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บทน�ำ

หมูโ่ลหติ MNS เป็นหมูโ่ลหติล �ำดบัที ่2 ทีถ่กูคน้พบต่อจำกหมู่

โลหติ ABO แอนตเิจนของหมูโ่ลหติ MNS อยู่บน glycophorin 

A (GPA) และ glycophorin B (GPB) ท�ำหนำ้ทีเ่ป็นโปรตนีที่

ค�ำ้จนุโครงสรำ้งของผนงัเซลลเ์มด็เลอืดแดง รกัษำประจรุะหวำ่ง

ภำยในและภำยนอกผนงัเมด็เลอืดแดง1 และยงัท�ำหนำ้ทีเ่ป็นส่วน

จ�ำเพำะต่อเชื้อโรคหลำยชนิดทีม่เีป้ำหมำยในกำรท�ำลำยเมด็เลอืดแดง 

เช่น Influenza virus2, Encephalomyocarditis virus3 และ 

Plasmodium falciparum4 เป็นตน้ แอนตเิจนในหมูโ่ลหตินี้ ถกู

ควบคุมโดยยนีบนโครโมโซมคู่ที ่4 จ�ำนวน 3 ยนี ซึง่มคีวำมใกล ้

เคยีงกนัมำกกวำ่รอ้ยละ 95 และอยู่ในต�ำแหน่งทีใ่กลก้นั ไดแ้ก่ 

GYPA, GYPB และ GYPE  จำกกำรทีย่นีมคีวำมใกลเ้คยีงและ

อยู่ใกลก้นัมำก ส่งผลใหแ้อนตเิจนในระบบ MNS มคีวำมหลำก

หลำยทำงพนัธุกรรมสูง เกดิเป็นลกัษณะของ hybrid gene และมี

กำรแสดงออกของ pseudo exon ไดบ้อ่ย5 ซึง่ pseudo exon นี้

ในภำวะปกตจิะไมแ่สดงออก และพบไดใ้นยนี GYPB และ GYPE 

ท ัง้น้ี ภำวะปกตยินี GYPE จะไมแ่สดงออกบนผนงัเซลลเ์มด็เลอืด

แดง ยกเวน้เกดิกำร hybrid ระหวำ่ง GYPE กบั GYPA หรอื 

GYPB1 ปจัจบุนัแอนตเิจนในหมูโ่ลหติระบบ MNS ถกูคน้พบแลว้

มจี�ำนวน 50 แอนตเิจน6 แอนตเิจนหลกัซึง่มแีอนตซิรีมัในกำรตรวจ

ฟีโนไทป์ ไดแ้ก่ แอนตเิจน M, N ซึง่อยู่บน GPA และแอนตเิจน 

S, s ซึง่อยู่บน GPB

กำรเกดิแอนตเิจนต่ำงๆ ในหมูโ่ลหติ MNS เกดิได ้3 กลไก คอื 

1. กำรเปลีย่นแปลงเบส 1 ต�ำแหน่งทีม่ผีลต่อกำรเปลีย่นแปลง

ล �ำดบักรดอะมโิน (Single Nucleotide Polymorphism : SNPs) 

เช่น กำรเปลีย่นแปลงของเบสทีย่นี GYPA ทีต่ �ำแหน่ง 59 จำก 

C/T ต�ำแหน่งที ่71 จำก G/A และต�ำแหน่งที ่72 จำกT/G ท�ำให ้

เปลีย่นแอนตเิจน M เป็น N เป็นตน้  

2. กำรขำดหำยไปของยนี (gene deletion) เช่น กำรขำด

หำยไปของ GYPB ท�ำใหเ้กดิกำรขำดหำยไปของแอนตเิจน U ซึง่

ส่งผลต่อกำรขำดหำยไปของแอนตเิจน S และ s ทีอ่ยู่บน GPB 

เช่นกนั เป็นตน้ 

3. กำรเกดิยนีผสม (hybrid gene) เกดิเป็น hybrid gly-

cophorin เช่น กำรทีส่่วนของ exon 3 ของยนี GYPA แทรก

เขำ้มำสู่ส่วน exon 3 ของ GYPB ท�ำใหเ้กดิ hybrid B-A-B เกดิ

เป็นโปรตนีในกลุม่ Miltenberger subsystem (Mi) ไดแ้ก่ GP. 

Mur, GP.Bun, GP.Hop, GP.Kip และ GP. HF เป็นตน้1

แอนตเิจนในหมูโ่ลหติ MNS ทีเ่กดิเป็น hybrid glycophorin 

(GP) เช่น แอนตเิจน Mia, Mur, MUT, Hil และ MINY ท�ำให ้

เกดิ GP.Mur เป็นตน้ มกัเป็น low-incidence antigen หรอื 

low-frequency antigen (LFA : พบไดน้อ้ยกวำ่รอ้ยละ 1 ของ

ประชำกร)1 ท�ำใหถ้กูระบวุำ่เป็นแอนตเิจนทีไ่มม่คีวำมส�ำคญัทำง

คลนิิก แต่พบวำ่ควำมถีข่องแอนตเิจนในกลุม่ MNS LFA ใน

ประชำกรชำวเอเชยีสูงกวำ่ประชำกรเชื้อชำตอิืน่ๆ โดยรำยงำนของ 

Palacajornsuk P และคณะ7 แสดงขอ้มลูใหเ้หน็วำ่ GP.Mur เป็น 

hybrid glycophorin ทีพ่บไดม้ำกทีสุ่ดในประชำกรชำวไทยและ

มำกกวำ่ชำวตะวนัตก (รอ้ยละ 9.8) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชำวเอเชยี 

พบวำ่มคีวำมถีสู่งกวำ่ประชำกรชำวจนีและชำวไตห้วนั (ประมำณ

รอ้ยละ 3) นอกเหนือจำกนี้ ยงัพบวำ่คนไทยทีอ่ำศยัในภำคเหนือ

มคีวำมถีข่อง GP(B-A-B) รอ้ยละ 22.3 ในขณะทีค่นไทยซึง่อำศยั

อยู่ในภำคกลำงมคีวำมถีข่อง GP(B-A-B) รอ้ยละ 9.38 จะเหน็ได ้

วำ่ในประชำกรคนไทยดว้ยกนั แต่แตกต่ำงภมูภิำค มคีวำมถีข่อง 

hybrid glycophorin แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส�ำคญั ท�ำใหโ้อกำสที่

จะพบแอนตบิอดต่ีอ MNS LFA มคีวำมแตกต่ำงกนัตำมภมูภิำค

เช่นเดยีวกนั

ปฏกิริยิำขำ้มกนัในกำรตรวจ red cell phenotype (cross reaction)

จำกกำรทีย่นีท ัง้ 3 ยนีทีเ่กี่ยวขอ้งในระบบหมูโ่ลหติ MNS มี

ควำมคลำ้ยคลงึกนัมำกกวำ่รอ้ยละ 95 ท�ำใหล้ �ำดบักรดอะมโินที่

สรำ้งขึ้นจำกยนีท ัง้ 3 มคีวำมใกลเ้คยีงกนัสูง ดงันัน้ กำรใช ้mono-

clonal antibody ซึง่มคีวำมจ�ำเพำะต่อ epitope จะท�ำใหเ้กดิผล

บวกปลอมจำกกำรทีล่ �ำดบักรดอะมโินคลำ้ยกนั หรอืผลลบปลอม

จำกกำรทีล่ �ำดบัอะมโินเปลีย่นแปลงไป จำกกำรทีม่กีำรแสดงออก

ของแอนตเิจนทีห่ำยำก โดยพบรำยงำนกำรเกดิปฏกิริยิำขำ้มกนัของ

น�ำ้ยำ monoclonal ดงัน้ี

1. Monoclonal anti-N เกดิผลบวกปลอมกบัแอนตเิจน 

‘N’ (MNS 30) ซึง่เป็นแอนตเิจนบน GPB มลี �ำดบักรดอะมโิน 

5 ต�ำแหน่งทีเ่หมอืนกบัแอนตเิจน N (MNS 2) ซึง่อยู่บน GPA 
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ท�ำใหก้ำรตรวจแอนตเิจน N ดว้ยน�ำ้ยำ monoclonal anti-N มกั

ใหผ้ลบวกปลอม ซึง่ควำมแรงของผลบวกปลอมนี้แตกต่ำงกนัใน

แต่ละบคุคล1 โดยปกตเิซลลเ์มด็เลอืดแดงจะมกีำรแสดงออกของ

แอนตเิจน ‘N’ เสมอ ยกเวน้ผูท้ีม่คีวำมผดิปกตขิอง GPB เช่น 

GP.He เป็นตน้1

2. Monoclonal anti-s clone P3BER เกดิผลลบปลอมใน

กำรตรวจแอนตเิจน s (MNS 4) ในตวัอย่ำงทีเ่ป็น GP (B-A-B) 

แบบ homozygous (ท ัง้ 2 ขำ้งของโครโมโซมเป็นรูปแบบ hybrid 

B-A-B) และตวัอย่ำงทีม่แีอนตเิจน S+Mi(a+) เนื่องจำกล �ำดบักรด

อะมโินทีจ่ �ำเพำะของน�ำ้ยำ monoclonal anti-s clone P3BER ได ้

มำจำกล �ำดบักรดนิวคลอีกิที ่exon 2-4 ของยนี GYPB ซึง่ภำวะ

ปกตจิะไมม่กีำรแสดงออกของ exon 3 เมือ่เกดิรูปแบบ hybrid 

B-A-B gene จะท�ำใหเ้กดิกำรแสดงออกของ exon 3 นี้และล �ำ

ดบักรดอะมโินทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไป ท ัง้น้ี เมือ่ผูป่้วยหรอืผูบ้รจิำค

โลหติ มรูีปแบบ hybrid B-A-B gene แบบ heterozygous น�ำ้ยำ 

monoclonal anti-S clone P3BER จะสำมำรถท�ำปฏกิริยิำกบั 

GPB ปกตไิด ้ เกดิผลบวกตำมปกต ิแต่หำกผูป่้วยหรอืผูบ้รจิำค

โลหติ มรูีปแบบ hybrid B-A-B gene แบบ homozygous จะ

ท�ำใหน้�ำ้ยำ monoclonal anti-S clone P3BER ใหผ้ลลบปลอม 

แมจ้ะมกีำรแสดงออกของแอนตเิจน s อยู่บน GPB กต็ำม จ�ำเป็น

ตอ้งตรวจยนืยนัดว้ยน�ำ้ยำ polyclonal anti-s หรอื monoclonal 

anti-s clone อืน่ๆ เพือ่ยนืยนัแอนตเิจน s ต่อไป9

นอกเหนือจำกปฏกิริยิำขำ้มกนัระหวำ่งแอนตเิจนทีก่ลำ่วมำขำ้ง

ตน้ซึง่พบไดบ้อ่ย ในกำรตรวจฟีโนไทป์ของแอนตเิจนในหมูโ่ลหติ 

MNS ยงัพบวำ่ แอนตเิจนหำยำกบำงชนิดในหมูโ่ลหติ MNS มผีล

ต่อกำรแสดงออกของแอนตเิจนอืน่ๆ เช่น แอนตเิจน sD positive 

(MNS 23) จะท�ำใหเ้กดิกำรแสดงออกของแอนตเิจน s อ่อนลง 

โดยกำรใช ้monoclonal anti-s10 และแอนตเิจน Ena negative 

(MNS 28) จะท�ำใหเ้กดิกำรลดประจขุองผนงัเมด็เลอืดแดง ท�ำให ้

เกดิปฏกิริยิำ positive ในกำรตรวจแอนตเิจน D, C, E, c และ e 

ดว้ยน�ำ้ยำ monoclonal incomplete11 เป็นตน้ (monoclonal 

antibody ทีไ่มส่ำมำรถแสดง agglutination ไดห้ำกไมม่นี�ำ้ยำ 

antiglobulin)

จะเหน็วำ่ กำรตรวจแอนตเิจนบนเมด็โลหติแดงในหมูโ่ลหติ

ระบบ MNS จะใหผ้ลปลอมไดสู้ง เนื่องจำกประชำกรไทย มคีวำมถี่

ของ hybrid glycophorin สูงกวำ่เชื้อชำตอิืน่ๆ จงึอำจท�ำใหเ้กดิผล

ปลอมดงักลำ่วไดสู้งขึ้น7  ดงันัน้ กำรเลอืกใชน้�ำ้ยำและกำรแปลผล

ในกำรตรวจ จ�ำเป็นตอ้งอำศยัควำมระมดัระวงัและควำมเขำ้ใจใน

ขอ้จ�ำกดัของน�ำ้ยำ เพือ่ไมใ่หส้รุปผลผดิพลำดและอำจน�ำไปสู่กำร

จดัหำโลหติทีไ่มเ่หมำะสมกบัผูป่้วย 

ควำมส�ำคญัทำงคลนิิกของแอนตบิอดีต่อหมู่โลหติ MNS

แอนตบิอดต่ีอแอนตเิจนในหมูโ่ลหติ MNS สำมำรถเกดิขึ้น

ไดต้ำมธรรมชำตเิป็นชนิด IgM หรอืเกดิจำกกำรกระตุน้จำกกำร

รบัโลหติหรอืต ัง้ครรภ ์เป็นแอนตบิอดชีนิด IgG ทีม่คีวำมส�ำคญั

ทำงคลนิิกแตกต่ำงกนั ต ัง้แต่อำกำรไมรุ่นแรงจนเกดิอำกำรรุนแรง

ได ้ในประชำกรไทย พบวำ่แอนตบิอดใีนหมูโ่ลหติ MNS ทีพ่บได ้

บอ่ย ไดแ้ก่ anti-Mia 12-14 ตำมปกตแิลว้ในคนผวิขำว anti-Mia จดั

เป็นแอนตบิอดทีีห่ำยำกและไมม่คีวำมส�ำคญัทำงคลนิิก แต่ในขณะ

ทีใ่นประชำกรไทยพบวำ่มรีำยงำนกำรเกดิ delayed hemolytic 

transfusion reaction จำก anti-Mia ไดบ้อ่ย16 เมือ่พจิำรณำ

ควำมถีข่องแอนตเิจน Mia ในประชำกรไทยเปรยีบเทยีบกบัชำวผวิ

ขำวจะพบวำ่ ควำมถีข่องแอนตเิจน Mia ในคนไทยสูงถงึรอ้ยละ 

9.81,5  ในขณะทีช่ำวผวิขำวมคีวำมถีข่องแอนตเิจน Mia นอ้ยกวำ่

รอ้ยละ 0.11 จงึเป็นเหตผุลทีท่ �ำใหพ้บ anti-Mia ในประชำกรไทย

สูงกวำ่ นอกจำกนี้ ยงัมกีำรศึกษำทีแ่สดงถงึควำมถีข่อง hybrid 

glycophorin ในประชำกรไทยทีอ่ยู่ต่ำงภมูภิำค พบวำ่คนไทยภำค

กลำงมคีวำมถีข่อง hybrid glycophorin รอ้ยละ 9.7 ในขณะ

ทีค่นไทยภำคเหนือมคีวำมถีข่อง hybrid glycophorin รอ้ยละ 

228 ซึง่บง่บอกวำ่คนไทยภำคเหนือมโีอกำสพบ anti-Mia สูงกวำ่

คนไทยภำคกลำงอกีดว้ย

นอกเหนือจำก anti-Mia ยงัพบวำ่มรีำยงำนผูป่้วยคนไทยทีม่ี

แอนตบิอดต่ีอ LFA ในระบบหมูโ่ลหติ MNS  เช่น anti-Hop16 

(MNS 26) และ anti-Hil18 (MNS 20)  นอกจำกนี้ ในกำรน�ำ

เสนอผลงำนวชิำกำรของงำนประชมุวชิำกำรงำนบรกิำรโลหติระดบั

ชำต ิคร ัง้ที ่28 ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 The 28th Annual Academic 

Meeting of National Blood Centre 2021 จดัโดยศูนยบ์รกิำร

โลหติแห่งชำต ิสภำกำชำดไทย ระหวำ่งวนัที ่3-5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 

2564 (Virtual Conference) ไดม้กีำรน�ำเสนอ anti-Sta (MNS 

15) และ anti-Mta (MNS 14) ในผูป่้วย ซึง่เป็น LFA ในหมู่

โลหติ MNS 

จะเหน็ไดว้่ำมรีำยงำนผูป่้วยไทยที่มกีำรสรำ้งแอนติบอดต่ีอ

แอนตเิจนในระบบหมูโ่ลหติ MNS ทีห่ำยำก สูงกวำ่ประชำกรผวิขำว 

ดงันัน้ แอนตบิอดใีนหมูโ่ลหติ MNS จงึมคีวำมส�ำคญัในประชำกร

ไทย โดยเฉพำะแอนตบิอดต่ีอ LFA ซึง่ไมส่ำมำรถตรวจพบไดโ้ดย

กำรใช ้screening cells ท ัว่ไป ปจัจบุนั ไมม่นี�ำ้ยำแอนตซิรีมัทีใ่ช ้

ในกำรตรวจ LFA จ�ำหน่ำย จ�ำเป็นตอ้งใช ้plasma ของผูป่้วยทีถ่กู

ตรวจยนืยนัหรอืเทคนิคทำงโมเลกลุในกำรตรวจแอนตเิจนเท่ำนัน้ 

นอกจำกนี้ กำรตรวจ pretransfusion testing เพือ่จดัหำโลหติ

ทีเ่ขำ้กนัได ้สำมำรถป้องกนั hemolytic transfusion reaction 

จำก LFA ไดเ้ช่นกนั ท ัง้นี้  กำรพจิำรณำกำรใชเ้ทคนิค electronic 
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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่32  ฉบบั ที ่2  เมษายน-มถินุายน 2565

crossmatch ซึง่เริ่มมกีำรด�ำเนินกำรในหลำยๆ ประเทศแลว้นัน้ 

อำจตอ้งพจิำรณำถงึควำมเสีย่งที ่screening cells จะตรวจไมพ่บ

แอนตบิอดต่ีอ LFA เหลำ่นี้ จะมคีวำมเสีย่งทีอ่ำจจะจ่ำยโลหติทีม่ี

แอนตเิจนทีต่รงกบัแอนตบิอดขีองผูป่้วย โดยไมผ่่ำนกระบวนกำร 

crossmatch ท�ำใหผู้ป่้วยเกดิอำกำรไมพ่งึประสงคห์ลงัรบัโลหติได ้

นอกเหนือจำกแอนตเิจนกลุม่ LFA แลว้ กำรเกดิรูปแบบของ

แอนตเิจนทีเ่กดิจำก homozygous อำจท�ำใหเ้กดิกำรสรำ้งแอนตเิจน

ทีเ่ป็น high-incidence antigen หรอื high-frequency anti-

gen (HFA : พบในประชำกรมำกกวำ่รอ้ยละ 90)1 ไดเ้ช่นกนั ยก

ตวัอย่ำงเช่น แอนตเิจน JENU (MNS 49) ซึง่เกดิจำก homozy-

gous GP.Mur ท�ำใหโ้ครโมโซมท ัง้ 2 ขำ้งไมม่กีำรแสดงออกของ 

GPB ปกต ิเกดิเป็น HFA ชนิดใหม ่ทีอ่ยู่บน GPB ผูป่้วยทีไ่มม่ี

แอนตเิจน JENU เมือ่รบัโลหติทีม่แีอนตเิจน JENU หรอืโลหติ

ท ัว่ไปทีม่กีำรแสดงออกของ GPB ปกต ิ(แอนตเิจน Mia negative 

หรอื แอนตเิจน Mia positive แบบ heterozygous) จะสำมำรถ

สรำ้ง anti-JENU ส่งผลต่อกำรจดัหำโลหติทีเ่ขำ้กนัไดย้ำก9 

แอนตบิอดีต่อหมู่โลหติ MNS อืน่ๆ ที่หำยำกที่พบในประชำกรไทย

นอกเหนือจำกแอนตบิอดต่ีอ LFA และ anti-JENU ซึง่พบ

ไดบ้อ่ยในคนไทยทีก่ลำ่วมำแลว้นัน้ ในประชำกรไทยไดม้รีำยงำน

ผูป่้วยทีพ่บแอนตบิอดทีีห่ำยำกมำกในประชำกรท ัว่โลก ดงัน้ี

1. Anti-sD  เป็นแอนตบิอดต่ีอ LFA ในระบบ MNS ล �ำดบัที ่

23 มรีำยงำนผูป่้วยตัง้แต่คน้พบแอนตเิจน ในปี ค.ศ. 1981 จ�ำนวน 

2 รำยเท่ำนัน้ ซึง่ผูป่้วยมภีำวะ hemolytic disease of the fetus 

and newborn ท ัง้ 2 รำย19-21 กำรศึกษำควำมถีข่องแอนตเิจนพบ

วำ่มคีวำมถีน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 0.1 ในประชำกรผวิขำวและแอฟรกินั

ใต ้เมือ่ปี ค.ศ. 2021 ศูนยบ์รกิำรโลหติแห่งำต ิสภำกำชำดไทย ได ้

มกีำรตรวจพบ anti-sD ในหญงิตัง้ครรภช์ำวไทย ทีท่ �ำใหท้ำรกเกดิ

ภำวะซดีรุนแรงหลงัคลอด และแอนตบิอดนีี้ท �ำปฏกิริยิำกบัเซลล ์

ของทำรกและพอ่ของทำรกเท่ำนัน้ ไมส่ำมำรถตรวจพบไดโ้ดยกำร

ใช ้screening cells ท ัว่ไป ซึง่เมือ่น�ำ anti-sD ทีพ่บในพลำสมำ

ของหญงิตัง้ครรภน์ี้  พบวำ่ท�ำปฏกิริยิำกบัผูบ้ริ จำคโลหติรอ้ยละ 

2.2 ซึ่งเป็นขอ้บง่ชี้ วำ่แอนตเิจน sD อำจมคีวำมส�ำคญัทำงคลนิิก

ในประชำกรไทย และอำจจ�ำเป็นตอ้งมกีำรตรวจกรองแอนตบิอด ี

เพือ่คดักรองควำมเสีย่งในกำรเกดิ hemolytic disease of the 

fetus and newborn และ hemolytic transfusion reaction 

จ�ำเป็นตอ้งมกีำรศึกษำในอนำคตต่อไป

2. Anti-U เป็นแอนตบิอดต่ีอ HFA ในระบบ MNS ล �ำดบั

ที ่5 ซึง่มรีำยงำนผูป่้วย 3 รำย22-24 ต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1953 และพบใน

คนแอฟรกินัมำกกวำ่ประชำกรอืน่ๆ เมือ่ปี ค.ศ. 2021 ศูนยบ์รกิำร

โลหติแห่งชำต ิสภำกำชำดไทย ไดพ้บ anti-U ในหญงิตัง้ครรภ์

ชำวไทยทีท่ �ำใหท้ำรกเกดิอำกำรซดีหลงัคลอดเพยีงเลก็นอ้ย และ

ไมจ่�ำเป็นตอ้งรบัโลหติ

3. anti-Ena เป็นแอนตบิอดต่ีอ HFA ในระบบ MNS ล �ำดบัที ่

28 ซึง่พบรำยงำนผูป่้วยเพยีง 4 รำย25-28 ต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1965 และถกู

ระบเุป็นแอนตเิจนชนิดใหมใ่นระบบ MNS ในปี ค.ศ. 1985 ซงึพบ

ในคนผวิขำวท ัง้หมด มรีำยงำนผูบ้รจิำคโลหติทีไ่มม่แีอนตเิจน Ena 

ในประชำกรชำวเอเชยีรำยเดยีวคอื ผูบ้รจิำคโลหติในประเทศญีปุ่่ น 

ซึง่พบในกำรตรวจผูบ้รจิำค 250,000 รำย จำกกำรใช ้monoclonal 

anti-S, anti-s และ anti-Ena ในกำรทดสอบ29  ในปี ค.ศ. 2021 

ศูนยบ์รกิำรโลหติแห่งชำตพิบผูป่้วยทีม่ ีanti-Ena ซึง่มปีระวตัริบั

โลหติต่อเนื่องในช่วง 1 ปี มำกกวำ่ 50 ยูนิต ซึง่ส่งผลใหไ้มส่ำมำรถ

จดัหำโลหติใหก้บัผูป่้วยได ้ท�ำใหผู้ป่้วยม ีhemolysis หลงัจำกกำร

รบัโลหติ

สรุป

แอนตบิอดใีนหมูโ่ลหติ MNS ซึง่โดยท ัว่ไปมกัไมม่คีวำมส�ำคญั

ทำงคลนิิกในประชำกรผวิขำว แต่ในประชำกรไทยกลบัพบวำ่มกีำร

สรำ้งแอนตบิอดต่ีอแอนตเิจนในหมูโ่ลหติ MNS ไดบ้อ่ย โดยเฉพำะ

แอนตเิจนทีห่ำไดย้ำกในประชำกรอืน่ๆ และมคีวำมส�ำคญัทำงคลนิิก 

จำกกำรยำ้ยถิน่ฐำนและกำรแต่งงำนขำ้มเชื้อชำตเิพิม่มำกขึ้น ท�ำให ้

กำรพบแอนตบิอดทีีห่ำยำกและเป็นชนิดใหมม่โีอกำสเพิม่สูงมำก

ขึ้น ท ัง้น้ี ธนำคำรเลอืดในประเทศไทย จ�ำเป็นตอ้งพจิำรณำเลอืก

ใช ้screening cells ทีเ่หมำะสมและมกีระบวนกำรตรวจเพือ่ให ้

ครอบคลมุแอนตบิอดทีีส่ �ำคญัทำงคลนิิกในคนไทย กำรน�ำเทคโนโลยี

หรอืเทคนิคทำงธนำคำรเลอืดเขำ้มำใชใ้นงำนประจ�ำวนั จ�ำเป็นตอ้ง

ทรำบขอ้จ�ำกดัของเทคโนโลยนี ัน้และพจิำรณำควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิ

กบัผูป่้วย  เพือ่ใหม้ ัน่ใจวำ่สำมำรถจดัหำโลหติทีป่ลอดภยั เหมำะ

สม และทนัต่อควำมตอ้งกำรของผูป่้วย
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