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บทนำา

Hemolytic disease of the fetus and newborn (HDFN) 

หมายถึง โรคที่เกิดจากการแตกของเม็ดเลือดแดงในทารกตั้งแตอยูใน

ครรภและแรกคลอดซึ่งเปนผลมาจากแอนติบอดีของหมูเลือดชนิด 

IgG ของมารดาผานรกไปจับกับแอนติเจนชนิดเดียวกันนั้นบนเม็ด

เลือดแดงของทารกทำาใหเกิด antigen-antibody complex และเกิด

การแตกทำาลายเซลลนอกหลอดเลือด (extravascular hemolysis)  

โดยเซลล macrophage ในมาม และ reticuloendothelial system1 

จับกินเม็ดเลือดแดงเหลานี้ ถามีการทำาลายเซลลมากจะทำาใหทารกมี

อาการซีด เกิด tissue hypoxia และ acidosis  รางกายมีกลไกชดเชย

ภาวะนี้โดยพยายามสรางเม็ดเลือดแดงขึ้นทดแทนโดยตับและมาม 

ทำาใหตับและมามโต (hepatosplenomegaly) และมีเซลลตัวออน 

ของเม็ดเลือดแดงออกมาจากไขกระดูก ถามีอาการรุนแรงอาจพบวา

การทำางานของระบบหายใจและหัวใจลมเหลว และเนื่องจากตับสราง 
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การตรวจหาแอนติบอดีของหมูเลือดชนิดIgGของมารดาเพื่อการใหเลือดที่ปลอดภัย
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บทคัดยอ:   Hemolytic disease of the fetus and newborn (HDFN) เปนโรคที่เกิดในทารกตั้งแตอยูในครรภจนถึงแรกเกิด 

เนื่องจากเม็ดเลือดแดงของทารกถูกทำาลายโดยแอนติบอดีของหมูเลือด ชนิด IgG จากมารดา ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการไดรับเลือดหรือ

เคยตั้งครรภมากอน ความรุนแรงของโรคแตกตางกันขึ้นกับชนิดและความแรงของแอนติบอดีจากมารดาและชนิดของแอนติเจนบน

เม็ดเลือดแดงทารก การตรวจทางซีโรโลยีชวยในการวินิจฉัยและการทำานายความรุนแรงของโรคซึ่งเปนสิ่งสำาคัญตอการรักษาและการ

ปองกัน รวมทั้งการเตรียมเลือดที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนถายเลือดใหแกทารก ในการศึกษานี้ไดทำาการตรวจเลือดทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 

7 วันที่มีอาการเหลือง จำานวน 346 ราย  โดยทำาการตรวจ ABO grouping, Rh (D) typing, direct antiglobulin test (DAT),  

indirect antiglobulin test (IAT),  และทำา elution test 2 วิธี คือ Lui freeze – thaw และ acid elution test สำาหรับตรวจ

หา IgG anti –A หรือ anti –B และแอนติบอดีชนิดอื่นจากมารดา ตามลำาดับ จากการศึกษาพบ ABO HDFN รอยละ 63.9  ซึ่งการ

ตรวจ DAT, IAT และ elution test ใหผลบวกรอยละ 30.8, 63.3  และ 85.1 ตามลำาดับและพบวารายที่ DAT ใหผลบวก  การทำา 

elution test ใหผลบวกดวยทุกราย แตรายที่ DAT ใหผลลบ พบวา elution test ใหผลบวกรอยละ 78.4    ในทารกที่ IAT ใหผล

บวก พบวามีรอยละ 95.8 ที่ elution test ใหผลบวกเชนกัน แตในรายที่ IAT ใหผลลบ พบวามีรอยละ 61.7 ที่ elution test ใหผล

บวก    นอกจากนี้ ยังพบแอนติบอดีในเลือดมารดา 3 ราย คือ anti – E, anti – E+Mia  และ anti - Jka ทุกรายไมไดทำาการเปลี่ยน

ถายเลือด  แมวา 2 ใน 3 รายมี DAT บวกและใน eluate ทุกรายตรวจพบแอนติบอดีชนิดเดียวกับแอนติบอดีในมารดา ในการศึกษา

ครั้งนี้ไมพบมารดา Rh ลบ  สรุป : ในการตรวจเลือดทารกที่มีภาวะเหลืองเพื่อวินิจฉัยโรค HDFN และจัดเตรียมเลือดใหนั้น นอกจาก

ตรวจหาหมูเลือด ABO, Rh (D), DAT และ IAT แลว ควรทำา elution test รวมดวยทุกราย เพื่อบอกชนิดของแอนติบอดีที่เปน

สาเหตุ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวินิจฉัย การรักษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเตรียมเลือดเพื่อเปลี่ยนถายเลือดใหทารก และการใหการ

ปองกันสำาหรับการตั้งครรภครั้งตอไปหากมารดาเปน Rh ลบ
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อัลบูมินไดลดลงจึงมีอาการบวมน้ำาทั่วทั้งตัวเรียกวาภาวะ hydrops 

fetalis2,3    เม็ดเลือดแดงที่ถูกทำาลายจะปลอย hemoglobin ออก

มา และถูกเปลี่ยนเปน unconjugated bilirubin ซึ่งละลายไดใน

ไขมัน อัลบูมินในกระแสเลือดจะพาไปยังรก กลับเขาสูกระแสเลือด

มารดาและ conjugate กับ glucuronic acid เพื่อใหสามารถ

ละลายน้ำาไดและขับออกทางมารดา  มีผลทำาใหเมื่อคลอดจะพบวา

ทารกซีดแตไมมีอาการเหลือง อาการเหลืองจะเกิดขึ้นภายใน 24 

ชั่วโมงหลังคลอด เนื่องจากการทำางานของตับในทารกแรกเกิดยังไม 

สามารถสรางเอนไซม glucuronyl transferase4,5 ไดเต็มที่ และ

อัลบูมินซึ่งเปนตัวพา unconjugated bilirubin ไปยังตับเพื่อเปลี่ยน

เปน conjugated bilirubin มีปริมาณจำากัด ทำาใหมีการสะสมของ

ปริมาณunconjugated bilirubin เพิ่มขึ้น รวมทั้งซึมผานผนังเซลล

สมองโดยเฉพาะในสวนของ basal ganglia และ cerebellum เกิด

การรบกวนตอขบวนการ oxidative phosphorylation ของไมโตร

คอนเดรีย ทำาใหเซลลสมองเกิด anoxia และ encephalopathy 

ทารกจะมีอาการซึม ไมดูดนม  เกร็งหลังแอน และมีความพิการ

ทางสมองอยางถาวร ซึ่งเรียกวาภาวะ kernicterus3,5,6

หมูเลือดหลายระบบทำาใหเกิด HDFN ได   ที่พบบอยและมี

ความสำาคัญทางคลินิก คือ ABO และ Rh รวมทั้งหมูเลือดระบบ

อื่นๆ ไดแก Kell, Kidd และ Duffy เปนตน2,4,7,8  แอนติบอดีตอ

แอนติเจนของหมูเลือดเหลานี้ซึ่งเปนชนิด IgG จากมารดาที่จับ

บนเม็ดเลือดแดงของทารกสามารถตรวจพบไดโดยการทำา direct 

antiglobulin test (DAT) และการตรวจหา free antibody ใน 

ซีรัมทารกดวยวิธี  indirect antiglobulin test (IAT)  แต DAT  

ไมไดใหผลบวกทุกรายเนื่องจากการทดสอบ DAT จะใหผลบวก

เมื่อมี IgG จับอยูบนเม็ดเลือดแดงประมาณ 100-500 โมเลกุลขึ้น

ไป    ดังนั้นการทำา elution test8 รวมดวยจึงชวยในการวินิจฉัย

ภาวะ HDFN ไดดียิ่งขึ้น  มีผลทำาใหแพทยสามารถใหการชวยเหลือ

ทารกไดโดยการทำา exchange transfusion เพื่อแกไขอาการซีด 

และลดปริมาณของ unconjugated bilirubin เปนการปองกัน

ภาวะ kernicterus  นอกจากนี้ในรายที่มีอาการรุนแรงแพทยอาจ

จำาเปนตองใหเลือดตั้งแตทารกอยูในครรภ (intrauterine transfusion)  

ดังนั้นการตรวจตางๆ โดยธนาคารเลือดจึงมีประโยชนชวยในการ

วินิจฉัยและใหการรักษาผูปวย

สำาหรับ ABO HDFN ซึ่งพบไดบอย สามารถพบไดตั้งแตการ

ตั้งครรภครั้งแรก มักไมมีอาการหรือมีอาการแตไมรุนแรงและ

ไมจำาเปนตองเปลี่ยนถายเลือด ซึ่งแตกตางจาก Rh HDFN ที่เกิด

จาก anti-D ทั้งนี้เพราะบนเม็ดเลือดแดงของทารกมีจำานวนของ A 

และ / หรือ B แอนติเจนรวมทั้งมี antigenic strength นอยกวา

ในผูใหญ  นอกจากนี้ IgG anti-A, anti-B ที่มาจากแมบางสวน

จะถูกทำาลายดวย A หรือ B substance ซึ่งอยูที่ epithelial cells 

ของเสนเลือดทารก  จึงเหลือจำานวนของแอนติบอดีที่จับบนผิวของ

เม็ดเลือดแดงทารกนอย ทำาให DAT ของ ABO HDFN ใหผล

ลบหรือผลบวกอยางออน  ตรงกันขามกับกรณีของ Rh HDFN 

หรือ HDFN ที่เกิดจากหมูเลือดระบบอื่นๆ มักมี DAT ใหผล

บวก โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีสาเหตุจาก anti-D DAT ของทารก

จะใหผลบวกอยางแรงและอาจตองทำาการเปลี่ยนถายเลือด  ทั้งนี้

ขึ้นกับความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ซึ่งเปนสาเหตุ

ในกรณีที่ตองเปลี่ยนถายเลือดจึงตองใหเลือดที่มี ABO, Rh (D) 

ที่เขาไดกับเลือดมารดาและทารกรวมทั้งไมมีแอนติเจนชนิดเดียวกับ

แอนติบอดีที่เปนสาเหตุของ HDFN ซึ่งผานการทำา compatibility 

test กับพลาสมาหรือซีรัมของมารดาแลว หากไมมีเลือดมารดาควรใช 

eluate จากเลือดของทารกแทน  นอกจากนี้ควรใชเลือดใหมภายใน 

7 วัน (เจาะใส CPD, CPDA-1)  แตถาไมมีเลือดคุณสมบัติดัง

กลาวควรทำาการเปลี่ยนถายเลือดไปกอนดวยเลือดใหมที่สุดที่มีอยู 

แทนการรอเลือดทั้งนี้เพื่อปองกันภาวะ kernicterus

วัตถุประสงค

เพื่อตรวจหาแอนติบอดีของหมูเลือดชนิด IgG  ของมารดาและ

ตรวจหาแอนติบอดีที่จับบนเม็ดเลือดแดงของทารกแรกเกิดจนถึง

อายุ 7 วัน   ซึ่งมีอาการเหลืองหลังคลอด ณ โรงพยาบาลศิริราช  

เพื่อชวยแพทยในการวินิจฉัยความรุนแรงของโรคและการตัดสิน

ใจใหการรักษาที่ถูกตอง รวดเร็ว รวมทั้งการใหเลือดที่เหมาะสม

และปลอดภัยแกทารก

วัสดุและวิธีการ

1. ตัวอยางเลือดของมารดาและทารกจำานวน346ราย

ประกอบดวย

 1.1 EDTA blood ของมารดา จำานวน 6 มล.

 1.2 EDTA blood ของทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 7 วัน

        จำานวน 0.5 มล.

2. เซลลมาตรฐานและน้ำายาที่ใชในการทดสอบ

2.1 Standard A cells, B cells, O cells, Coombs Control 

Cells (CCC), screening cells และ panel cells

 (ธนาคารเลือด  โรงพยาบาลศิริราช)

2.2 น้ำายา anti-A และ anti-B (ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย)

2.3 น้ำายา anti-D และ antihuman globulin (AHG)  reagent 

(DiaMed AG, Cressier,  Switzerland)

2.4 DiaCidel acid elution kit (DiaMed AG, Cressier,  
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Switzerland)
2.5 น้ำาเกลือ (0.9% NaCl)

วิธีการทดสอบ

ทำาการศึกษาโดยใชตัวอยางเลือดของมารดาและทารกแรกเกิด
จนถึง 7 วัน จำานวน 346 ราย ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2552 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ดังนี้คือ

1. การทดสอบในตัวอยางเลือดของทารก ซึ่งเปน EDTA  
blood 0.5 มล. ประกอบดวย การตรวจหมูเลือด ABO (cell 
grouping), Rh (D) typing, direct antiglobulin test (DAT), 
การตรวจหา free IgG antibody ที่มาจากมารดาในพลาสมาของ
ทารก, antigen typing และการทำา elution test

2. การทดสอบในตัวอยางเลือดของมารดา ซึ่งเปน EDTA blood 
6 มล. ประกอบดวย การตรวจหมูเลือด ABO (cell grouping, 
serum grouping), Rh (D) typing, การทำา antibody screening  
เพื่อหา unexpected antibodies ตอแอนติเจนระบบตางๆ ซึ่ง
ถาใหผลบวกตองทำา antibody identification, antigen typing 
และ antibody titration ตอไป

3. วิธีการทดสอบ

 3.1 การตรวจหมูเลือด ABO
  Cell grouping  ใชเม็ดเลือดแดงของมารดาและทารก

ทำาปฏิกิริยากับน้ำายา anti-A และ anti-B ดวยวิธีหลอดทดลอง  
(standard tube test) 9

  Serum grouping  ใชพลาสมาของมารดาทำาปฏิกิริยา
กับ  standard A cells, B cells และ O cells9

 3.2 การตรวจหมูเลือด Rh (D) แอนติเจน ใชเม็ดเลือด
แดงของมารดาและทารก ทำาปฏิกิริยากับ น้ำายา anti-D ดวยวิธี
หลอดทดลอง 9

 3.3 การตรวจ direct antiglobulin test (DAT)9,11 โดย
ลางเม็ดเลือดแดงของทารก 3 ครั้งดวย 0.9% NaCl ครั้งสุดทาย
ซับใหแหง หยด antiglobulin  reagent (AHG) 2 หยด เขยา
และปนอานผลทันที ถาใหผลลบทั้งการอานผลดวยตาเปลาและ
กลองจุลทรรศน (10 x) หยด Coombs’ Control Cells (CCC) 
1 หยด เขยาและปนอานผล   ถาใหผลบวก จึงถือวาผลการทำา 
DAT เปนลบจริง

 3.4 การตรวจ indirect antiglobulin test (IAT)9,11 เพื่อ
หา free IgG anti-A และ / หรือ anti-B ของมารดาในพลาสมา
ทารกโดยใชพลาสมาของทารก 2 หยด ทำาปฏิกิริยากับ standard 
A cells หรือ B cells นำาไป incubate ที่ 37 ำซ. นาน 30 นาที  
แลวจึงลางเม็ดเลือดแดง 3 ครั้ง ดวย 0.9% NaCl  ครั้งสุดทายซับ
ใหแหงหยด AHG 2 หยด เขยาและปนอานผลทันที ถาใหผลลบ
ทั้งการอานผลดวยตาเปลาและดวยกลองจุลทรรศน  หยด CCC 

1 หยด เขยาและปนอานผล ถาใหผลบวก จึงถือวาผลการทำา IAT 
เปนลบจริง

 3.5 การตรวจกรองแอนติบอดี (antibody screening 
test)12 เพื่อหา unexpected antibody ในพลาสมาของมารดา 
โดยใชพลาสมาของมารดา 2 หยด ทำาปฏิกิริยากับ screening 
cells อยางละ 1 หยด ดังนี้

  3.5.1 การตรวจหาแอนติบอดีระบบ Lewis ใช 
papainized screening cells [P + cells = Le(a+b-) และ 
Le(a-b+), P - cells = Le(a-b-)] incubate ที่ 37 ำซ. นาน 30 
นาที ปนอานผลปฏิกิริยา hemolysis

  3.5.2 การตรวจหา anti-P
1
 และ anti-Mia โดยใชพลาสมา

มารดาทำาปฏิกิริยากับ P
1
, Mi (a+) screening cells incubate 

ที่อุณหภูมิหองนาน 30 นาที ปนอานผลปฏิกิริยา agglutination
  3.5.3 การตรวจหาแอนติบอดีระบบ Rh, Kidd, Kell  

และ Duffy โดยใชพลาสมามารดาทำาปฏิกิริยากับ SC screening 
cells (C, c, D, E, e;  Jka, Jkb;  K, k;  Fya, Fyb) incubate ที่
อุณหภูมิหองนาน 5 นาที ปนอานผล agglutination และทำา IAT

  3.5.4 การตรวจหาแอนติบอดีระบบ Rh, Kidd, Kell  
โดยใชพลาสมามารดาทำาปฏิกิริยากับ papainized SC screening 
cells incubate ที่ 37 ำซ. นาน 30 นาที ปนอานผลปฏิกิริยา 
hemolysis และ agglutination

 3.6 การตรวจหาชนิดของแอนติบอดี (antibody identification)9 
เมื่อการทำา antibody screening ในพลาสมามารดาใหผลบวก 

จึงทำา antibody identification ดวย 2 วิธี ดังนี้
   3.6.1 วิธี saline technique9 โดยใชพลาสมาของ
มารดา ทดสอบกับ panel cells 11 เซลล และทำา autocontrol 
(พลาสมาและเม็ดเลือดแดงของมารดา) รวมดวย incubate ที่อุณห
ภูมิหองนาน 5 นาที ปนอานผลปฏิกิริยา agglutination และทำา 
IAT
   3.6.2 วิธี enzyme technique9 โดยใชพลาสมาของ
มารดาทดสอบกับ papainized panel cells 11 เซลล incubate 
ที่อุณหภูมิหองนาน 5 นาที ปนอานผลปฏิกิริยา agglutination และ
นำาไป incubate ที่ 37 ำซ. นาน 30 นาที ปนอานผล agglutination 
และ hemolysis

 3.7 การทำา antibody titration4,9,13 เมื่อรูชนิดของแอนติบอดี
ในพลาสมาของมารดาแลวจะทำาการตรวจหาความแรงของแอนติบอดี
ตอ ดังนี้

  3.7.1 Label หลอดทดลอง 1 : 2 ถึง 1 : 1,024 จำานวน 
10 หลอด สำาหรับเจือจางพลาสมาของมารดา

  3.7.2 เจือจางพลาสมาของมารดาดวย 0.9% NaCl  
เปน 2 fold dilutions

  3.7.3 หยด 2-5% suspension  indicator cells  
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ทุกหลอด หลอดละ 1 หยด
  3.7.4 เขยาใหเขากัน นำาไป incubate ที่ 37 ำซ.และ

ทำา IAT
 3.8 การสกัดแอนติบอดีจากเม็ดเลือดแดง (elution test)  

2 วิธี ประกอบดวย
  3.8.1 Lui freeze-thaw elution test9 ในกรณีที่

ตรวจพบ ABO HDFN ลางเม็ดเลือดแดงทารกดวย 0.9% NaCl  
6 ครั้ง เก็บน้ำาลางครั้งสุดทายไวเปน control เติม 0.9% NaCl ลง
ไปในปริมาตรเทากับเม็ดเลือดแดงที่ลางไว mix ใหเขากันโดยการ
หมุนหลอดทดลองตามแนวนอน นำาไปแชแข็ง ที่ -20 ำซ. นาน 10 
นาที โดยวางหลอดทดลองในแนวนอน เมื่อครบเวลานำาไปละลาย
ใน waterbath 37 ำซ. ทันทีประมาณ 1 นาที จากนั้นนำาไปปนนาน 
2 นาที ดูดสวนบนของ eluate นำาไปหา IgG ABO antibodies 
ตอไป

  3.8.2 Acid elution test (DiaCidel acid elution 
kit) 14 ในกรณีที่ตรวจพบ alloantibody ของหมูเลือดระบบอื่นๆ 
ในพลาสมาของมารดา โดยลางเม็ดเลือดแดงของทารก 1 ครั้ง ดวย 
0.9% NaCl  และลางดวย DiaCidel working wash solution 
จำานวน 4 ครั้ง เก็บน้ำาลางครั้งสุดทายไว แลวเติม DiaCidel elution 
solution 1 มล. เขยาเบาๆ ใหเขากัน นำาไปปนแยกเพื่อเอา eluate 
ออก จากนั้นเติม DiaCidel buffer solution ลงไปทีละหยดพรอม

ทั้งเขยาใหเขากันและคอยสังเกตสีของ eluate เมื่อเปลี่ยนเปนสีฟา 
จึงหยุดเติม (pH ประมาณ 6.5-7.5) นำาไปปนประมาณ  1 นาที เพื่อ
แยกเม็ดเลือดแดงที่อาจเหลืออยูออก แลวนำา eluate ไปทดสอบ
เพื่อหาชนิดของ antibody ตอไป

 3.9 การทำา antigen typing บนเม็ดเลือดแดงของมารดาและ
ทารกที่พบ unexpected alloantibodies  โดยลางเม็ดเลือดแดง 
1 ครั้งดวย NSS แลวซับใหแหง จากนั้นหยดstandard antisera  
ที่ตรงกับแอนติบอดีของมารดา จำานวน 2 หยดลงในเม็ดเลือดแดง
ทั้งของมารดาและทารก อานปฏิกิริยา agglutination ถาใหผลบวก
แสดงวามีแอนติเจนที่ตรงกับแอนติบอดี ถาใหผลลบแสดงวาไมมี
แอนติเจนที่ตองการตรวจหาบนเม็ดเลือดแดง

ผลการศึกษา

จากการตรวจหมูเลือดมารดาและทารก จำานวน 346 ราย พบ
มารดาหมู O และทารกหมู A หรือ B จำานวน 221 ราย (63.9%) 
อีก 123 ราย (36.1%) เกิดในมารดาที่ไมใชหมู O  ในกลุม ABO 
HDFN ที่มารดาหมู O พบ DAT บวก จำานวน 68 ราย (30.8%) 
และ DAT ลบ จำานวน 153 ราย (69.2%) เมื่อทำา Lui freeze 
- thaw elution test ใหผลบวก188 ราย (85.1%) สวนการทำา 
IAT เพื่อหา free IgG anti-A, anti-B ของมารดาในพลาสมา
ของทารกพบผลบวก 140 ราย (63.3%) ดังแสดงในตารางที่ 1    

O/A O/B Total
cases(%) cases(%) cases(%)

N=69 N=152 N=221

Testfornewbornredcells
Rh(D)positive 69 152 221
DAT

positive 25 (36.2) 43 (28.3) 68 (30.8)
negative 44 (62.8) 109 (71.7) 153 (69.2)

Elutiontest
positive 56 (81.2) 132 (86.8) 188 (85.1)
negative 13 (18.8) 20 (13.2) 33 (14.9)

DATandElutiontest
+/+ 25 (36.2) 43 (28.3) 68 (30.8)
- / + 31 (44.9) 89 (58.6) 120 (54.3)
- / - 13 (18.8) 20 (13.2) 33 (14.9)

Testfornewbornserum
IATforanti-A/anti-B

positive 41 (59.4) 99 (65.1) 140 (63.3)
negative 28 (40.6) 53 (34.9) 81 (36.7)

Testformaternalserum
IATforalloantibodies

positive 1 (1.4) 0 1 (0.5)
negative 68 (98.6) 152 (100) 220 (99.5)

Elution test = Lui freeze – thaw elution test;  + = Positive result;  - = Negative result

Table1  Summary of laboratory findings in 221 ABO-HDN

Mother/Newborn
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และพบ 1 ราย (0.5%) ที่มารดามี alloantibody ชนิด anti-E ที่

มีความแรง 64 ซึ่งเมื่อทำา acid elution test ของเม็ดเลือดแดง

ทารกแลวตรวจพบ anti-E เชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบมารดา

ที่มี anti-E+Mia 1 ราย (0.3%) และ anti-Jka 1 ราย (0.3%) ซึ่ง

การทำา acid elution test ของเม็ดเลือดแดงทารกพบ anti-E  

และ anti-Jka เชนเดียวกับในมารดา โดยมีความแรงของแอนติบอดี

ดังนี้คือ anti-E 8 และ anti-Jka 4 ตามลำาดับ ทั้ง 3 รายไมไดทำา

การเปลี่ยนถายเลือด ดังแสดงในตารางที่ 2

นอกจากนี้ยังพบมารดาและทารกที่เปน ABO incompatibility 

แตมารดามิใชหมู O อีกจำานวน 123 ราย ในกลุมนี้มีทารกที่  DAT 

และ elution test ใหผลบวกเชนเดียวกัน 1 ราย (0.8%) เมื่อ

ทำา Lui freeze- thaw elution test ในทารกที่ DAT เปนลบ 

พบวาใหผลบวก 21 ราย (17.1%)  สวนการทำา IAT พบวาใหผล

บวก 7 ราย (5.7%) ดังแสดงในตารางที่ 3

วิจารณ

HDFN เปนโรคที่ธนาคารเลือดมีบทบาทสำาคัญทั้งในระหวาง 

การตั้งครรภและภายหลังคลอด เริ่มตั้งแตในระหวางตั้งครรภ ผล

การตรวจเลือดมารดาสามารถบอกความเสี่ยงของการมีทารกซึ่ง

เปน HDFN การตรวจติดตามเปนระยะกอนคลอดชวยบอกการ

ดำาเนินของโรค รวมทั้งความรุนแรงที่มีตอทารกในครรภ นอกจาก

นี้แพทยสามารถนำาผลการตรวจของธนาคารเลือดไปประกอบการ 

พิจารณาใหการรักษาและชวยชีวิตทารกในครรภได โดยการทำา 

preterm pregnancy หรือ intrauterine transfusion รวมทั้ง

การขอเลือดเพื่อทำา blood exchange ภายหลังการคลอด ในกรณี

ของ Rh HDFN ที่มีสาเหตุจาก anti-D ซึ่งอาจทำาใหเกิด HDFN 

ไดอยางรุนแรง แพทยยังสามารถใหการปองกันการสราง anti-D 

ไดโดยการให Rh immune globulin (RhIG) แกมารดา Rh ลบ 

ที่ยังไมสราง anti-D เมื่อคลอดทารก Rh บวก  ทั้งนี้เพื่อปองกัน

การเกิด HDFN ในครรภตอไปและเปนการปองกันปญหาจากการ

จัดหาเลือดใหมารดาในอนาคตดวย จะเห็นไดวาผลการตรวจอยาง

ถูกตอง แมนยำาและรวดเร็วของธนาคารเลือดสามารถชวยชีวิตทารก

โรค HDFN ไดตั้งแตยังอยูในครรภ บุคลากรของธนาคารเลือด

จึงตองมีความรู ความเขาใจโรคอยางถูกตองและใหความสนใจใน

การตรวจตางๆ รวมทั้งการจัดเตรียมเลือดใหทารกเมื่อแพทยขอ

มาแมวาจะไมมีการนำาเลือดไปใชก็ตาม

หมูเลือดที่เปนสาเหตุของ HDFN ที่พบไดมากคือระบบ ABO 

สวนใหญพบในมารดาหมู O และทารกหมู A หรือ B ในการศึกษา

นี้พบ ABO HDFN ซึ่งเกิดจากมารดาหมู O มากถึงรอยละ 63.9  

อีกรอยละ 36.1 พบในมารดาที่ไมใชหมู O ทั้ง 2 กลุมมีอาการ Ta
bl
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ไมรุนแรงและไมไดทำา blood exchange แตมีการขอเลือดเตรียม

ไวในบางราย  หมูเลือดที่ทำาใหเกิด HDFN ไดอยางรุนแรงคือระบบ 

Rh ซึ่งเกิดจากมารดา Rh ลบ และมี anti-D ซึ่งเปนผลจากการ

ไดรับเลือด Rh บวกมากอนหรือเคยตั้งครรภมาแลว   แตในการ

ศึกษานี้ไมพบกรณีที่มารดาเปน Rh ลบ     สำาหรับหมูเลือดระบบ

อื่นๆ ทำาใหเกิด HDFN ไดเชนเดียวกันหากมีการสรางแอนติบอดี

ชนิด IgG  และทารกมีแอนติเจนชนิดเดียวกับแอนติบอดีที่พบใน

มารดา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ตรวจพบมารดาที่มี alloantibodies 

3 ราย คือมี anti-E, anti-E รวมกับ anti-Mia และ anti-Jka

เนื่องจากความรุนแรงของโรคขึ้นกับชนิดและความแรงของ

แอนติบอดีจากมารดา รวมกับปริมาณแอนติบอดีที่สรางขึ้นและ

จำานวนตำาแหนงของแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงทารก การตรวจทาง

ธนาคารเลือดที่ชวยในการวินิจฉัยโรคคือ การตรวจหมูเลือด ABO, 

Rh (D) ของมารดาและทารก การตรวจหาชนิดและความแรงของ

แอนติบอดีในมารดา ที่สำาคัญคือการแสดงใหเห็นวาแอนติบอดีชนิด

นั้นผานรกและมาจับที่ผิวเม็ดเลือดแดงของทารกซึ่งมีแอนติเจนชนิด

เดียวกัน โดยการทดสอบ DAT และ IAT เพื่อหา free antibody 

ในเลือดทารก แตเนื่องจากสวนใหญใน ABO HDFN การทดสอบ 

DAT มักใหผลลบหรือผลบวกอยางออน  ซึ่งเปนผลจากการสราง  

A หรือ B แอนติเจนยังไมสมบูรณ  รวมกับปริมาณ IgG anti-A 

หรือ anti-B ที่มาจากมารดามีไมมาก  ในการศึกษานี้พบวากรณี 

ABO HDFN ซึ่งมารดาหมู O  การตรวจ DAT และ IAT ใหผล

บวกเพียงรอยละ 30.8 และ 63.3 ตามลำาดับ แตเมื่อทำา elution 

test  พบวาใหผลบวกสูงถึงรอยละ 85.1 (ตารางที่ 1) ที่นาสนใจ

คือ เมื่อ DAT ใหผลบวก การทำา elution test จะใหผลบวก

ดวย แตเมื่อ DAT ใหผลลบ elution test จะใหผลบวกมากถึง

รอยละ 78.4  ในกรณี IAT เชนเดียวกัน เมื่อ IAT ใหผลบวก 

elution test จะใหผลบวกสูงถึงรอยละ 95.7 แตเมื่อ IAT  ใหผล

ลบ elution test ใหผลบวกไดรอยละ 61.7 จึงเห็นไดวาการทำา 

elution test สามารถชวยในการวินิจฉัย ABO HDFN ในมารดา

หมู O ไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำา DAT และ IAT โดยเฉ

พาะอยางยิ่งถาทั้ง 2 การทดสอบใหผลลบ

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นผลการตรวจในกลุม ABO HDFN 

ที่มารดาไมใชหมู O พบวา DAT, IAT และ elution test ใหผล

A/B B/A A/AB B/AB Total
cases(%) cases(%) cases(%) cases(%) cases(%)
N=20 N=26 N=30 N=47 N=123

Testfornewbornredcells
Rh(D)positive 20 26 30 47 123
DAT
        positive 0 0 1 (3.3) 0 1 (0.8)
        negative 20 (100) 26 (100) 29 (96.7) 47 (100) 122 (99.2)
Elution
        positive 4 (20) 3 (11.5) 3 (10) 12 (25.5) 22 (17.9)
        negative 16 (80) 23 (88.5) 27 (90) 35 (74.5) 101 (82.1)
DATandElution
        + / + 0 0 1 (3.3) 0 1 (0.8)  
        - / + 4 (20) 3 (11.5) 2 (6.7) 12 (25.5) 21 (17.1)
        - / - 16 (80) 23 (88.5) 27 (90) 35 (74.5) 101 (82.1)
Testfornewbornserum
IATforanti-A/anti-B
       positive 2 (10) 0 3 (10) 2 (4.3) 7 (5.7)
        negative 18 (90) 26 (100) 27 (90) 45 (95.7) 116 (94.3)
Testformaternalserum
IATforalloantibodies
        positive 0 0 0 0 0
        negative 20 (100) 26 (100) 30 (100) 47 (100) 123 (100)

Elution test = Lui freeze – thaw elution test;  + = Positive result;  - = Negative result

Table3  Summary of laboratory findings in 123 other ABO incompatible newborns

Mother/Newborn



การตรวจหาแอนติบอดีของหมูเลือดชนิด IgG ของมารดาเพื่อการใหเลือดที่ปลอดภัยในทารกแรกเกิด ณ โรงพยาบาลศิริราช

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 21  ฉบับ ที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2554

11

บวกเพียงรอยละ 0.8, 5.7 และ 17.9 ตามลำาดับ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง  elution test ใหผลบวกในกลุม DAT ลบเพียงรอยละ 17.1 

เทานั้น ในกลุมนี้ไมมีการทำา blood exchange เชนเดียวกันซึ่ง

แสดงวา HDFN ไมมีความรุนแรง หรือมีนอยมาก

ในประเทศไทยไดมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับ HDFN หลาย

รายงานไดแก ในป 1997 พิมลพรรณ รัตนศิริวานิช และคณะ

ไดศึกษา cord blood ของทารกแรกคลอดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

จำานวน 2,100 ราย และพบวามี DAT บวก รอยละ 1.57 ซึ่งใน

จำานวนนี้รอยละ 96.96 เกิดจากมารดาหมู O ทารกหมู A หรือ B 

และไดตรวจยืนยันดวย elution test  ทุกรายแตไมมีรายใดตอง

ทำา blood exchange นอกจากนี้ยังตรวจพบ anti-E 1 ราย ใน

มารดาและ eluate เลือดทารกซึ่งมีหมู O เชนเดียวกับมารดา15

ในป 1997 อำาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ และคณะ ไดศึกษาทารก

ที่มีอาการเหลืองภายในสัปดาหแรกหลังคลอดจำานวน 60 ราย ที่

โรงพยาบาลรามาธิบดี  พบวา DAT ใหผลบวกรอยละ 54.5 และ 

50 เมื่อใชวิธี standard tube test และ gel technique ตาม

ลำาดับ แสดงวาสามารถนำา gel technique มาใชในการตรวจ

วินิจฉัย HDFN ไดเชนเดียวกัน16

ในป 2001 เรืองรอง ชีพสัตยากร และคณะ ไดศึกษา clotted 

blood ของทารกที่มีอาการเหลืองภายในสัปดาหแรกหลังคลอดที่

เชียงใหมจำานวน 60 ราย มี 30 รายที่เกิดจากมารดาหมู O (รอยละ 

50) พบวา DAT, IAT และ heat elution technique ใหผลบวก 

รอยละ 36.67, 66.67 และ 50 ตามลำาดับ และสรุปวาการตรวจ

พบ IgG ABO antibodies ดวยวิธี IAT ในซีรัมและ eluate 

มีความสัมพันธกับ clinical diagnosis ของ ABO HDFN ดัง

นั้นถาพบ positive IAT ควรทำา elution test ดวยแมวา DAT 

ใหผลลบก็ตาม17

นอกจากนี้ในป 2001 ผกาวรรณ ชนะชัยสุวรรณ และคณะ 

ไดศึกษา cord blood ของทารกเกิดใหมที่โรงพยาบาลตำารวจ

จำานวน 456 ราย พบวามีมารดาหมู O ทารกหมู A หรือ B รอยละ 

9.2 ในกลุมนี้ DAT ใหผลบวกรอยละ 19.04 ซึ่งเมื่อทำา heat 

elution technique พบวาใหผลบวกรอยละ 73.8 คณะผูศึกษา

ไดสรุปวา elution test มีประโยชนในการวินิจฉัย ABO HDFN 

มากกวาการทำา DAT 18

จากการศึกษาดังกลาวมาแลวและการศึกษาครั้งนี้จะเห็นไดวา

ถึงแม DAT และ IAT จะมีประโยชนในการวินิจฉัย ABO HDFN 

แตถาทำา elution test รวมดวยจะทำาใหตรวจพบแอนติบอดีที่เปน

สาเหตุไดมากขึ้น  ในการศึกษานี้ไดใชวิธี Lui freeze-thaw elution 

test  ทำาใหพบวานอกจาก elution test จะใหผลบวกไดรอยละ 

100 และ 95.8 ในกรณีที่ DAT และ IAT ใหผลบวกตามลำาดับ

แลว ยังใหผลบวกถึงรอยละ 78.4 และ 61.7 ในกรณีที่ DAT 

และ IAT ใหผลลบตามลำาดับดวย แสดงใหเห็นถึงประโยชนใน

การตรวจหา IgG ABO antibodies การทำา elution test ดวย

วิธีนี้พบวาเปนวิธีที่ทำางาย สะดวก แปลผลไดชัดเจน ใชเม็ดเลือด

แดงของทารกจำานวนเพียงเล็กนอย ไมเสียเวลาในการทดสอบมาก 

รวมทั้งราคาไมแพงดวย ดังนั้นจึงควรทำา elution test รวมดวย

เสมอแมวา DAT และ IAT จะใหผลลบก็ตาม

ในตางประเทศมีรายงานของ HDFN จากประเทศในเอเชียและ

ออสเตรเลียหลายรายงาน ในป 1987 มีรายงานจากสิงคโปรวาพบ 

ABO HDFN รอยละ 3.719  ในป 1992 การศึกษาทารกที่มีอาการ

เหลือง จำานวน 10,944 ราย ในประเทศออสเตรเลียพบ ABO 

HDFN และ Rh HDFN รอยละ 5.5 และ 1.8 ตามลำาดับ ใน

กลุมที่ทำา exchange transfusion  พบวารอยละ 43.6 และ 23.4 

เปน Rh HDFN และ ABO HDFN ตามลำาดับ20  ในป 1996 มี

รายงานของประเทศศรีลังกา ซึ่งไดศึกษาทารกเกิดใหมที่มีอาการ

เหลืองจำานวน 101 ราย จากสาเหตุ ABO HDFN พบวารอยละ 

84.2 พบในมารดาหมู O ทารกหมู A หรือ B   รอยละ 8.9 มี

มารดาหมู A ทารกหมู B หรือ AB และรอยละ 6.9 มีมารดา

หมู B ทารกหมู A หรือ AB  นอกจากนี้ยังพบ high titer IgG   

anti-A และ anti-B ดวย ซึ่งมีผลทำาใหรอยละ 39 ของทารกตอง

ทำา exchange transfusion และรอยละ 9 ตองทำาซ้ำาหลายครั้ง

ซึ่งแสดงวาABO HDFN มีความรุนแรงมากกวาที่มีรายงานจากที่

อื่นๆ21 นอกจากนี้ในป 1998 มีรายงานจากประเทศเกาหลีวาจาก

การศึกษา HDN จำานวน 79 ราย พบ ABO HDFN และ Rh 

HDFN รอยละ 25.3 และ 8.9 ตามลำาดับ และพบ anti-E+c 

และ anti-E เปน common alloantibodies ในกลุม non-ABO 

incompatibility ดวย22

สำาหรับ HDFN ที่เกิดจากแอนติบอดีของหมูเลือดระบบอื่นๆ 

ในการศึกษานี้พบ alloantibodies ในเลือดมารดา 3 ราย (ตาราง

ที่ 2) รายแรกมารดาหมู O Rh บวก ทารกหมู A Rh บวก ตรวจ

พบ anti-E (titer 64) ในเลือดมารดา  การตรวจเลือดทารกพบ 

DAT 4+ การทำา antigen typing ของมารดาพบวาแอนติเจน E 

ของมารดาเปนลบ และแอนติเจน E ของทารกเปนบวก เมื่อทำา Lui 

freeze-thaw elution testใหผลลบ แตเมื่อทำา acid elution test   

ตรวจพบ anti-E ใน eluate แสดงวา anti-E นาจะเปนสาเหตุ

ของ HDFN   รายที่สอง มารดาและทารกหมูเดียวกันคือ B Rh 

บวก ตรวจพบ anti-E (titer 8) และ anti-Mia ในเลือดมารดา 

การตรวจเลือดทารกพบ DAT 2+ การทำา antigen typing ของ

มารดาพบวาแอนติเจน E และ Mia เปนลบ  เมื่อตรวจเลือดของ

ทารกพบวา แอนติเจน E เปนบวก แตแอนติเจน Mia  เปนลบ   
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ซึ่งเมื่อทำา acid elution test พบ anti-E ใน eluate เทานั้น 

แสดงวา anti-E นาจะเปนสาเหตุของ HDFN   รายที่สาม มารดา

หมู B Rh บวก ทารกหมู O Rh บวก ตรวจพบ anti-Jka (titer 4)  

ในเลือดมารดาซึ่งมี phenotype Jk(a-b+) การตรวจเลือดทารก

พบ DAT ใหผลลบ ทั้งๆ ที่ Kidd phenotype เปน Jk (a+b-) 

ซึ่งเมื่อทำา acid elution test พบ anti-Jka ใน eluate  แสดงวา 

anti-Jka นาจะเปนสาเหตุของ HDFN แตเนื่องจากแอนติบอดีมี

ความแรงไมมาก DAT จึงใหผลลบ  การพบ anti-Jka ใน eluate 

ดวยวิธี acid elution test แสดงวาวิธีนี้ใหผลดีตอการตรวจหา 

แอนติบอดีของแมชนิด IgG  ทั้ง 3 รายไมไดทำาการตรวจหา 

free antibody  ในทารกเนื่องจากพลาสมาของทารกมีปริมาณ

จำากัด รวมทั้งไมมีการขอเลือดเพื่อเตรียมทำา blood exchange 

ทั้งๆ ที่ตรวจพบแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงทารกและตรวจยืนยัน

ดวย elution test แลว

สรุป

ในการตรวจเลือดทารกที่มีภาวะเหลืองเพื่อวินิจฉัยโรค HDFN 

และจัดเตรียมเลือดใหนั้น นอกจากตรวจหาหมูเลือด ABO, Rh 

(D), DAT และ IAT แลว  ควรทำา elution test รวมดวยทุกราย 

เพื่อบอกชนิดของแอนติบอดีที่เปนสาเหตุซึ่งอาจเปน IgG ABO 

antibodies หรือ alloantibodies ตอหมูเลือดระบบอื่นๆ ผล

การตรวจดังกลาวจะเปนประโยชนตอแพทยในการวินิจฉัย ใหการ

รักษา  รวมทั้งการใหการปองกันสำาหรับการตั้งครรภครั้งตอไปหาก

มารดาเปน Rh ลบ ประโยชนสำาหรับธนาคารเลือดคือ การเตรียม

เลือดที่ปลอดภัยเพื่อเปลี่ยนถายเลือดใหทารก
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Abstract:  Hemolytic disease of the fetus and newborn (HDFN) is a disease of the fetus and newborn caused by 

IgG maternal antibodies resulting from previous transfusions or pregnancies.  These antibodies directed against 

fetal red cells, can cross the placenta and cause red cell destruction.  The disease has a wide range of severity 

due to the level of maternal antibodies and the characteristics of antigens with respect to fetal red cells.  The 

serologic tests play an important role in diagnosis, predicting the severity, giving appropriate treatment, and 

prevention of the disease.

In this study, blood samples from 346 newborns with hyperbilirubinemia were tested for ABO, Rh 

(D), direct antiglobulin test (DAT) and indirect antiglobulin test (IAT).  Lui freeze-thaw and acid elution tests 

were used for the detection of IgG ABO antibodies and maternal alloantibodies attached to newborn red cells, 

respectively.  The positive results of DAT, IAT and elution test in ABO HDFN, which found in 63.9% of the cases 

were 30.8%, 63.3%, and 85.1%, respectively.  It was found that Lui freeze- thaw elution test gave positive results 

in all positive DAT and in 78.4% of negative DAT cases.  The test also gave positive results in 95.8% and 61.7% 

of positive and negative IAT cases, respectively.  In addition, maternal clinically significant alloantibodies (anti-E, 

anti-E+Mia and anti-Jka) were found in 3 cases in which the same antibodies were found in the eluates, but none 

required  exchange transfusion.  Rh negative case was not found in this study.

In conclusion, elution tests should be included as routine tests performed in the investigation of HDFN.  

The causative antibodies could be demonstrated, as a result, definite diagnosis, appropriate management, 

especially selection of blood for exchange transfusion, and prevention for future pregnancies could be achieved.
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