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นิ พนธ์ตน้ ฉบับ

การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิ ด IgG ด้วยวิธหี ลอด
ทดลองมาตรฐานและเครื่องตรวจอัตโนมัตทิ ่ใี ช้หลักการ column agglutination
test
พลอยมณี สุวรรณวุฒชิ ยั สุกญั ญา ปัญญาศุภกุญช์ นภัสวรรณ ศรีนาง และ ศิรลิ กั ษณ์ เพียรเจริญ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติแห่งชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดย่อ
บทน�ำ การตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ในผูป้ ่ วยตัง้ ครรภ์ เป็ นการตรวจเชิงกึ่งปริมาณ เพือ่ ประเมินความเสีย่ งทารกใน
ครรภ์ ซึง่ การตรวจด้วย conventional tube test (CTT) ถือเป็ นวิธีมาตรฐานทีอ่ าศัยความช�ำนาญและความเทีย่ งของผูท้ ำ� การทดสอบ
เครือ่ งตรวจอัตโนมัตทิ ใี ่ ช้หลักการ column agglutination test (CAT) เข้ามามีบทบาทในการตรวจหาความแรงของแอนติบอดี เพือ่ ให้
เกิดความคงทีข่ องผลการตรวจมากทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังมีความถูกต้องมากกว่า CTT วัตถุประสงค์ เพือ่ เปรียบเทียบความแรงของแอนติบอดี
ชนิด IgG ด้วยวิธีมาตรฐานหลอดทดลอง โดยใช้วธิ ีการตาม Australian National Immunohaematology Continuing Education
(Australian NICE) เทียบกับเครือ่ งตรวจอัตโนมัตทิ ใี ่ ช้หลักการ column agglutination test, CAT (Ortho VisionMax) และ
สามารถน�ำเครือ่ งตรวจวิเคราะห์อตั โนมัตมิ าใช้ตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ในตัวอย่างผูป้ ่ วยทีส่ ่งตรวจทีง่ านห้องปฏิบตั ิ
การเม็ดโลหิตแดง ฝ่ ายห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วัสดุและวิธกี าร ท�ำการตรวจหาความแรงของ
แอนติบอดีชนิด IgG ซึง่ พบได้ในผูป้ ่ วยคนไทย จ�ำนวนทัง้ สิ้น 30 ราย ท�ำการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีดว้ ยวิธีมาตรฐานหลอด
ทดลอง โดยใช้วธิ ีการตามมาตรฐาน Australian NICE และเครือ่ งตรวจอัตโนมัตทิ ใี ่ ช้หลักการ CAT อ่านค่าความแรงของแอนติบอดี
ทีป่ ฏิกริ ิยา 1+ สุดท้าย และท�ำการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีดว้ ยเครือ่ งตรวจอัตโนมัตเิ ดิมซ�ำ้ 3 ครัง้ จ�ำนวน 20 ตัวอย่าง เพือ่
เปรียบเทียบความเทีย่ งของเทคนิคการตรวจ ผลการศึกษา จากการศึกษาเปรียบเทียบค่าความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ในตัวอย่าง
ผูป้ ่ วย 25 ราย และตัวอย่างจากการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพภายนอกของ The Royal College of Pathologists of Australasia
(RCPA) ประเทศออสเตรเลีย 5 ราย พบว่า ให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ในช่วงไม่เกิน 1 ไตเตอร์ทยี ่ อมรับได้ โดยส่วน
มากผลการตรวจจาก CAT ให้ผลสูงกว่า CTT ร้อยละ 53 อย่างไรก็ตาม พบว่าผลทีไ่ ด้นนั้ เท่ากันและต�ำว่่ า ร้อยละ 27 และ 20 ตาม
ล�ำดับ สรุ ป การตรวจความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ด้วยเครือ่ งตรวจอัตโนมัตทิ ใี ่ ช้หลักการ CAT ให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ เทียบกับวิธี CTT ซึง่ ใช้วธิ ีตาม Australian NICE ซึง่ จากผลการการทดลองนี้ สามารถน�ำมาใช้ในการตรวจหาความ
แรงของแอนติบอดีชนิด IgG ในธนาคารเลือดอืน่ ๆ เพือ่ ให้ได้ผลทีเ่ ทีย่ งตรงและถูกต้องได้
ค�ำส�ำคัญ : l การตรวจหาความแรงของแอนติบอดี l Column agglutination test l การตรวจแอนติบอดีในหญิงตัง้ ครรภ์
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 2563;30:353-60.
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Original Article

Comparison of IgG antibody titers using conventional tube technique
and automated column agglutination test
Ploymanee Suwanwootichai, Sukanya Panyasuphakul, Napatsawan Srinang and Sirilak Phiencharoen
National Blood Centre, Thai Red Cross Society

Abstract:
Introduction: Antibody titration in prenatal study is a semi-quantitative method to predict the severity of hemolytic disease of the fetus and newborn. Generally, a conventional tube test (CTT) is the standard method
that relies on individual personal technique and precision. Automatic innovation has been involved in the role
of titration using column agglutination test (CAT) to control the stability of the results, which is more accurate
than CTT Objective: To compare titers of IgG antibodies between the CTT, referred to Australian National Immunohaematology Continuing Education (Australian NICE) and column agglutination test, CAT (Ortho VisionMax)
and implement in the routine prenatal study in Red Cell Reference Laboratory, National Blood Centre, Thai Red
Cross Society. Materials and Methods: Altogether, 30 samples were tested for antibody titration by Australian
NICE conventional tube test and an automated CAT. The results were evaluated in the last dilution that gave
the last 1+ grading. In addition, 20 samples were retested in triplicate by the CAT to compare the precision of
the technique. Results: A study comparing IgG antibody titers in 25 patient samples and 5 RCPA EQA samples were not significantly different, according to one acceptable titer. Most of the results using the CAT were
higher than the CTT by 53%. However, the same and lower results obtained were 27% and 20%, respectively.
Conclusion: The IgG antibody titration using an automated CAT was not significantly different from Australian
NICE conventional tube test. This data could be applied in other blood bank laboratories to provide reliable and
accurate results.
Keywords : l Antibody titration l Column agglutination test l Antibody titration in prenatal study
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การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG
บทน� ำ
แอนติบอดีชนิด IgG สามารถผ่านรกและท�ำให้เกิดภาวะซีดของ
ทารกขณะอยู่ในครรภ์และแรกเกิด (hemolytic disease of the
fetus and newborn, HDFN) การตรวจความแรงของแอนติบอดี
ชนิด IgG เป็ นการตรวจเชิงกึ่งปริมาณ ซึง่ มีความส�ำคัญต่อการ
ประเมินความเสีย่ งของทารกในครรภ์ ประกอบการตัดสินใจของ
แพทย์ในการรักษาและการเตรียมส่วนประกอบโลหิต นอกจากนี้
การตรวจความแรงของแอนติบอดี ยังสามารถใช้เปรียบเทียบความ
แรงของแอนติเจนทีแ่ สดงออกบนเม็ดโลหิตแดง เพือ่ ใช้ในการสรุป
หมูโ่ ลหิตต่าง ๆได้ ปัจจุบนั การตรวจความแรงของแอนติบอดีดว้ ยวิธี
หลอดทดลอง (conventional tube test, CTT) เป็ นวิธมี าตรฐาน
แต่เนื่องจากการตรวจความแรงของแอนติบอดีดว้ ยหลอดทดลอง
นัน้ ต้องใช้เจ้าหน้าทีใ่ นการทดสอบ ท�ำให้มคี วามความแตกต่างของ
ผลการทดสอบ และสามารถด�ำเนินการตรวจได้ปริมาณน้อย อีกทัง้
วิธกี ารตรวจตามมาตรฐาน American Association of Blood
Banks (AABB) และวิธตี ามมาตรฐาน National Australian
Immunohaematology Continuing Education (Australian
NICE) ซึง่ มีวธิ กี ารตรวจทีแ่ ตกต่างกัน อาจท�ำให้เกิดความแปรปรวน
ระหว่างวิธกี ารทดสอบได้เช่นกัน การน�ำ column agglutination
test (CAT) มาใช้เพือ่ ตรวจความแรงของแอนติบอดีจงึ เข้ามามี
บทบาทในงานธนาคารเลือดมากขึ้น
จากการศึกษาของ AuBuchon JP และคณะ1 ใช้ gel card
ในการตรวจวัดความแรงของแอนติบอดีเมือ่ เทียบกับวิธมี าตรฐาน
นัน้ ให้ผลไม่แตกต่างกันเมือ่ แปลผลความแรงโดยใช้ปฏิกริ ยิ า 1+
สุดท้าย และพบว่าการใช้ gel card ในการทดสอบและแปลผล
ลดความแตกต่างของผลการทดสอบจากห้องปฏิบตั กิ าร 19 แห่ง
ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ นอกจากนี้ การศึกษาของ Adriaansen MJ
และ Perry HE2 พบว่าการใช้ CAT ในการตรวจความแรงของ
แอนติบอดี ให้ผลไม่แตกต่างกับการตรวจด้วยวิธมี าตรฐานหลอด
ทดลองเช่นเดียวกัน
เมือ่ มีการน�ำเครื่องตรวจอัตโนมัตดิ ว้ ยเทคนิค CAT เข้ามามี
บทบาทในงานธนาคารเลือดเพิม่ ขึ้น จึงมีการศึกษาการตรวจความ
แรงของแอนติบอดีโดยใช้เครื่องตรวจอัตโนมัตแิ พร่หลายมากขึ้น
จากรายงานของ Adkins BD และคณะ3 ซึง่ ได้ศึกษาการตรวจ
ความแรงของแอนติบอดีโดยใช้เครื่องตรวจอัตโนมัติ Ortho Vision
(Ortho Clinical Diagnostic, Raritan, NJ) พบว่า การใช้เครื่อง
ตรวจอัตโนมัตนิ ้ ี ให้ผลการทดสอบความแรงของแอนติบอดีในหมู่
โลหิต ABO และ non–ABO ไม่แตกต่างจากวิธมี าตรฐานหลอด
ทดลองและให้ผลความแรงของแอนติบอดีไม่ต่างกันเกิน 1 titer
ซึง่ เป็ นความแรงทีย่ อมรับได้ของการทดสอบ
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อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การแปลผลความแรงของแอนติบอดีโดย
ใช้เครื่องตรวจอัตโนมัตทิ ใ่ี ช้หลักการ CAT นัน้ ยังไม่ชดั เจน ดัง
นัน้ การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบค่าความแรงของ
แอนติบอดีหมูโ่ ลหิตชนิด IgG ทีส่ ำ� คัญทางคลินิก ด้วยวิธี CTT
อ้างอิงวิธกี ารตาม Australian NICE4 เปรียบเทียบกับการใช้เครื่อง
ตรวจอัตโนมัตทิ ใ่ี ช้หลักการ CAT และทดสอบความคงตัวของผล
การทดสอบความแรงของแอนติบอดีโดยใช้เครื่องตรวจอัตโนมัติ
เพือ่ ให้สามารถน�ำผลการทดสอบมาใช้ในงานตรวจความแรงของ
แอนติบอดีในผูป้ ่ วยตัง้ ครรภ์ และลดความแปรปรวนของผลการ
ทดสอบความแรงของแอนติบอดี ในตัวอย่างทีส่ ่งตรวจ ณ งานห้อง
ปฏิบตั กิ ารเม็ดโลหิตแดง ฝ่ ายห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
วัสดุและวิธกี าร

ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
1. ตัวอย่าง EDTA plasma หรือ serum ของผูป้ ่ วยทีม่ ี
alloantibody ชนิด IgG ทีผ่ ่านการตรวจระบุชนิดของแอนติบอดี
โดยเครื่องตรวจอัตโนมัติ Ortho VisionMax จ�ำนวน 25 ราย
ประกอบด้วย anti-D จ�ำนวน 4 ราย anti-E จ�ำนวน 5 ราย
anti-e จ�ำนวน 1 ราย anti-M จ�ำนวน 1 ราย anti-Mia จ�ำนวน
6 ราย anti-Jka จ�ำนวน 1 ราย anti-Jkb จ�ำนวน 3 ราย anti-Fyb
จ�ำนวน 2 ราย และ anti-Dia จ�ำนวน 2 ราย ท�ำการตรวจความแรง
ของแอนติบอดีในวันเดียวกันด้วยวิธมี าตรฐานหลอดทดลองตาม
วิธกี าร Australian NICE และตรวจด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ
Ortho VisionMax5 ท�ำการตรวจซ�ำ้ บนเครื่องตรวจอัตโนมัติ
Ortho VisionMax เครื่องเดิมซ�ำ้ อีก 2 ครัง้ จ�ำนวน 20 ราย ภายใน
วันเดียวกัน เพือ่ ประเมินความแปรปรวนของผลการทดสอบ การ
วิจยั นี้ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รหัสโครงการ 22/2563
2. ตัวอย่าง External QC samples จาก The Royal College
of Pathologists of Australasia (RCPA) ซึง่ เป็ น anti-D ที่
ทราบความแรงของแอนติบอดีตามผลการเข้าร่วมประเมินคุณภาพกับ
องค์กรภายนอก ท�ำการตรวจความแรงของแอนติบอดีในวันเดียวกัน
ด้วยวิธมี าตรฐานหลอดทดลอง ตามวิธกี าร Australian NICE4
และเครื่องตรวจอัตโนมัติ Ortho VisionMax5 จ�ำนวน 5 ราย
น�้ ำยาที่ใช้ทดสอบ
1. Panel cells lot 63090 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และเตรียมเป็ น 0.8% suspension ใน ORTHO 0.8%
Red Cell Diluent (Ortho Clinical Diagnostic)
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2. น�ำ้ ยา antihuman globulin (AHG) anti-IgG (Immulab, scientific, USA) ที่ 3,000 rpm นาน 15 วินาที อ่านปฏิกริ ยิ าและ
VIC, Australia)
บันทึกผลการทดสอบทีเ่ ห็นด้วยตาเปล่า กรณีอ่านผลด้วยตาเปล่า
3. Coombs’ Control Cells (CCC) ศูนย์บริการโลหิตแห่ง ว่าเป็ น negative ให้อ่านปฏิกริ ยิ าใต้กล้องจุลทรรศน์กำ� ลังขยายต�ำ่
ชาติ สภากาชาดไทย
(Olympus, Japan) เมือ่ อ่านปฏิกริ ยิ าทีไ่ ด้เป็ น negative ด้วย
4. 5% Bovine serum albumin (BSA) เตรียมใน Buffer กล ้องจุลทรรศน์ให้หยด CCC 1 หยด ผสมให้เข้ากันและปัน่ อ่าน
saline PBS pH 7.3
ปฏิกริ ยิ าทันทีดว้ ยความเร็ว 3,000 rpm 15 วินาที หากผลทีไ่ ด้เป็ น
®
5. Anti-IgG monoclonal cassette (Ortho Biovue negative จริง หลังการหยด CCC ต้องให้ผล positive จึงยืนยัน
system, Ortho Clinical Diagnostic, Switzerland)
ได้วา่ ไม่ใช่ผลลบปลอม การอ่านค่าความแรงของแอนติบอดีอ่านเป็ น
วิธกี ารศึกษา
ส่วนกลับของ dilution ทีท่ ำ� การเจือจางทีพ่ บปฏิกริ ยิ า 1+ สุดท้าย
1. การตรวจหาค่าความแรงของแอนติบอดีชนิ ด IgG ด้วยวิธี
2. การตรวจหาค่าความแรงของแอนติบอดีชนิ ด IgG ด้วยเครื่อง
4
Australian NICE CTT
ตรวจอัตโนมัตวิ ธิ ี CAT เครื่อง Ortho VisionMax (Ortho Clinical
ท�ำการเจือจางซีรมั หรือพลาสมาทีท่ ดสอบแบบ 2-fold dilution Diagnostic, Switzerland)5 น�ำซีรมั หรือพลาสมาทีต่ อ้ งการทดสอบ
โดยใช้ 5% BSA ทีเ่ ตรียมใน PBS pH 7.3 โดยเติม 5% BSA ระบุตวั อย่างด้วยรหัสบาร์โค้ด ท�ำการตรวจวิเคราะห์ความแรงของ
ปริมาตร 200 µL ในแต่ละหลอด จ�ำนวน 12 หลอด (ความแรง แอนติบอดีดว้ ยเครื่องตรวจอัตโนมัติ Ortho VisionMax โดย
ตัง้ แต่ undiluted ถึง 1:1024) ใส่ซรี มั หรือพลาสมาทีต่ อ้ งการทดสอบ เลือกเซลล์ทใ่ี ช้ทดสอบเซลล์เดียวกับทีท่ ดสอบด้วยวิธี CTT ปรับ
ปริมาตร 200 µL ลงในหลอด undiluted และ 1:2 ผสมให้เข้า ความเข้มข้นของเซลล์เป็ น 0.8% suspension ใน ORTHO 0.8%
กัน ดูดซีรมั หรือพลาสมาทีเ่ จือจางในหลอด 1:2 ปริมาตร 200 µL Red Cell Diluent เลือกโปรไฟล์ titration และเลือก dilution ที่
ไปสู่หลอดทดลอง 1:4 ต่อไป จนครบ 12 หลอด คือ หลอดที่ ต้องการทดสอบตัง้ แต่ 1:1 (undiluted) ถึง 1:1024 ท�ำการทดสอบ
1:1024 และดูดซีรมั หรือพลาสมาทีเ่ จือจางที่ 1:1024 ทิ้งปริมาตร โดยใช้ anti-IgG cassette โดยใช้เซลล์ 50 µL และซีรมั หรือ
200 µL จะได้ซรี มั หรือพลาสมาในแต่ละหลอดทดลองปริมาตร 200 พลาสมา 40 µL incubate 37°C 15 นาที ปัน่ อ่านโดยใช้หลัก
µL ท�ำการหยดเซลล์ทม่ี แี อนติเจน positive ตรงกับแอนติบอดีท่ี การ biphasic phase 5 นาที การอ่านค่าความแรงของแอนติบอดี
ต้องการทดสอบ โดยเลือกเซลล์ทเ่ี ป็ น homozygous (Table 1) อ่านเป็ นส่วนกลับของ dilution ทีท่ ำ� การเจือจางทีพ่ บปฏิกริ ยิ า 1+
ซึง่ suspend ในน�ำ้ เกลือเป็ น 3-5% suspension cells ปริมาตร สุดท้ายจากผลทีไ่ ด้จากเครื่องตรวจอัตโนมัติ
50 µL ทุกหลอดผสมให้เข้ากันและ incubate ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37°C การวิเคราะห์ขอ้ มูล
30 นาที ครบเวลาน�ำมาล ้างด้วยน�ำ้ เกลือ 3 ครัง้ ด้วยเครื่องล ้าง
น�ำผลของความแรงของแอนติบอดีทไ่ี ด้จากการอ่านปฏิกริ ยิ าที่
เซลล์อตั โนมัติ (Helmer scientific, USA) หยด antihuman 1+ สุดท้ายของวิธหี ลอดทดลองมาตรฐานและเครื่องตรวจอัตโนมัติ
globulin (AHG) anti-IgG จ�ำนวน 2 หยดในทุกหลอดทดลอง มาเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test และ
ปัน่ อ่านปฏิกริ ยิ าด้วยเครื่องปัน่ อ่านปฏิกริ ยิ าหลอดทดลอง (Helmer วิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่าง 2 วิธโี ดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
Table 1 Antibody specificity in 30 samples tested with homozygous cells
Antibody specificity
Number
Type of homozygous cells
Anti-D
9
R2R2 (D+C-E+c+e-)
Anti-E
5
R2R2 (D+C-E+c+e-)
Anti-e
1
R1R1 (D+C+E-c-e+)
Anti-M
1
M+Na
Anti-Mi
6
Mi(a+)
a
Anti-Jk
1
Jk(a+b-)
Anti-Jkb
3
Jk(a-b+)
b
Anti-Fy
2
Fy(a-b+)
a
Anti-Di
2
Di(a+b+)*
*Limitation of homozygous cells in Diego blood group system from the prevalence of Di(a+b-) is less than 0.01%26
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การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG
Spearman correlation coefficient โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
IBM SPSS Statistic Base Version 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) และก�ำหนดค่าระดับความส�ำคัญ ค่า p-value
น้อยกว่า 0.05 ถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
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ทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ (Spearman correlation coefficient; Rho) ของความ
แรงของแอนติบอดี มีค่าเท่ากับ 0.916 เมือ่ ค่า p-value น้อย
กว่า 0.05 และการวิเคราะห์ความคงทีข่ องผลการทดสอบความ
แรงของแอนติบอดีโดยใช้ค่า Wilcoxon signed rank test (U
test) พบว่า การตรวจความแรงของแอนติบอดีดว้ ยเครื่องตรวจ
อัตโนมัติ Ortho VisionMax ให้ผลการตรวจทีไ่ ม่แตกต่างกัน
ทางค่าสถิติ (ค่าเท่ากับ 0.684, 0.317, 0.833 เมือ่ ค่าระดับความ
ส�ำคัญ ค่า p-value น้อยกว่า 0.05) ซึง่ บ่งบอกว่าการตรวจความ
แรงของแอนติบอดีดว้ ยเครื่องตรวจอัตโนมัตนิ ้ ี มีความคงทีส่ ูง ดัง
แสดงใน Table 3

ผลการศึกษา
จากการน�ำตัวอย่างผูป้ ่ วยและตัวอย่าง External QC samples
จาก The Royal College of Pathologists of Australasia
(RCPA) จ�ำนวน 30 ราย ประกอบด้วยแอนติบอดีชนิด IgG ได้แก่
anti-D จ�ำนวน 9 ราย anti-E จ�ำนวน 5 ราย anti-e จ�ำนวน 1
ราย anti-M จ�ำนวน 1 ราย anti-Mia จ�ำนวน 6 ราย anti-Jka
จ�ำนวน 1 ราย anti-Jkb จ�ำนวน 3 ราย anti-Fyb จ�ำนวน 2 ราย
และ anti-Dia จ�ำนวน 2 ราย มาตรวจหาความแรงของแอนติบอดี
วิจารณ์
ด้วยวิธี CTT ใช้วธิ กี ารตาม Australian NICE และตรวจด้วย
การตรวจพบแอนติบอดีต่อหมูโ่ ลหิตชนิด IgG ในซีรมั หรือพลาสมา
เครื่องตรวจอัตโนมัติ Ortho VisionMax พบว่า ผลจากการตรวจ ของหญิงตัง้ ครรภ์ บ่งบอกความเสีย่ งของทารกทีอ่ าจเกิดภาวะซีด
ตัวอย่างทัง้ หมดมีความสอดคล้องกันด้วยค่าความแรงไม่เกิน 1 titer หลังคลอดหรือภาวะ HDFN การตรวจความแรงของแอนติบอดี
รายละเอียดดังแสดงใน Table 2
มีความส�ำคัญในการประเมิน severity ของทารก ซึง่ จัดเป็ นการ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (correlation) ของค่าความ ทดสอบทีต่ อ้ งอาศัยวิธที ไ่ี ด้มาตรฐาน มีความแม่นย�ำ เพือ่ ให้การ
แรงของแอนติบอดี จากการตรวจโดยวิธี CTT และเครื่องตรวจ ประเมินความเสีย่ งของทารกในครรภ์มคี วามถูกต้อง ส่งผลต่อการ
อัตโนมัติ Ortho VisionMax พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ไปใน ตัดสินใจของแพทย์เพือ่ การรักษาต่อไป เนื่องจากการตรวจกรอง
Table 2 Comparison of the IgG antibody titers between conventional tube test (CTT) and automated column
agglutination test (CAT) (n = 30)
Titers
Titers
Number
IgG antibodies
CTT*
CAT*
CTT*
CAT*
1
Anti-D
128
128
16
Anti-M
1
1
a
2
Anti-D
64
64
17
Anti-Mi
64
32
a
3
Anti-D
128
128
18
Anti-Mi
64
32
a
4
Anti-D
32
32
19
Anti-Mi
16
32
a
5
Anti-D
32
64
20
Anti-Mi
8
16
a
6
Anti-D
256
512
21
Anti-Mi
2
2
a
7
Anti-D
128
256
22
Anti-Mi
1
2
a
8
Anti-D
128
256
23
Anti-Jk
2
4
b
9
Anti-D
8
8
24
Anti-Jk
32
64
b
10
Anti-E
16
32
25
Anti-Jk
16
8
11
Anti-E
32
16
26
Anti-Jkb
8
16
b
12
Anti-E
32
64
27
Anti-Fy
64
128
b
13
Anti-E
32
64
28
Anti-Fy
8
16
a
14
Anti-E
16
16
29
Anti-Di
32
16
15
Anti-e
1
1
30
Anti-Dia
8
8
*Spearman correlation coefficient analysis (rho) between CTT and CAT are 0.916 (p-value < 0.05). The results using the
CAT were higher than the CTT by 53%, the same and lower results obtained were 27% and 20%, respectively.
Number

IgG antibodies
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Table 3 Comparison of IgG antibody titers that tested by automated column agglutination test (CAT) in triplicate
(n = 20)
Titers
Number IgG antibodies
1*
2*
3*
1
Anti-D
8
8
8
11
Anti-Mia
2
Anti-D
256
128
256
12
Anti-Mia
3
Anti-E
32
32
64
13
Anti-Jka
4
Anti-E
16
32
16
14
Anti-Jkb
5
Anti-E
64
64
64
15
Anti-Jkb
6
Anti-E
64
64
64
16
Anti-Jkb
7
Anti-E
8
8
8
17
Anti-Fyb
8
Anti-e
1
1
1
18
Anti-Fyb
9
Anti-M
1
1
1
19
Anti-Dia
10
Anti-Mia
32
32
32
20
Anti-Dia
* Wilcoxon signed rank analysis (U test) of triplicate testings are 0.684, 0.317 and 0.833
Number IgG antibodies

แอนติบอดีในหญิงตัง้ ครรภ์ในประเทศไทยยังไม่เป็ นข้อบังคับ ท�ำให้
การตรวจ pre-natal study ของโรงพยาบาลหลายแห่ง ไม่ได้รวม
การตรวจกรองแอนติบอดีในหญิงตัง้ ครรภ์ จึงไม่มขี อ้ มูลทีช่ ดั เจนว่า
ในหญิงตัง้ ครรภ์คนไทยนัน้ พบแอนติบอดีชนิดใดมากทีส่ ุดทีท่ ำ� ให้
ทารกเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงถูกท�ำลายหลังคลอด แต่จากรายงาน
ผูป้ ่ วยพบว่า ในประเทศไทยมีรายงานทารกทีม่ ภี าวะเม็ดเลือดแดง
แตกจากแอนติบอดีของมารดาจากระบบ ABO6-8 ระบบ Rh (เกิด
จาก anti-D7,9-12, anti-E8,13,14, anti-c15, anti-C, anti-e และ
anti-Ce16) ระบบ Kidd8 ระบบ MNS17 และระบบ P1PK18 ซึง่ มี
ความรุนแรงแตกต่างกันไป นอกจากนี้ anti-Mia ทีเ่ ป็ นสาเหตุทำ� ให้
เกิดภาวะ HDFN สามารถพบได้มากในประชากรคนจีน ฮ่องกง
และไต้หวัน19,20
การศึกษาการตรวจความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG บนเครื่อง
ตรวจอัตโนมัติ Ortho VisionMax ทีใ่ ช้หลักการ CAT มีความ
สอดคล ้องกับการตรวจโดยใช้วธิ ี CTT วิธกี ารตาม Australian
NICE ซึง่ ใช้ระยะเวลาในการทดสอบสัน้ กว่า คือเวลา incubate
ลดลงจาก 30 นาทีเป็ น 15 นาที ใช้ปริมาตรตัวอย่างน้อยกว่า จาก
วิธหี ลอดทดลองต้องใช้ตวั อย่างซีรมั หรือพลาสมาปริมาตร 400 µL
ในขณะทีเ่ ครื่องตรวจอัตโนมัตนิ นั้ จะใช้ตวั อย่างปริมาตร 350 µL
อีกทัง้ ไม่มขี นั้ ตอนการปัน่ ล ้างเซลล์ ซึง่ ช่วยลดความผิดพลาดของ
ผลลบปลอมในขัน้ ตอน anti-human globulin phase ได้ การ
ตรวจโดยใช้เครื่องตรวจอัตโนมัติ มีความคงทีส่ ูง แตกต่างจากการ
ตรวจโดยใช้วธิ มี าตรฐานหลอดทดลอง ซึง่ ต้องอาศัยความช�ำนาญ
ของผูป้ ฏิบตั งิ านสูง ทัง้ การเจือจางซีรมั หรือพลาสมาและการอ่านผล
นอกจากนี้ การใช้เครื่องตรวจอัตโนมัตสิ ามารถควบคุมคุณภาพผล

1*
16
2
4
64
8
16
128
16
16
8

Titers
2*
16
2
4
64
8
16
128
32
8
8

3*
16
2
4
64
8
16
128
16
16
8

การทดสอบ และสอบทวนการด�ำเนินการต่างๆ ตัง้ แต่นำ� ตัวอย่าง
เข้าเครื่องจนถึงผลการทดสอบเสร็จสิ้น ซึง่ ท�ำให้สามารถควบคุม
คุณภาพการทดสอบทางธนาคารเลือดได้เป็ นอย่างดี
แม้วา่ การอ่านผลความแรงของแอนติบอดีบนเครื่องตรวจอัตโนติ
นัน้ ไม่มคี วามชัดเจน ในบางห้องปฏิบตั กิ ารอาจอ้างอิงการอ่านปฏิกริ ยิ า
ที่ weak สุดท้าย หรือ 1+ สุดท้าย แต่การศึกษาโดย AuBuchon
JP และคณะ1 เปรียบเทียบห้องปฏิบตั กิ ารจ�ำนวน 19 แห่ง ด้วย
ตัวอย่าง 35 ราย พบว่าห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ ำ� การทดสอบความแรง
ของแอนติบอดี ทีอ่ ่านปฏิกริ ยิ า weak สุดท้าย หรือ 1+ สุดท้าย
ให้ผลความแรงของแอนติบอดีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ ดังนัน้ การอ่านผลโดยใช้ปฏิกริ ยิ าทีไ่ ด้ 1+ สุดท้าย เช่นเดียว
กับวิธี CTT จะช่วยลดความสับสนของผูป้ ฏิบตั งิ าน และให้ผล
ไม่แตกต่างกับห้องปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ ทีอ่ ่านปฏิกริ ยิ า weak สุดท้าย
จากการศึกษานี้พบว่า ความแรงทีไ่ ด้จากการตรวจโดยวิธี CTT
ซึง่ ใช้วธิ กี าร Australian NICE เปรียบเทียบกับการใช้เครื่องตรวจ
อัตโนมัติ Ortho VisionMax ให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (Rho = 0.916 ค่า p < 0.05) โดยผลทีไ่ ด้รอ้ ยละ 53
จากเครื่องตรวจอัตโนมัติ Ortho VisionMax ให้ผลทีส่ ูงกว่าวิธี
หลอดมาตรฐาน 1 titer ร้อยละ 27 ให้ผลการทดสอบเท่ากัน
และร้อยละ 20 เครื่องตรวจอัตโนมัติ Ortho VisionMax ให้ผล
ทีต่ ำ� ่ กว่าวิธี CTT 1 titer ถือว่ายอมรับได้ตามมาตรฐาน AABB21
ดังข้อมูลแสดงใน Table 2
การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจความแรงของแอนติบอดีโดยใช้
เครื่องตรวจอัตโนมัตเิ ริ่มแพร่หลายตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2013 ซึง่ ส่วนมาก
เปรียบเทียบวิธี CTT ซึง่ อ้างอิงวิธกี าร American Association
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การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG
of Blood Banks (AABB) และนิยมศึกษาในการตรวจ anti-A
และ anti-B เพือ่ ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตมากกว่าในหญิงตัง้ ครรภ์ อย่างไร
ก็ตาม การศึกษาโดย Brown H และคณะ22 เปรียบเทียบการตรวจ
ความแรงของแอนติบอดี 4 วิธี ได้แก่ CTT ซึง่ ใช้วธิ ี Australian
NICE วิธี CAT ซึง่ ใช้ของบริษทั Bio-Rad และ Ortho Clinical
Diagnosis และวิธี microplate โดยใช้หลัก Capture-R ซึง่ ใช้
เครื่อง NEO บริษทั Immucor ประเทศสหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 147
ตัวอย่าง ซึง่ พบว่า ทัง้ 4 วิธใี ห้ผลสอดคล ้องกันร้อยละ 85 และ
เครื่องตรวจอัตโนมัตนิ นั้ ให้ผลทีค่ งตัวมากกว่าวิธี CTT ถือเป็ นข้อ
แนะน�ำเพือ่ ให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารพิจารณาการใช้เครื่องตรวจอัตโนมัติ
เพือ่ ตรวจความแรงของแอนติบอดี ทัง้ ในหญิงตัง้ ครรภ์และการปลูก
ถ่ายไต ซึง่ จะเห็นว่าผลการศึกษานี้ ให้ผลสอดคล ้องเช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Brown H และคณะ22
ในการศึกษานี้ ใช้นำ�้ ยา monospecific anti-IgG ทัง้ วิธมี าตรฐาน
หลอดทดลอง และ column ทีใ่ ช้บนเครื่องตรวจอัตโนมัติ ซึง่ เป็ น
ข้อจ�ำกัดของห้องปฏิบตั กิ ารบางแห่ง ทีอ่ าจจะไม่มนี ำ�้ ยา monospecific ใช้ในห้องปฏิบตั กิ าร จากการศึกษาโดย Alwar V และคณะ23
สรุปผลการศึกษาว่าน�ำ้ ยาชนิด monospecific anti-IgG มีความ
ไวมากกว่าน�ำ้ ยา polyspecific anti-IgG+C3d ในวิธี CTT ที่
ใช้ตวั อย่างพลาสมาในการตรวจ เนื่องจากการใช้ monospecific
anti-IgG จะลดการรบกวนของคอมพลีเมนต์ ซึง่ ท�ำให้วดั ปฏิกริ ยิ า
ทีเ่ กิดจากแอนติบอดีชนิด IgG ชัดเจนขึ้น ดังนัน้ เป็ นไปได้วา่ กรณี
ห้องปฏิบตั กิ ารทัว่ ไปจะใช้นำ�้ ยา polyspecific anti-IgG+C3d ใน
การตรวจความแรงของแอนติบอดี อาจให้ผลความแรงทีต่ ำ� ่ กว่าการ
ใช้นำ�้ ยา monospecific anti-IgG แต่ทงั้ นี้ อาจไม่มคี วามต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญ จากการศึกษาโดย Onpuns S และคณะ5 พบ
ว่าการตรวจความแรงของ anti-A และ anti-B โดยใช้ anti-IgG
cassette เปรียบเทียบกับ polyspecific cassette ให้ผลไม่แตก
ต่างกัน โดยร้อยละ 45 ให้ผลความแรงของแอนติบอดีเท่ากัน และ
ร้อยละ 55 anti-IgG cassette ให้ผลแรงกว่า polyspecific cassette 1 titer ซึง่ ถือเป็ นความแรงทีย่ อมรับได้วา่ ไม่แตกต่างกัน
ตามมาตรฐาน AABB21
จากการศึกษานี้จะเห็นว่าแอนติบอดีในบางระบบจะให้ผลความ
แรงโดยเครื่องตรวจอัตโนมัตสิ ูงกว่าหรือต�ำ่ กว่า (ร้อยละ 53 และ
ร้อยละ 20 ตามล�ำดับ) ซึง่ อาจเกิดจากธรรมชาติของแอนติบอดี
และความไวต่อการอ่านผลของเครื่องตรวจอัตโนมัติ ดังนัน้ จึงไม่
อาจใช้เป็ นตัวแทนในระบบหมูโ่ ลหิตอืน่ ทีไ่ ม่ได้ทำ� การศึกษา เช่น
anti-K เนื่องด้วยเป็ นแอนติบอดีทพ่ี บได้ยากในประชากรคนไทย
(พบ antigen K+ = 0.2%24 ซึง่ ท�ำให้โอกาสทีจ่ ะพบแอนติบอดี
น้อยกว่า 0.2%) ซึง่ anti-K จัดเป็ นแอนติบอดีทม่ี คี วามส�ำคัญทาง
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คลินิกสูง โดยเฉพาะการเกิดภาวะซีดในเด็กแรกเกิดชนิดรุนแรง เป็ น
แอนติบอดีทต่ี อ้ งเฝ้ าระวังในหญิงตัง้ ครรภ์ตามมาตรฐาน British
Society for Haematology25 ดังนัน้ ในอนาคตควรเพิม่ เติมการ
ศึกษาหาความแรงของ anti-K บนเครื่องตรวจอัตโนมัติ เพือ่ ให้
มันใจว่
่ าสามารถใช้ในการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีทส่ี ำ� คัญ
ทางคลินิกชนิดอืน่ ต่อไป
สรุป
การศึกษานี้พบว่า การตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิด
IgG โดยวิธี CTT ทีใ่ ช้มาตรฐาน Australian NICE และเครื่อง
ตรวจอัตโนมัตทิ ใ่ี ช้หลักการ CAT ให้ผลการตรวจไม่แตกต่างกัน
เมือ่ อ่านปฏิกริ ยิ าที่ 1+ สุดท้าย และการใช้เครื่องตรวจอัตโนมัตมิ ี
ความคงทีข่ องการทดสอบซ�ำ้ สูง ซึง่ เหมาะสมจะน�ำมาใช้ในการตรวจ
ในห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ เี ครื่องตรวจอัตโนมัตใิ ช้ในงานประจ�ำ เพือ่ ให้
ได้ผลทีแ่ ม่นย�ำ ลดระยะเวลาการทดสอบ จึงสามารถรายงานผลให้
แพทย์ได้เร็วขึ้น ท�ำให้ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงที
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิธร เพชรจันทร
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นาง
ศิรลิ กั ษณ์ เพียรเจริญ หัวหน้าฝ่ ายห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และนางสุนิสา อ้นปันส์ อดีตนักเทคนิค
การแพทย์ 8 ฝ่ ายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทีใ่ ห้คำ�
แนะน�ำในการเขียนต้นฉบับ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีง่ านห้องปฏิบตั กิ ารเม็ดโลหิตแดง ฝ่ าย
ห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ตวั อย่างผูป้ ่ วยและท�ำการตรวจระบุชนิดของ
แอนติบอดีเบื้องต้นในงานวิจยั ครัง้ นี้
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