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การตรวจแอนติเจน D ของหมูเลือดระบบ Rh ดวยวิธีไมโครเพลท
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ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอ : การตรวจหาแอนติเจน D ดวยวิธีมาตรฐานหลอดทดลอง ตองใชน้ำ�ยา anti-D ชนิดเขมขน ทำ�ใหตนทุนสูงและไมเหมาะสม
กับการตรวจตัวอยางจำ�นวนมาก การศึกษานี้เพื่อประยุกตใชวิธีการตรวจหาแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลท ซึ่งไดศึกษาภาวะที่เหมาะสม
ในการตรวจแลวทดสอบกับตัวอยางเลือดของผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จำ�นวน 12,921 ราย ซึ่ง
ไดทำ�การเจือจางเม็ดเลือดแดงใหไดความเขมขนประมาณ 1% ถึง 3% ในน้ำ�ยา low ionic strength (LISS) โดยใช stick method
ทดสอบกับน้ำ�ยา anti-D ที่เจือจาง 1:50 หากไดผลลบดวยตาเปลา จะทำ�การตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน weak D ดวยวิธีหลอดทดลอง
จากผลการตรวจแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลทและอานผลดวยตาเปลาพบวา ใหผลบวก (Rh positive) 12,835 ราย (รอยละ 99.3)
และใหผลลบ 86 ราย (รอยละ 0.7) ซึ่งผลการตรวจเพิ่มเติมดวย indirect antiglobulin test พบวา เปน Rh negative 84 ราย
(รอยละ 0.65) และเปน weak D 2 ราย (รอยละ 0.05) โดยสรุปการศึกษาครั้งนี้ไดทำ�การตรวจแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลท ซึ่ง
ใหผลถูกตองสอดคลองกับวิธีมาตรฐาน อีกทั้งสามารถลดตนทุนคาใชจายไดถึง 2.5 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีหลอดทดลอง และลด
เวลาการทดสอบในกรณีที่มีตัวอยางตรวจจำ�นวนมากพรอมกัน
Key Words : l แอนติเจน D l วิธีไมโครเพลท
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2554;21:15-21.
บทนำ�
ในป ค.ศ. 1900 Landsteiner ไดคนพบหมูเลือดระบบ ABO
ซึ่งเปนระบบหมูเลือดที่มีความสำ�คัญมากที่สุดเพราะหากผูปวยไดรับ
เลือดผิดหมูจะทำ�ใหเม็ดเลือดแดงที่เขาไปในรางกายทำ�ปฏิกิริยากับ
แอนติบอดีที่ผูปวยมีอยูและปฏิกิริยานี้เปนอันตรายตอชีวิตได1
ตอมาในป ค.ศ. 1939-1941 ไดมีการคนพบหมูเลือดอีกระบบ
หนึ่ง คือ ระบบ Rh โดยนักวิจัยหลายกลุม ไดแก Levine และ
Stetson, Landsteiner และ Weiner, Levine และคณะ2 ซึ่งมี
ความสำ�คัญรองมาจากหมูเลือดระบบ ABO โดยหมูเลือดระบบ
Rh นั้น มี antigenic determinant ที่สำ�คัญคือ D, C, E, c และ
e ซึ่งแอนติเจน “D” มี high antigenicity มากที่สุด ซึ่งพบวา
กรณีใหเลือด Rh positive ที่มีแอนติเจน D กับอาสาสมัคร Rh
negative ซึ่งไมมีแอนติเจน D จะมีการกระตุนใหสราง anti-D
ไดรอยละ 80 ถึง 90 แตสำ�หรับผูปวย Rh negative ที่ไดรับ
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สวนประกอบโลหิตที่เปน Rh positive นั้นจะมีการสราง anti-D
ไดรอยละ 32 สวนแอนติเจนของหมูเลือดระบบ Rh ที่มีความแรง
รองลงมา คือ c และ E ตามลำ�ดับ1,2
หมูเลือดระบบ Rh แบงเปน Rh positive และ Rh negative
โดยผูที่มีหมูเลือด Rh positive หมายถึง มีแอนติเจน D อยูบน
ผิวของเม็ดเลือดแดง และหมูเลือด Rh negative หมายถึง ไมมี
แอนติเจน D อยูบนผิวของเม็ดเลือดแดง ในคนไทยพบผูที่มีหมูเลือด
Rh positive ไดประมาณรอยละ 99.7 และหมูเลือด Rh negative
พบไดเพียงรอยละ 0.3 หรือ 3 ใน 1,000 คน แตในคนผิวขาวจะ
พบหมูเลือด Rh negative ไดสูงถึงรอยละ 151, 2 ความสำ�คัญทาง
คลินิกของหมูเลือดระบบ Rh นั้น คือ ทำ�ใหเกิดปญหา hemolytic
disease of the newborn (HDN), hemolytic transfusion
reactions (HTR) และ autoimmune hemolytic anemia (AIHA)
ดังนั้นหองปฏิบัติการธนาคารเลือดของโรงพยาบาลทุกระดับจำ�เปนที่
จะตองตรวจแอนติเจน D ของหมูเลือดระบบ Rh ใหกับผูบริจาค
โลหิตและผูปวย เพื่อปองกันการกระตุนใหสรางแอนติบอดีในกรณี
ที่ผูปวยมีหมูเลือด Rh negative ซึ่งอาจทำ�ใหเกิดปญหาในการ
หาเลือดที่เขากันไดในการใหเลือดครั้งตอไป
โดยทั่วไปหองปฏิบัติการสามารถตรวจหาแอนติเจน D ได 2
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วิธี คือ วิธีสไลด (slide test) และวิธีหลอดทดลอง (tube test)
ปจจุบันวิธีที่นิยมใชเปนวิธีมาตรฐาน คือ วิธีหลอดทดลอง แตวิธีนี้
ตองใชน้ำ�ยา anti-D ชนิดเขมขนและมีราคาแพงหากตองใชน้ำ�ยา
ที่นำ�เขาจากบริษัทตางประเทศ อีกทั้งตองใชหลอดทดลองในการ
ทดสอบและทำ�ใหไมสะดวกตอการตรวจกรณีที่มีตัวอยางทดสอบ
จำ�นวนมาก (mass screening) จากรายงานของตางประเทศไดมี
การพัฒนาการตรวจหมูเลือดระบบตางๆ ดวยวิธีอื่นเพื่อลดปญหา
ดังกลาว เชน การตรวจดวยวิธีไมโครเพลท1,3,4 การตรวจดวยวิธี
เจล1,5 เปนตน พบวา วิธีเหลานี้มีความไวสูงและสะดวกตอการตรวจ
กับตัวอยางทดสอบจำ�นวนมาก การตรวจหมูเลือดดวยวิธีไมโคร
เพลท จะชวยลดตนทุนของการตรวจ เนื่องจากสามารถเจือจางน้ำ�
ยาแอนติซีรั่มไดและผลการตรวจมีความถูกตองสอดคลองกับวิธี
มาตรฐาน1,3,4
การตรวจหาแอนติเจน D บนผิวเม็ดเลือดแดงดวยวิธีไมโคร
เพลทนั้น ในประเทศไทยไดมีการพัฒนารูปแบบในการตรวจอยางตอ
เนื่อง เชน งานวิจัยของอมรรัตน รมพฤกษ และคณะ6 ไดทำ�การ
ตรวจหาแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลท (รูปตัววี) โดยเติม 1%
papain 25 ไมโครลิตร หลังจากนั้นใชไมเขี่ยเลือดจุมเลือดที่ตอง
การตรวจลงไปในแตละหลุมใหมีความเขมขนประมาณ 1% แลว
เติม anti-D เจือจาง 1:200 วางทิ้งไวที่อุณหภูมิหองนาน 1 ชั่วโมง
แลวอานผลการจับกลุมของเม็ดเลือดแดง สวนงานวิจัยของมาลินี
มีแสง7 ที่ไดทำ�การตรวจหาแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลท (รูปตัว
วี) โดยเตรียมเม็ดเลือดแดงที่มีความเขมขน 1% ในน้ำ�เกลือปกติ
ดวยวิธี stick method ทำ�ปฏิกิริยากับ anti-D ที่เจือจางในน้ำ�
เกลือปกติ (1:200) แลวอานผลการจับกลุมของเม็ดเลือดแดงดวยตา
เปลา หลังจากตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 1 ชั่วโมง นอกจาก
นี้ทั้งสองรายงาน พบวา anti-D ที่เจือจางแลวเมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิ
-20 ํ ซ สามารถนำ�มาใชทดสอบไดนานถึง 6 เดือน แตเนื่องจาก
ไมสามารถอานผลการตรวจไดทันที ทำ�ใหมีรายงานวิจัยตอมาของ
วาสนา บัวทอง และ ทนงศักดิ์ ยีละ8 ซึ่งไดทำ�การศึกษาเปรียบเทียบ
การตรวจหาแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลทรวมกับการใชเครื่อง
อัตโนมัติ ซึ่งวิธีที่ใชไมโครเพลทแบบธรรมดา (manual method)
นั้นใช anti-D ที่เจือจางในน้ำ�เกลือเชนเดียวกัน แตจะตั้งไมโครเพลท
ไวที่อุณหภูมิหองนาน 10 นาที แลวนำ�ไปปนอานผลการจับกลุมของ
เม็ดเลือดแดงดวยตาเปลาซึ่งชวยลดเวลาในการตรวจ ทำ�ใหสะดวก
ในกรณีที่มีตัวอยางตรวจจำ�นวนมาก แตอยางไรก็ตาม การทดสอบ
ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดีของหมูเลือดระบบตางๆ
ที่ตองทำ�การทดสอบที่ antiglobulin phase นั้น ไดมีการนำ�น้ำ�
ยาอัลบูมิน หรือ น้ำ�ยา low ionic strength solution (LISS)
มาใชในการทดสอบเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยา

และลดเวลาในการ incubate1 แตมีขอเสีย คือ ตองจัดซื้อจาก
บริษัทตางประเทศ ทำ�ใหสิ้นเปลืองคาใชจาย วัตถุประสงคของการ
ศึกษาครั้งนี้เพื่อประยุกตวิธีการตรวจหาแอนติเจน D บนเม็ดเลือด
แดงของผูบริจาคโลหิตคนไทยโดยใชวิธีไมโครเพลท เพื่อใหไดวิธี
การที่เหมาะสม อานผลงาย ถูกตอง ใชเวลานอยและประหยัดงบ
ประมาณ
วัสดุและวิธีการ

ตัวอยางทดสอบ
ตัวอยางเลือด (clotted blood) ของผูบริจาคโลหิตที่เหลือ
จากการทดสอบประจำ�ที่หองปฏิบัติการหนวยคัดกรองจายโลหิต
และผลิตภัณฑ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จำ�นวน
12,921 ราย ตั้งแต 31 มีนาคม 2553 ถึง 13 พฤษภาคม 2553
น้ำ�ยาและเซลลมาตรฐานที่ใชในการทดสอบ
- Anti-D ชนิด IgM/IgG (ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทย Lot. 52012)
- น้ำ�ยา LISS pH 6.7 เตรียมโดยละลาย sodium chloride
1.75 กรัม (ก.) และ glycine 18 ก. ใน phosphate buffer
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร (มล.) แลวเติมน้ำ�กลั่นใหไดปริมาตร
1 ลิตร ปรับ pH ใหได 6.7+ 0.1 ดวย NaOH แลวเติม
sodium azide 0.5 ก. ลงไปเพื่อเปน preservative1
- Rh positive control cells: screening cells (ศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย Lot. 53030 และ Lot. 53040)
- Rh negative control cells: Panel cells (ศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย Lot. 53030 และ Lot. 53040)
อุปกรณที่ใชในการทดสอบ
- เครื่องปนสำ�หรับไมโครเพลท (Eppendorf centrifuge รุน
5810R, Germany)
- เครื่องปนเหวี่ยงทางธนาคารเลือด (DiaCent-12, DiaMed,
Switzerland)
- เครื่องเขยาไมโครเพลท (Titer plate shaker, Germany)
- ไมโครเพลท รูปตัวยูขนาด 96 หลุม
วิธีการ
แบงเปน 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบหาภาวะที่เหมาะ
สมในการตรวจแอนติเจน D เพื่อแยกชนิดของ Rh positive และ
Rh negative ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยสามคนทำ�การตรวจแอนติเจน D
ในตัวอยางเลือดของผูบริจาคโลหิตดวยวิธีไมโครเพลท
1. การทดสอบหาภาวะที่เหมาะสมในการตรวจแอนติเจน D เพื่อ
แยกชนิดของ Rh positive และ Rh negative
1.1 เปรียบเทียบการตรวจแอนติเจน D โดยการเจือจางน้ำ�ยา
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การตรวจแอนติเจน D ของหมูเลือดระบบ Rh ดวยวิธีไมโครเพลท
anti-D
เจือจางเม็ดเลือดแดงของ Rh positive (screening cells
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย) และ Rh negative
(panel cells ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย) ใหไดความ
เขมขน 1% ในน้ำ�ยา LISS แลวเจือจางน้ำ�ยา anti-D (ศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย) ดวยน้ำ�เกลือใหได ความเจือจาง
1:10, 1:20, 1:40, 1:50, 1:80, 1:100, 1:160 และ 1:320 ตามลำ�ดับ
หยด anti-D ที่เจือจางลงในไมโครเพลท หลุมละ 25 ไมโครลิตร
แลวหยดเม็ดเลือดแดงของ Rh positive และ Rh negative ที่
มีความเขมขนของเซลล 1% ในน้ำ�ยา LISS ลงไปในแตละหลุม
ใหตรงกับที่เขียนกำ�กับไว แลวเขยาสวนผสมของเม็ดเลือดแดง
และ anti-D ใหเขากันดวยเครื่องเขยา (Titer plate shaker,
Germany) ที่มีความเร็ว 40 รอบตอนาที นาน 1 นาที ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองนาน 10 นาที จากนั้นนำ�ไปปนดวยเครื่องปนเหวี่ยง
สำ�หรับไมโครเพลทความเร็ว 1,800 รอบตอนาที นาน 1 นาที หลัง
จากนั้นเขยาดวยเครื่องเขยาที่มีความเร็ว 40 รอบตอนาที นาน 2
นาที เคาะที่มุมเพลทเบาๆ อานผลและบันทึกผลปฏิกิริยาการจับ
กลุมของเม็ดเลือดแดง
1.2 การหาระยะเวลาในการ incubate เซลลและ anti-D กอน
การปนอาน
เจือจางเม็ดเลือดแดงของ Rh positive และ Rh negative
ดวยน้ำ�ยา LISS ใหไดความเขมขน 1% แลวเจือจาง anti-D ดวย
น้ำ�เกลือใหไดความเจือจาง 1:50 หยด anti-D ที่เจือจางแลวลงใน
ไมโครเพลท หลุมละ 25 ไมโครลิตร (มคล.) แลวหยดเม็ดเลือด
แดงของ Rh positive และ Rh negative ที่มีความเขมขน 1%
ในน้ำ�ยา LISS ลงไปในแตละหลุมใหตรงกับที่เขียนกำ�กับไว โดย
เตรียมเปน 3 ชุด เขยาสวนผสมของเม็ดเลือดแดงและ anti-D
ใหเขากัน ดวยเครื่องเขยาที่มีความเร็ว 40 รอบตอนาที นาน 1 นาที
ชุดที่ 1 นำ�ไปปนอานทันที ชุดที่ 2 ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองนาน 5
นาที สวนชุดที่ 3 ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองนาน 10 นาที จากนั้นนำ�
ไปปนดวยเครื่องปนเหวี่ยงสำ�หรับไมโครเพลท ความเร็ว 1,800 รอบ
ตอนาที นาน 1 นาที เขยาดวยเครื่องเขยาที่มีความเร็ว 40 รอบ
ตอนาที นาน 2 นาที เคาะที่มุมเพลทเบาๆ อานผลและบันทึกผล
ปฏิกิริยาการจับกลุมของเม็ดเลือดแดงในแตละชุด
1.3 การหาความเขมขนของเม็ดเลือดแดงที่เหมาะสมเพื่อ
ใชตรวจหาแอนติเจน D
เจือจางเม็ดเลือดแดงของ Rh positive และ Rh negative
ดวยน้ำ�ยา LISS ใหไดความเขมขน 1%, 2%, 3%, 4% และ 5%
ตามลำ�ดับ แลวเจือจาง anti-D ดวยน้ำ�เกลือใหไดความเจือจาง 1:50
หยด anti-D ที่เจือจางแลวลงในไมโครเพลท หลุมละ 25 มคล.

17

แลวหยดเม็ดเลือดแดงของ Rh positive และ Rh negative ที่
มีความเขมขน 1%, 2%, 3%, 4% และ 5% ในน้ำ�ยา LISS ลงไป
ในแตละหลุมใหตรงกับที่เขียนกำ�กับไว เขยาสวนผสมของเม็ดเลือด
แดงและ anti-D ใหเขากันดวยเครื่องเขยาที่มีความเร็ว 40 รอบตอ
นาที นาน 1 นาที ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองนาน 10 นาที จากนั้นนำ�
ไปปนดวยเครื่องปนเหวี่ยงสำ�หรับไมโครเพลท ความเร็ว 1,800
รอบตอนาที นาน 1 นาที เขยาดวยเครื่องเขยาความเร็ว 40 รอบ
ตอนาที นาน 2 นาที เคาะที่มุมเพลทเบาๆ อานผลและบันทึกผล
ปฏิกิริยาการจับกลุมของเม็ดเลือดแดง
2. การดำ�เนินการตรวจแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลท
ผูวิจัยสามคนทำ�การตรวจแอนติเจน D ในตัวอยางเลือดของ
ผูบริจาคโลหิตดวยวิธีไมโครเพลท โดยที่ไมทราบผลการทดสอบ
จากการตรวจประจำ�มากอน (blind test) เมื่อทำ�การทดสอบเสร็จ
แลว นำ�ผลการตรวจที่ไดมาเปรียบเทียบกับผลจากหองปฏิบัติการ
หนวยคัดกรองจายโลหิตและผลิตภัณฑ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทย วิธีการตรวจแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลท ทำ�
โดยเขียนกำ�กับหมายเลข 1 ถึง 94 ลงบนไมโครเพลท โดยกำ�
หนดให 2 หลุมสุดทายเปน positive control (Rh positive,
D+) และ negative control (Rh negative, D-) เติมเซลล
positive control (PC) และ negative control (NC) ที่มีความ
เขมขน 1% ในน้ำ�ยา LISS ปริมาตร 25 มคล. ลงในหลุมที่เขียน
กำ�กับไว สำ�หรับตัวอยางตรวจเติมน้ำ�ยา LISS ปริมาตร 25 มคล.
ลงในหลุมที่ 1 ถึง 94 ใชไมเขี่ยเลือดจุมเลือดที่ตองการตรวจลง
ในหลุมที่เขียนกำ�กับไว (ความเขมขนประมาณ 1% ถึง 3%) แลว
เติม anti-D ที่เจือจาง (1:50) ลงในไมโครเพลท หลุมละ 25 มคล.
ทั้ง 96 หลุม เขยาเพลทดวยเครื่องเขยา 40 รอบตอนาที นาน 1
นาที แลวตั้งไวที่อุณหภูมิหอง นาน 10 นาที นำ�ไปปนดวยเครื่อง
ปนไมโครเพลท ความเร็ว 1,800 รอบตอนาที นาน 1 นาที หลัง
จากนั้นเขยาเพลท นาน 2 นาที เคาะที่มุมเพลทเบาๆ อานผลและ
บันทึกผลปฏิกิริยาการจับกลุมของเม็ดเลือดแดง
การอานผลการตรวจแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลท ดวย
ตาเปลา ถาใหผลบวก จะเห็นเซลลมีลักษณะเปนกอนเม็ดกระดุม
น้ำ�ใส โดยอานปฏิกิริยาตามความแรงดังนี้ 4+ คือ เม็ดเลือดแดง
เปนกอนเดียว น้ำ�ใส 3+ คือ เม็ดเลือดแดงจับกลุมเปน 2-3 กอน
น้ำ�ใส 2+ คือ เม็ดเลือดแดงจับกลุมเปนหลายกอน น้ำ�ขุน 1+ คือ
เม็ดเลือดแดงจับกลุมเปนกอนขนาดเล็ก น้ำ�ขุน สำ�หรับผลลบ (0)
จะเห็นเซลลมีลักษณะแผคลุมผิวหลุม น้ำ�ขุน ในกรณีที่ใหผลลบดวย
ตาเปลา คือ ไมพบปฏิกิริยาการจับกลุมของเม็ดเลือดแดงจะตอง
นำ�มาตรวจยืนยันวาเปน Rh negative หรือ weak D ดวยวิธี
indirect antiglobulin test (IAT) โดยใชวิธีหลอดทดลอง1 แลวนำ�

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2554
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ผลการตรวจมายืนยันกับผลการตรวจที่ไดจากศูนยบริการโลหิตแหง
ชาติ สภากาชาดไทย
3. การศึกษาความคงตัวของ anti-D ที่เจือจางในน้ำ�เกลือ
ไดทำ�การศึกษาหาความคงตัวของ anti-D ที่เจือจางในน้ำ�เกลือ
โดยทำ�การเจือจาง anti-D ในน้ำ�เกลือ (1:50) แบงเก็บไวที่ -20 ํซ
และนำ�มาทดสอบคุณภาพดวยการทำ�ปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง Rh
positive และ Rh negative ดวยวิธีไมโครเพลท และทำ�การ
ศึกษานี้เดือนละครั้ง จนครบ 4 เดือน
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบหาภาวะที่เหมาะสมในการตรวจแอนติเจน D
เพื่อแยกชนิดของ Rh positive และ Rh negative โดยการเจือ
จาง anti-D ดวยน้ำ�เกลือและทดสอบกับเม็ดเลือดแดงที่เจือจางใหมี
ความเขมขน 1% ในน้ำ�ยา LISS พบวา ปฏิกิริยาการจับกลุมของ
เม็ดเลือดแดงที่เปน Rh positive ใหผลปฏิกิริยาเปน 4+ ตั้งแต
ไมเจือจาง จนถึงความเจือจางที่ 1:100 และ ผลของปฏิกิริยาลด
ลงเปน 2+ ที่ความเจือจาง 1:160 และ 1:320 สำ�หรับการทดสอบ
กับ Rh negative นั้นใหผลลบเหมือนกันในทุก dilution คือ เม็ด
เลือดแดงไมมีการจับกลุม น้ำ�ขุน ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนั้นการ
ศึกษานี้จึงเลือกใช anti-D ที่ความเจือจาง 1:50 สำ�หรับการตรวจ
หาแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลทนั้นไดแบง anti-D ที่เจือจาง
แลวใสในหลอด หลอดละ 12 มล. แบงเก็บไวที่ -20 ํซ เมื่อตอง
การทดสอบนำ�มาละลายที่อุณหภูมิหองกอนการใชงาน

จากการทดสอบหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการ incubate เซลล
กับน้ำ�ยา anti-D สำ�หรับการเกิดปฏิกิริยาการจับกลุมของเม็ดเลือด
แดงโดยใช anti-D ที่ความเจือจางเทากับ 1:50 และเปรียบเทียบ
การเกิดปฏิกิริยาที่ปนอานผลทันที ที่ incubate กอนการปนนาน
5 นาที และ 10 นาที พบวา ปฏิกิริยาการจับกลุมของเม็ดเลือด
แดงใหผลเปน 4+ (เปนเม็ดกระดุม น้ำ�ใส) เหมือนกันทุกชวงเวลา
แตกรณีที่ปนอานผลทันทีและ incubate ไวนาน 5 นาที พบวา
ลักษณะของการจับกลุมขอบไมเรียบ ซึ่งอาจทำ�ใหการอานผลผิด
พลาดได สำ�หรับการทดสอบกับ Rh negative นั้นใหผลลบเหมือน
กันทุกชวงเวลา คือ เม็ดเลือดแดงไมมีการจับกลุม น้ำ�ขุน ดังแสดง
ในตารางที่ 2 ดังนั้นการศึกษานี้ จึงเลือกใชการ incubate สวน
ผสมนาน 10 นาทีกอนการปนอานผล
การหาความเขมขนของเม็ดเลือดแดงที่เหมาะสมเพื่อใชในการ
ตรวจแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลทที่ความเขมขน เทากับ 1%,
2%, 3%, 4% และ 5% ในน้ำ�ยา LISS โดยเปรียบเทียบการเกิด
ปฏิกิริยาการจับกลุมของเม็ดเลือดแดงกับ anti-D ที่ความเจือจาง
เทากับ 1:50 หลังจาก incubate สวนผสมนาน 10 นาที แลวนำ�
ไปปนอานผลพบวา กรณีที่ใชเม็ดเลือดแดงความเขมขน 1% ถึง
3% หลังจากเคาะเพลทแลวเม็ดเลือดแดงสามารถหลุดออกมาไดงาย
กวาการใชเม็ดเลือดแดงที่ความเขมขน 4% และ 5% สำ�หรับการ
ทดสอบกับ Rh negative นั้นใหผลลบเหมือนกันทั้งหมด คือ
เม็ดเลือดแดงไมมีการจับกลุม น้ำ�ขุน ดังแสดงในตารางที่ 3 ดัง
นั้นการศึกษานี้ จึงเลือกใชเม็ดเลือดแดงที่มีความเขมขน 1% ถึง

Table 1 Comparison of different dilutions of anti-D tested with Rh positive and Rh negative red cells using
microplate technique
Type
Undiluted 1:10
1:20
1:40
1:50
1:80
1:100 1:160 1:320
Rh positive
4+
4+
4+
4+
4+
4+
4+
2+
2+
Rh negative
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Table 2 Determination of an optimum incubation time for red blood cells and anti-D (1:50) before centrifugation
Type
0 นาที
5 นาที
10 นาที
Rh positive
4+*
4+*
4+
Rh negative
0
0
0
หมายเหตุ * เม็ดเลือดแดงจับกลุมเปนกอนเดียวน้ำ�ใส แตขอบไมเรียบ
Table 3 Determination of an optimum red blood cell concentration for D antigen typing
Type
Rh positive
Rh negative

Red cell suspension in LISS
1%
4+
0

2%
4+
0

3%
4+
0

4%
3+
0
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5%
3+
0
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Figure 1 Detection of Rh (D) antigen typing using microplate technique (negative reactions: no.44, no.66 and no.77)
3% ในน้ำ�ยา LISS
การตรวจหาแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลทกับตัวอยางเลือด
ของผูบริจาคโลหิตจำ�นวน 12,921 รายนั้น ทำ�การเจือจางเม็ดเลือด
แดงในน้ำ�ยา LISS โดยใช stick method ใหไดความเขมขนเทา
กับ 1% ถึง 3% แลวทดสอบกับน้ำ�ยา anti-D ที่เจือจาง 1:50 หลัง
จากนั้น incubate สวนผสมนาน 10 นาที นำ�ไปปนอานผลดวย
ตาเปลา พบวา เปน Rh positive จำ�นวน 12,835 ราย (รอยละ
99.3) และรายที่ใหผลลบ จำ�นวน 86 ราย (รอยละ 0.7) ตัวอยาง
ผลการตรวจดังรูปที่ 1 เมื่อนำ�ตัวอยางเลือดที่ใหผลลบมาทำ�การ
ทดสอบยืนยันวาเปน Rh negative หรือ weak D ดวยวิธีหลอด
ทดลอง พบวา เปน Rh negative จำ�นวน 84 ราย (รอยละ 97.7)
และเปน weak D จำ�นวน 2 ราย (รอยละ 2.3)
นอกจากนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับความคงตัวของ anti-D ที่เจือจาง
ในน้ำ�เกลือ โดยแบงเก็บน้ำ�ยา anti-D ที่เจือจางแลวนำ�ไปแชแข็ง
ที่ -20 ํ ซ และนำ�มาทดสอบทุกเดือนโดยนำ�น้ำ�ยา ant-D ที่แบง
เก็บไวมาทดสอบคุณภาพกับเซลลมาตรฐาน (Rh positive และ
Rh negative controls) ตามขั้นตอนเชนเดียวกับการตรวจใน
ตัวอยางทดสอบ โดยทำ�การทดสอบเดือนละครั้ง เปนเวลา 4 เดือน
พบวา ผลการทดสอบแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลทใหผลถูก
ตองทั้งเซลลของ Rh positive และ Rh negative ทุกชวงเวลา
ที่ทำ�การทดสอบ

การธนาคารเลือดที่มีตัวอยางตรวจจำ�นวนมากพรอมกัน ซึ่งอาจ
ตรวจดวยวิธี manual หรือใชเครื่องอัตโนมัติ พบวา ใหผลถูก
ตองสอดคลองกับการตรวจดวยวิธีหลอดทดลองซึ่งเปนวิธีมาตร
ฐาน1,4,6-8 การตรวจแอนติเจน D ของหมูเลือดระบบ Rh ดวยวิธี
ไมโครเพลทสวนใหญจะเจือจาง anti-D เพื่อลดตนทุนคาใชจาย
ซึ่งพบวา สามารถเจือจาง anti-D ไดตั้งแต 1: 50 ถึง 1:200 ขึ้น
อยูกับชนิดของ anti-D สำ�หรับการศึกษานี้ ผูวิจัยไดใชน้ำ�ยา anti-D
ชนิด IgM/IgG ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ซึ่ง
สามารถตรวจพบไดทั้ง weak D และ partial D antigen โดย
เฉพาะอยางยิ่ง D VI ไดเมื่อทำ�การตรวจยืนยันดวยวิธี IAT โดยไดนำ�
anti-D มาเจือจางที่ 1: 50 พบวา ผลการทดสอบที่ไดสอดคลอง
กับผลการทดสอบของหองปฏิบัติการหนวยคัดกรองจายโลหิตและ
ผลิตภัณฑ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย นอกจากนี้
ไดทำ�การทดสอบหาความคงตัวของ anti-D ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
พบวา คุณภาพของน้ำ�ยา anti-D ที่เจือจางและแบงเก็บไวนั้น เมื่อ
นำ�มาใชในการตรวจแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลทไมมีความ
แตกตางกัน ตลอดระยะเวลา 4 เดือน สำ�หรับหองปฏิบัติการที่
ตองการนำ�วิธีนี้ไปใช จะตองทดสอบหาความแรงที่เหมาะสมของ
anti-D กอนการนำ�ไปใชทุกครั้ง เนื่องจากความแตกตางของน้ำ�
ยาแตละบริษัท
การเตรียมเซลลเม็ดเลือดแดงที่ใชในการตรวจแอนติเจน D
ดวยวิธีไมโครเพลท สวนใหญ ใชความเขมขนของเม็ดเลือดแดง
วิจารณ
ประมาณ 1%6-8 แตในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเม็ดเลือดแดง
การตรวจหาแอนติเจนของหมูเลือดระบบตางๆ เชน ABO, Rh เจือจาง 1% ถึง 3% ในน้ำ�ยา LISS พบวา ใหผลการตรวจถูก
ดวยวิธีไมโครเพลทนั้น ไดมีการนำ�มาใชอยางแพรหลายในหองปฏิบัติ ตองชัดเจน ทั้ง Rh positive และ Rh negative การใชน้ำ�ยา
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LISS เปนตัวเจือจางเม็ดเลือดแดงจะชวยลดประจุลบบนผิวเม็ด
เลือดแดง ทำ�ใหเกิดปฏิกิริยาการจับกลุมของเม็ดเลือดแดงไดดี
ขึ้น นอกจากนี้อาจใชอัลบูมินหรือเอนไซม papain ชวยในการเกิด
ปฏิกิริยา1,9 แตตนทุนคาใชจายในการเตรียมน้ำ�ยาจะสูงกวาการใชน้ำ�
เกลือหรือน้ำ�ยา LISS ที่เตรียมขึ้นใชเอง ดังนั้นการทดสอบครั้งนี้
ไดคำ�นวณตนทุนคาน้ำ�ยาทั้งหมด พบวา การตรวจหาแอนติเจน
D ดวยวิธีไมโครเพลทจำ�นวน 1 เพลท โดยใชน้ำ�ยา anti-D และ
น้ำ�ยา LISS สามารถทำ�การทดสอบได 94 รายพรอมกันและสรุป
ผลการทดสอบไดภายในเวลา 30 นาที จะมีตนทุนประมาณ 1 บาท
ตอราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจแอนติเจน D ดวยวิธีหลอด
ทดลองโดยใชน้ำ�ยา anti-D ชนิดเดียวกัน จะมีตนทุนประมาณ
2.50 บาทตอราย สำ�หรับหองปฏิบัติการที่มีปริมาณการตรวจไมมาก
ตอครั้ง สามารถแบงไมโครเพลท ตรวจไดหลายครั้งขึ้นกับจำ�นวน
การทดสอบแตจะตองมีการควบคุมคุณภาพโดยมี positive และ
negative controls ควบคูดวยทุกครั้ง และ anti-D ที่เจือจาง
แลวควรแบงเก็บในปริมาตรที่เหมาะสมกับการทดสอบแตละครั้ง
การตรวจแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลทสามารถอานปฏิกิริยา
การจับกลุมของเม็ดเลือดแดงหลังจากตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองนาน
1 ชั่วโมง6,7 แตการนำ�ไปปนอานผลจะชวยลดเวลาในการทดสอบ8
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงนำ�ไมโครเพลทไปปนเพื่อลดเวลาในการ
incubate พบวา ปฏิกิริยาของ Rh positive และ Rh negative
ดวยตาเปลาใหผลถูกตองสอดคลองกันทุกราย นอกจากนี้การตรวจ
แอนติเจน D ในตัวอยางเลือดของผูบริจาคโลหิตจำ�นวน 12,921
ราย พบวา เปน Rh positive (รอยละ 99.3), Rh negative
(รอยละ 0.68) และ weak D (รอยละ 0.02) ซึ่งการกระจายของ Rh
negative คอนขางสูงกวาที่มีรายงานไวในคนไทย10, 11 ทั้งนี้เนื่อง
จากในชวงเวลาที่ทำ�การศึกษาอาจมีการตามผูบริจาคโลหิตที่เปน Rh
negative มาบริจาคโลหิตใหกับกลุมผูปวยที่เปน Rh negative
ถึงแมวาการตรวจแอนติเจน D ดวยวิธีไมโครเพลท จะใหผล
การตรวจที่แยกระหวางผลบวกกับผลลบไดชัดเจนดวยตาเปลา
แตยังมีขอจำ�กัดในกรณีที่ไดผลลบจะไมสามารถสรุปไดวาเปน Rh
negative หรือ weak D งานวิจัยนี้เปนการตรวจแอนติเจน D
ของผูบริจาคโลหิตจะตองนำ�ตัวอยางที่ใหผลลบมาตรวจยืนยันเพิ่ม
เติมทุกครั้ง ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา มีผลลบดวยตาเปลาจำ�นวน
86 ราย เมื่อนำ�มาตรวจยืนยันดวยวิธี indirect antiglobulin test
โดยใชวิธีหลอดทดลอง ใหผลเปน Rh negative (รอยละ 97.7)
และเปน weak D (รอยละ 2.3) แตไดมีรายงานของตางประเทศ
ที่พัฒนาการตรวจ weak D ดวยระบบ solid-phase red cell
adherence โดยใชเครื่องอัตโนมัติและพบวาใหผลถูกตองตรงกับ
การตรวจดวยวิธีหลอดทดลอง12,13

โดยสรุปจากการศึกษาวิธีการตรวจแอนติเจน D ดวยวิธีไมโคร
เพลท โดยเจือจางเม็ดเลือดแดงในน้ำ�ยา LISS ทดสอบกับน้ำ�ยา
anti-D ที่เจือจาง (1:50) นำ�ไปปนอานผลดวยตาเปลา หลังจาก
incubate สวนผสมนาน 10 นาที และตองมีการควบคุมคุณภาพ
โดยการใช positive และ negative controls ควบคูไปกับทุก
การทดสอบ พบวา วิธีนี้ใหผลถูกตองสอดคลองกับผลการทดสอบ
ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย อีกทั้งชวยลดตนทุน
ไดถึง 2.5 เทา และสะดวกในกรณีตัวอยางทดสอบจำ�นวนมากพรอม
กัน โดยหองปฏิบัติการที่จะนำ�วิธีการนี้ไปประยุกตใชควรมีอุปกรณที่
จำ�เปน เชน เครื่องปนไมโครเพลท เครื่องเขยาเพลท ซึ่งอาจใช
รวมกับงานตรวจทางอิมมูนวิทยาได แตอยางไรก็ตามวิธีนี้ยังไม
สามารถแยกระหวาง Rh negative และ weak D ได ดังนั้นควร
ใชน้ำ�ยา anti-D ที่เหมาะสมสำ�หรับการตรวจเพิ่มเติมในการสรุปผล
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย
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Detection of Rh (D) Antigen Using Microplate Technique
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Abstract :  Disadvantages of the standard tube technique (STT) for D antigen typing are high cost due to the
use of undiluted anti-D and not suitable for mass screening. This study aimed to modify microplate technique
for D antigen typing. Appropriate conditions for testing were performed. Altogether, 12,921 blood samples
obtained from blood donors of the National Blood Centre, Thai Red Cross Society were included. Red blood
cells of each sample were diluted to 1-3% in low ionic strength solution (LISS) using stick method and tested
with diluted anti-D (1:50). Weak D confirmation test by STT was performed in a case of negative reaction by
naked eyes. Regarding the D antigen typing results read by naked eyes, it was found that positive reactions
(Rh positive) were 12,835 cases (99.3%) and negative reactions were 86 cases (0.7%). Following confirmation test
by indirect antiglobulin test, there were 84 Rh negative (0.65%) and 2 weak D cases (0.05%). In conclusion, D
antigen typing was performed by modified microplate technique. All results obtained were concordance with
standard technique. Additionally, the total cost of this technique is 2.5 times cheaper than STT and less time
consuming for mass screening.
Key Words : l D antigen l Microplate technique
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