนบวกปลอมที่ทำาใหธนาคารเลือดไมกลาใหผูปวย  ตองทิ้ง

เลือดจำานวนนี้ไป

ความสำาคัญของการมี DAT บวกในคนปกติยังไมทราบแนชัด 

มีรายงานถึงอัตราการตรวจพบ DAT บวก ในผูบริจาคโลหิตตั้งแต 

1:1,000 ถึง 1:36,0002-7  แมวามีรายงานจากประเทศอิสราเอล 

พบวาผูบริจาคโลหิตที่มี DAT บวกมีความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง โดย

เฉพาะทางโลหิตวิทยา8 รายงานจากประเทศกรีกพบวาผูบริจาคโลหิต

ที่มี DAT บวก ในอัตราประมาณ 1:3,000 คน ในจำานวนนี้เปนผูชาย

มากกวาผูหญิงประมาณ 2 เทา ไมพบวารายใดมี hemolysis และสรุป

วาผูบริจาคที่มี DAT บวก ทำาใหเกิดปญหาในการทำา compatibility 

test ได ถาใชวิธีที่ไว (sensitive method)9  สำาหรับธนาคาร

เลือดที่ใช electronic crossmatch (computer crossmatch) 

ก็จะไมพบปญหานี้ เนื่องจาก DAT ไมไดเปน standard test  ใน

การทำา crossmatch และการทำา electronic crossmatch นั้น 

ทำาเฉพาะ screen abnormal antibody (Indirect antiglobulin 

test) ในผูปวยเทานั้น และในการตรวจเลือดผูบริจาคมาตรฐาน

ก็ไมกำาหนดใหตรวจ DAT

DAT บวกพบไดในภาวะตอไปนี้

1. Autoantibodies ตอแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงของ

ตนเอง ซึ่งแบงตามอุณหภูมิของ antibody reactivity เปน 2 

ชนิดคือ warm antibody autoimmune hemolytic anemia 

และ cold antibody autoimmune hemolytic anemia

2. Hemolytictransfusionreaction ในกรณีที่ไดรับโลหิต

ผิดหมู เม็ดเลือดแดงที่ใหผล DAT บวก เปนเม็ดเลือดแดงของ

ผูบริจาค(ที่ผูปวยเพิ่งไดรับเขาไป) ที่มี antibody ของผูปวยไปจับ

อยู ซึ่งกลายเปนเซลลที่ผิดปกติ จะถูกทำาลายออกไปจากกระแส

โลหิต ซึ่งอาจเปนการแตกทำาลายของเม็ดเลือดแดงในหลอดเลือด 

(intravascular hemolysis) หรือ นอกหลอดเลือด (extravascular 

hemolysis)

ในกระแสโลหิตของผูปวยเมื่อไดรับโลหิตผูบริจาค  ขณะนั้น

เลือดผูปวยจะมีเม็ดเลือดแดง 2 กลุม คือของตัวเอง และของ

ผูบริจาคโลหิตเนื่องจากเม็ดเลือดแดงของผูบริจาคมักมีจำานวน 

นอยกวาเมื่อเทียบกับเม็ดเลือดแดงทั้งหมดของผูปวย ดังนั้นเมื่อ

อานผล DAT ที่ weak ดวยกลองจึงอาจสังเกตเห็น mixed-
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field phenomenon ได คือเม็ดเลือดแดง ของ ผูบริจาคมีการ

จับกลุมเปนกลุมๆ (agglutinate) คือ DAT บวกลอยอยูทามก

ลาง free cells ซึ่งเปนเม็ดเลือดแดงของผูปวยที่ DAT ลบ ใน

กรณีที่มีเม็ดเลือดแดงผูบริจาคเปนสวนใหญ และแอนติบอดีของ

ผูปวยไปจับอยูมากก็จะไมเห็นปรากฏการณนี้ กลาวคือจะเห็นเปน 

DAT มีผลบวกอยางแรง เห็น free cells นอย ปรากฏการณนี้

อาจสังเกตไดใน gel test เชนดียวกัน

3. Hemolyticdiseaseoffetusandnewborn ซึ่งใน 

ABO-HDFN ที่แมเปนหมู O พบ DAT ของลูก บวกเพียงประมาณ 

รอยละ 30 เทานั้น10  แตทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของ NDFN ที่

มีสาเหตุจากหมูโลหิตระบบอื่น มีผล DAT เปนบวก ตัวอยางเชน 

RhD-HDFN เปนตน

4. Drug-inducedimmune-mediatedhemolysis เปน

ภาวะที่พบไดไมบอย แตมีรายงานยาหลากหลายชนิดที่ทำาใหเกิดภาวะ

นี้ ที่รูจักกันดี ไดแก Methyl dopa Penicillin และ Quinidine 

เปนตน

อยางไรก็ดี ในการวินิจฉัยโรค เราไมสามารถใช ผลของDAT 

บวกเพียงอยางเดียว จำาเปนตองใชประกอบกับประวัติการเจ็บปวย 

การตั้งครรภ การไดรับเลือด และการไดรับยาของผูปวย

สำาหรับภาวะอื่นๆ ที่อาจเปนสาเหตุของ DAT บวกได แตพบได 

ไมบอย ไดแก Passively acquired alloantibodies, non-

specifically adsorbed proteins, complement activation due 

to bacterial infection, autoantibodies หรือ alloantibodies, 

antibodies produced by passenger lymphocytes11

สรุป

เทคนิคทาง blood group serology ที่ใชกันมีไมหลากหลาย

มากนัก หนึ่งในจำานวนนั้นที่สำาคัญคือ DAT ซึ่งยังคงมีที่ใชในทาง

คลินิกอยู เพื่อวินิจฉัยภาวะ immune mediated hemolysis การ

ปฏิบัติที่ถูกตองตามวิธีการ และการควบคุมคุณภาพอยางจริงจัง

และสม่ำาเสมอ จะทำาใหมั่นใจไดวาผลการทดสอบจะออกมาถูกตอง

สามารถนำาไปใชชวยในการวินิจฉัยโรคหรือภาวะไดอยางแทจริง
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