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การเตรียมเลือดใหผูปวยเด็กและทารก เปนหนึ่งในกระบวนการ

คุณภาพที่ผูเยี่ยมสำารวจมักจะถามถึงอยูเสมอ แตเนื่องจากมีการ

ปฏิบัติที่หลากหลายแตกตางกันไปในแตละสถาบัน ทำาใหดูเหมือน 

วา ไมมีกฎระเบียบขอบังคับหรือมาตรฐานที่ชัดเจน ดังนั้นจุด

ประสงคของบทความนี้ ตองการทบทวนความรู  วิธีการเตรียม

เลือดใหกับผูปวยเด็ก วิธีทดสอบพิเศษตางๆ และแนวปฏิบัติ

ตามมาตรฐานนโยบายใหมๆ ของการเตรียมเลือดในเด็ก ทั้ง 4 

ลักษณะ ไดแก

1. การเตรียมเลือดแบบ small volume replacement 

ใน neonate อายุนอยกวา 4 เดือน

2. การเตรียมเลือดสำาหรับ exchange transfusion หรือ 

intrauterine transfusion ในผูปวย hemolytic 

disease of the newborn (HDN)

3. การเตรียมเลือดใหกับผูปวยธาลัสซีเมีย

4. การเตรียมเลือดใหเด็กทั่วไปอายุมากกวา 4 เดือน 

หรือกรณีฉุกเฉิน

ในปจจุบันพบวารอยละ 30 ของเลือดที่จัดหาได ถูกเตรียม 

ใหกับผูปวยเด็ก ซึ่งจากสถิติของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย พบวารอยละ 20 ไดใหกับผูปวยธาลัสซีเมีย  การ

เติมเลือดในผูปวยเด็กทั้ง 4 ลักษณะ มีวิธีการวินิจฉัยและเตรียม

เลือดแตกตางกัน เทคนิคในการเตรียมเลือดใหกับผูปวยในแตละ

กลุม สะทอนถึงคุณภาพและมาตรฐานของแตละหองปฏิบัติการ วา

สามารถใหบริการผูปวยเด็กและทารก ไดอยางถูกตองรวดเร็วเพียง

ใด การใหเลือดในเด็กเล็กนั้น มีลักษณะแตกตางจากผูใหญ จึงควร

เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เพราะเด็กตัวเล็กมาก มีปริมาณเลือด

ในตัวนอย หากเกิดความลาชาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุน

แรงกวาผูใหญ เด็กไมสามารถทนตอภาวะการขาดออกซิเจนไดนาน 

เกิดภาวะหัวใจวาย หรือ สมองถูกทำาลาย จากบิลิรูบินที่มีระดับสูง

ในเลือด ทำาใหเกิดภาวะ kernicterus ซึ่งทำาใหทารกพิการอยาง

ถาวร หากไมไดรับการรักษาใหถูกตองทันการ ดังนั้นการใหเลือด

จึงมีผลดีตอการรักษา ทั้งเปนการชวยชีวิตและปองกันความพิการ

การเจริญเติบโตของทารกนั้นเริ่มจาก embryo เจริญเปน fetus 

ในครรภมารดา เมื่อคลอดจนถึงอายุ 4 เดือน เรียกวา neonate 

แลวเติบโตเปน infant และ child ในที่สุด การเปลี่ยนแปลงของ

เด็กหลังคลอด ตองทนตอภาวะกดดันหลายประการ เชน อุณหภูมิ

ที่เปลี่ยนแปลงกะทันหันเมื่อคลอด ในทารกปกติเมื่อเริ่มหายใจ 

กระบวนการสรางเม็ดเลือดลดลงทันที  HbF จะถูกเปลี่ยนเปน 

HbA   และเมื่อทารกอายุ 1 เดือน HbF ลดลง เหลือ 50-75%   

เมื่ออายุ 6 เดือน HbF ลดลง เหลือ 5-8% และเมื่ออายุ 1 ป 

HbF ลดลง เหลือนอยกวา 1%   หลังคลอดจนถึงอายุ 4 เดือน 

ฮีโมโกลบินจะคอยๆลดลงจาก 18 ก./ดล. เปน 11 ก./ดล. เด็ก

คลอดกอนกำาหนดจะทนตอภาวะกดดันตางๆไดนอยกวาเด็กปกติ  

ทำาใหตองเติมเลือดเพื่อไมใหเกิดภาวะ tissue hypoxia อยางไร

ก็ตาม ความกาวหนาในการดูแลเด็กที่ตัวเล็ก น้ำาหนักตัวนอย พัฒนา

ขึ้นเรื่อยๆตามแนวปฏิบัติและมาตรฐาน การเติมเลือดในปจจุบัน

จึงมีแนวโนมลดลง ยกเวนผูปวยโลหิตจางธาลัสซีเมีย

1. การเตรียมเลือดแบบ small volume replacement ใน

neonateอายุนอยกวา4เดือน1,2

การใหเลือดแกทารกแรกคลอดที่มีภาวะซีดนั้นแมวาจะมีผล

ดี แตหากมีความจำาเปนตองใหหลายครั้ง ทุกครั้งที่เจาะเลือด 

ทารกตองเจ็บปวดและสูญเสียเลือดจำานวนหนึ่ง ที่ใชไปในการ

ทดสอบความเขากันไดของเลือด (cross-matching) จึงไดมีขอ

แนะนำาใหหลีกเลี่ยงการเจาะเก็บตัวอยางเลือดทารก1 และเนื่องจาก

ระบบภูมิคุมกันในทารกแรกคลอดยังไมสมบูรณ ตอบสนองตอ

แอนติเจนไดนอยมาก ดังนั้นผูปวยเด็กที่มีอายุนอยกวา 4 เดือน 

ตลอดชวงที่มาเขาอยูในโรงพยาบาลแตละครั้ง (one admission) 

เมื่อตองการเติมเลือดจึงไมตองผานกระบวนการทำา cross-matching 

แตตองระวังเปนพิเศษในการตรวจกรอง unexpected antibody 

ทั้งของตัวผูปวยเองและมารดา รวมทั้งผล direct antiglobulin 

test ของทารกประกอบการวินิจฉัยตัดสินใจในการเตรียมเลือด 

โดยมีขั้นตอน ดังนี้

บทความฟนวิชา

การทดสอบและเตรียมเลือดใหผูปวยเด็กและทารก

ลัดดาฟองสถิตยกุล
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. เจาะเลือดผูปวยทารกแรกคลอด 0.5-1 มล. พรอมเลือด

มารดา 6-7 มล.  ภายใตเงื่อนไขทารก ตองมีอายุไมเกิน 

4 เดือน ตลอดชวงที่มาเขาอยูในโรงพยาบาลแตละครั้ง

2. ตรวจ ABO, Rh, Direct antiglobulin test (DAT) 

ของทารก เฉพาะครั้งแรกที่ขอเลือด ไมจำาเปนตองทำาซ้ำา

ตลอดชวงการเขาอยูในโรงพยาบาลครั้งนั้น 

3. ตรวจ ABO, Rh ของมารดา

4. ตรวจซีรัมของมารดา และ/หรือทารก เพื่อหา unexpected 

antibodies ตอ red blood cells (RBC) antigens ระบบ

ตางๆ ดวยการทำา antibody screening test ซึ่งถาใหผล

บวกใหทำา antibody identification ตอ

5. ถาผลการตรวจหา unexpected antibodies ใหผลเปนลบ 

ไมจำาเปนตองทำา compatibility test หรือ crossmatch  

ระหวางเลือดทารกกับเลือดของผูบริจาค

6. กอนเตรียมเลือด ทำาการตรวจสอบอายุของผูปวยกอน 

ผูปวยตองมีอายุไมเกิน 4 เดือน และทำาการตรวจสอบผล 

DAT, Indirect antiglobulin test (IAT) และ antibody 

screening ตองเปนไปตามเงื่อนไข คือใหผลเปนลบหมด

ทุกกรณี

7. กรณีผูปวยมีอายุเกิน 4 เดือน หรือผลการทดสอบ antibody 

screening ใหผลบวก และทราบชนิดของแอนติบอดี ตอง

เปลี่ยนไปทำา complete crossmatch กับเลือดที่ไมมี

แอนติเจนตรงกับแอนติบอดี แทน และตองใหผลลบจึง

จะใชเลือดนั้นได

8. เตรียมเลือดชนิด leukodepleted red cells (LDRBC) 

group O โดยใชวิธีปนแยกดวย refrigerated centrifuge 

หรือวิธีกรองดวยชุดกรองเม็ดเลือดขาว (leukocyte filter)

9. แบงเลือดเปนถุงยอย ใช  multiple bag (Pedi packs) 

สำาหรับเด็ก  แบงดวยระบบ  closed system เปนถุงละ 

50-100 มล.  ถาไมมีถุงชุดสำาหรับเด็ก สามารถแบงโดย

ใชเครื่องเชื่อมสาย TSCD หรือ Compodox ซึ่งมีผลดี 

คือชวยใหทารกไดรับเลือดถุงเล็กไดหลายครั้ง จากเลือด

ผูบริจาคเพียงรายเดียว ทำาใหลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

และถูกกระตุนดวยเลือดผูบริจาคหลายคน หากแบงโดย

ไมใชเครื่องเชื่อมสาย ถือวาเปน open system ตองใชเลือด

นั้นภายใน 24 ชั่วโมง

10. กรณีที่แพทยประสงคใชเลือด ABO compatible blood 

ที่ไมใชหมู O  ตองทำาการตรวจใหแนชัดกอนวาในซีรัม

ของทารกไมมี maternal anti-A หรือ anti-B โดยทำา 

crossmatch จนถึง antiglobulin phase ทุกครั้ง ถา

หากพบวายังมีแอนติบอดีเหลืออยู  ตองเลือกใชเม็ดเลือด

แดงหมูที่ไมมี A หรือ B แอนติเจน ที่ตรงกับแอนติบอดีที่

ตรวจพบ จนกวา anti-A หรือ anti-B จะหมดไป

2. การเตรียมเลือดexchangetransfusionในผูปวยhemolytic

diseaseofthenewborn(HDN)1-6,7

ภาวะที่เม็ดเลือดแดงแตกหรือมีอายุสั้นกวาปกติในเด็กแรกเกิด 

ที่เกิดจากการที่มารดาและบุตรมีหมูเลือดเขากันไมได โดยเฉพาะ

มารดาที่เปนหมู O และมีบุตรที่มีหมูเลือด A หรือ B เหมือนบิดา   

แอนติบอดีจำาเพาะของมารดา ผานรกเขาไปทำาลายเม็ดเลือดแดงของ

ทารกในครรภ อาการมากหรือนอยขึ้นอยูกับอัตราการทำาลายของ

เม็ดเลือดแดง รายรุนแรงอาจถึงตายได แตในรายที่รอดการทำาลาย

เม็ดเลือดแดงจะยังคงมีตอไป จนกวาแอนติบอดีในทารกที่ไดรับมา

จากมารดาจะลดหายไป แพทยจำาเปนตองเปลี่ยนถายเลือดเพื่อปอง

กันภาวะซีด และลดปริมาณสะสมของ unconjugated bilirubin 

เพื่อปองกันภาวะ kernicterus  ซึ่งอาจทำาใหเด็กปญญาออนได  

ในรายที่รุนแรงแพทยอาจจำาเปนตองใหเลือดตั้งแตเด็กอยูในครรภ 

(intrauterine transfusion) เพื่อใหทารกมีชีวิตรอดจนถึงคลอด 

เด็กในครรภสามารถกำาจัด bilirubin ออกผานทางสายสะดือสูกระแส

เลือดของแม จึงไมเหลืองเมื่ออยูในครรภ  เมื่อคลอดแลว ตับยัง

ไมสามารถกำาจัดเองได ทำาใหเหลือง  ดีกรีความเหลืองขึ้นอยูกับ

ชนิด ปริมาณไตเตอรของแอนติบอดี และภาวะคลอดกอนกำาหนด 

การเตรียมเลือดสำาหรับ exchange transfusion นั้น มีขอ

จำากัดซึ่งไมเหมือนกับการเตรียมเลือดใหกับผู ปวยเด็กทั่วไป  

เชนตัวอยางเลือดที่ใชในการตรวจสอบความเขากันไดของเลือด 

ตองใชทั้งเลือดแมและเลือดลูก ทำาการตรวจสอบทั้ง DAT และ 

IAT เพื่อหา unexpected antibody ตัวที่เปนสาเหตุที่ทำาใหเม็ด

เลือดแดงแตก   สวนหมูเลือดของผูบริจาคที่เตรียมใหผูปวย ตอง

เขากันไดกับหมูเลือดของแมซึ่งอาจเปนคนละหมูกับเลือดของลูก 

ลักษณะเลือดที่เตรียมตองเปน CMV negative หรือ เลือดกรอง 

leukodepleted red cells ที่มีอายุไมเกิน 5 วัน ควรผานการฉาย

แสง เพื่อปองกัน graft versus host disease (GVHA) เพราะ

ภูมิคุมกันของทารกยังไมสมบูรณ  สวนพลาสมาที่ใชในการผสม

ตองเปน fresh frozen plasma (FFP)  หมูเลือดของพลาสมา

ควรเลือกใชหมู AB ซึ่งสามารถใชไดทุกหมู หรืออาจเปนพลาสมา

หมูเดียวกับตัวเด็กเทานั้น เชน A หรือ B หรือ O ก็ได แตหามใชตาง

หมู  ทารกที่เกิดภาวะ HDN ในประเทศไทยพบได ทั้งที่เปน ABO-

HDN และ Rh-HDN  แอนติบอดีที่เปนปญหาบอยสุดนอกจาก 

ABO ไดแก anti-D  ถัดมาคือ anti-c,  anti-CD,  anti-C + 
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anti-e,  anti-c + anti-E  สวนแอนติบอดีในระบบอื่นที่พบเปน

สาเหตุของ HDN ไดแก anti-K, anti-Fya  รายงานจาก คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล9 มหาวิทยาลัยมหิดล ระหวางป พ.ศ.

2543-2547 พบ Rh-HDN จำานวน 40 ราย รักษาโดยทำา exchange 

transfusion เพียง 9 ราย ระบบ P พบ 12 ราย ระบบ MNS พบ 

10 ราย ระบบ Kidd พบ anti-Jkb 9 ราย ภายใน 5 ป แตทั้งหมด

ไมตองทำา exchange transfusion อุบัติการณของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม เคยพบ HDN ที่เกิดจาก anti-M จำานวน 1  ราย  สวน 

anti-K พบไดนอยมากในประเทศไทย

กลไกการกระตุนใหสราง anti-D และผลของการเขากันไมไดใน

ระบบ ABO ระหวางแมและทารกในครรภ ในระหวางการตั้งครรภ 

หรือขณะคลอด มีการฉีกขาด ของ placenta ทำาใหเม็ดเลือดแดง

ของลูกบางสวนเขาสูตัวแม แลวกระตุนใหแมสรางแอนติบอดี  

ถาแมและลูกมี ABO incompatible  เมื่อเม็ดเลือดแดงของลูก 

ซึ่งเปน A, Rh-positive หรือ B, Rh-positive  เขาไปในตัวแมซึ่ง

เปนหมู O   เม็ดเลือดแดงจะถูกทำาลายดวย anti-A  หรือ anti-B 

ของแม จึงไมสามารถไปกระตุนแมใหสราง anti-D  แตในกรณีที่

แมและลูกมี ABO compatible กัน เชน แมเปนหมู O  ลูกเปน

หมู O  เมื่อเลือดลูกเขาไปในกระแสเลือดของแม ไมถูกทำาลายโดย 

anti-A,B เม็ดเลือดแดงของลูกจึงมีโอกาสอยูไดนานพอที่จะไปกระ

ตุนแมใหสราง anti-D ได และ anti-D ชนิด IgG นี้ จะไปทำาลาย

เม็ดเลือดแดงของลูกไดในครรภตอไป ดังนั้น Rh-HDN จึงไมเกิด

ในทองแรก อยางไรก็ตามการกระตุนผูปวย Rh negative โดย

การตั้งครรภหรือการไดรับเลือด Rh positive มีเพียงประมาณ 

รอยละ 50 เทานั้นที่สราง anti-D ขึ้น การตั้งครรภในครรภที่ 2 

นี้ หากแมยังไมสราง anti-D  นาจะคาดเดาไดวา ในครรภตอไป

ก็อาจจะไมสรางเชนเดียวกัน 

2.1 ABO-HDNสวนใหญเกิดในทารกที่มีหมูเลือด A หรือ 

B และมารดาเปนหมู O   อาจเกิดไดตั้งแตทองแรก   ผล DAT 

มักจะไมแนนอน พบวา DAT ใหผลบวกประมาณรอยละ 50-60 

ของรายที่มีอาการรุนแรงหรือปานกลาง และสวนใหญจะใหผลบวก

คอนขางออน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะความออนของแอนติเจน 

A หรือ B ในทารกแรกเกิด   ประกอบกับแอนติเจนจับหลวมๆ 

บนเม็ดเลือดแดงซึ่งหลุดไดงายขณะลางเม็ดเลือดตามวิธีการทำา 

DAT  และการที่ทารกมี A substance หรือ B substance ใน

ซีรัมทำาใหมีการทำาลายแอนติบอดีกอนที่จะไปจับบนเม็ดเลือดแดง 

เปนอีกเหตุผลหนึ่ง อยางไรก็ตามการใช adult A-cells, B-cells 

ชวยเพิ่ม sensitivity ของการตรวจวิเคราะหไดมากขึ้น และการทำา 

heat elution เพื่อตรวจยืนยันชนิดของแอนติบอดีที่เกาะอยูบน

เม็ดเลือดแดงเทียบกับแอนติบอดีของมารดา จากสถิติพบวาทารก

ที่มีอาการเหลืองจาก ABO-HDN มีประมาณ 1 ใน 150 ของทารก

แรกเกิดทั้งหมด  การทำา exchange transfusion ชวยไดมาก 

หากสามารถหาเลือดที่เขากันไดทันภายในเวลาที่กำาหนดกอนเกิด

ภาวะ kernicterus  การทำา cross-matching ตองหาเลือดที่

เขากันไดกับเลือดของมารดาดีกวาเลือดของทารก จึงจำาเปนตองสง

เลือดของมารดามาดวยทุกครั้งที่ตองการเลือด 

ดวยสาเหตุการทำาลายเม็ดเลือดแดงของเด็กเกิดจาก anti-A 

หรือ anti-B ในมารดาที่ไปจับกับหมูเลือด A หรือ B ของเด็ก  

ดังนั้นควรเลือกเลือดที่ใหเขาไปในเด็กแลวจะไมทำาปฏิกิริยากับ

เม็ดเลือดแดงของเด็ก  อันดับแรกหลายทานอาจพิจารณาหมูเลือด 

O-low titer แตเนื่องจากเปนเรื่องยุงยาก ตองหาไตเตอร ปจจุบัน

ใชหมูเลือด O RBC ผสมกับ FFP หมู AB  หรือผสมกับพลาสมา

หมูเดียวกับเด็ก ดังตารางที่ 1

2.2. Rh-HDN  อาการเหลืองของ Rh-HDN ปรากฏเร็วมาก

ภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังคลอด  อาการอาจรุนแรงมาก เด็กมี

อาการเกร็งแอน อาจตายในครรภ  สวนใหญไมใชครรภแรกแตเปน 

ตารางที่1  หลักเกณฑการเลือกเลือดที่เหมาะสม สำาหรับการทำา ABO exchange transfusion

หมูเลือดทารก หมูเลือดมารดา หมูเลือดdonor

O   O, A or B   O
A   O, B   O*

  A, AB   A or O*
B   O, A   O*

  B, AB   B or O*
AB   A   A or O*

  B   B or O*
  AB   A*, B*, AB, or O*

*  ถาใชเลือดตางหมู เอบีโอ ตองใชเปน RBC เทานั้น
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ครรภที่สองขึ้นไป ประวัติการมีครรภและลูกคนกอนๆ หรือประวัติ

เคยไดรับเลือดมากอน ชวยเปนแนวทางในการวางแผนการตรวจ

และวินิจฉัยไดเปนอยางดี การรักษาดวยการถายเลือด หากทันการ

ก็สามารถชวยได มารดาที่เปน Rh-negative ทุกราย ถา antibody  

screening test ใหผล negative ตองตรวจซ้ำาเปนระยะๆ เชน 

ทุก 3 เดือนในระยะตน เมื่ออายุครรภเลย 6 เดือนไปแลว ควร

ตรวจซ้ำาทุก 1-2 เดือนจนคลอด หลังคลอดแลวถาพบวาลูกเปน 

Rh-positive และแมยังตรวจไมพบ anti-D ในซีรัม ควรจะฉีด 

Rh immune globulin เขากลามภายใน 72 ชั่วโมง จะสามารถ 

ปองกัน Rh-HDN ในครรภตอไปได

มารดาที่เปน Rh-negative และ IAT ใหผล positive ตั้งแตตน 

ตองรีบตรวจใหทราบชนิดของ แอนติบอดี และติดตามดูไตเตอรของ

แอนติบอดี หากไตเตอรเพิ่มมากกวา 2 เทา เชน เดิม 64 เพิ่มเปน 

512 และถาขณะนั้นอายุครรภถึง 24 สัปดาหแลว ควรพิจารณา

ศึกษาน้ำาคร่ำาของทารกดวย วาสมควรเอาทารกออกกอนกำาหนด

หรือไม เพื่อใหมีอันตรายตอชีวิตเด็กนอยที่สุด ทั้งนี้รวมทั้งมารดา 

ที่เปน D-weak ใหพิจารณาแบบ Rh-negative

เกณฑการเตรียมเลือดสำาหรับHDN (Intrauterine and exchange 

transfusion)1,6

1. เปน RBC ที่ไมมีแอนติเจนตรงกับแอนติบอดีของแม และ 

cross-matching เขากันไดกับเลือดแม

2. CMV negative และผานการฉายรังสี (irradiated) ถา

ทำาได

3. มีอายุไมเกิน 3-5 วัน  เปน leukodepleted red cells 

4. ใชพลาสมาหมู AB หรือหมูเดียวกับเด็ก โดยผสมรวมกับ 

RBC ในขอ 3

5. ทำาการผสมดวยวิธีปราศจากเชื้อใน laminar flow หลัง

ผสมแลวตองใชภายใน 24 ชั่วโมง การผสมไมจำาเปนตอง

กังวลในสวนผสมของ hematocrit (ปกติใช RBC 1 ยูนิต 

ผสมกับ FFP 1 ยูนิต hematocrit ประมาณ 50-70%)

6. การทำา cross-matching ใหใชซีรัมหรือพลาสมาของแม 

แทนของทารก จะดีกวาใชของทารก เนื่องจากไตเตอรของ

แอนติบอดีในแมสูงกวาลูก ทำาใหตรวจพบไดงายกวา

7. ในกรณี Rh-HDN หากไมสามารถหาเลือด Rh-negative 

และเด็กมีอาการของ kernicterus   อาจตองใชเลือดของ

แมปนเอาเฉพาะ RBC  เตรียมเปน washed RBC (เพื่อขจัด 

anti-D ออก) ใหไปกอน หากแมไมอยูในสภาพที่ใหเลือด

ได และจำาเปนตอชีวิตจริงๆ อาจตองใหเลือดผูบริจาคที่

ตรงหมูกับทารก (Rh-positive) ไปกอน  เมื่อหาเลือด 

Rh-negative ไดแลว  ก็ทำาซ้ำาอีกครั้งหนึ่งหรือมากกวา

นั้นถาจำาเปน อยางไรก็ตามควรมีใบเซ็นยินยอมดวย

3. การเตรียมเลือดใหกับผูปวยธาลัสซีเมีย6,10

โรคธาลัสซีเมียเปนปญหาสาธารณสุขที่สำาคัญของประเทศ   จาก

การศึกษาวิจัยพบวารอยละ 1 ของประชากรไทยเปนธาลัสซีเมีย และ

เปนชนิดรุนแรงประมาณ 120,000 คน กระจายทั่วประเทศ ผูปวย

เหลานี้ตองเติมเลือดเปนประจำาทุก 1-2 เดือน เพื่อบรรเทาอาการซีด 

ผูปวยที่ไดรับเลือดบอย จะถูกกระตุนใหสรางแอนติบอดีตอเม็ดเลือด

แดง สาเหตุจากแอนติเจนในผูปวยและผูบริจาคไมตรงกัน ทำาใหเกิด

ปญหาในการจัดเตรียมเลือดที่เขากันไดใหกับผูปวยในครั้งตอไป อีก

ทั้งสวนใหญมีอาการแพเลือดที่เกิดจากแอนติบอดีของเม็ดเลือดขาว 

และการหลั่ง cytokine ทำาใหเกิดอาการไขขึ้น หนาวสั่น (febrile 

non hemolytic transfusion reaction: FNHTR) ประมาณ 

รอยละ 30 ของปฏิกิริยาจากการใหเลือดเปนอาการของ FNHTR   

และประมาณรอยละ 6 ของผูปวยจะสราง unexpected antibody 

ตอเม็ดเลือดแดงที่ทำาใหเกิดปญหาในการเตรียมเลือด การรักษาผูปวย

ในปจจุบัน แพทยนิยมรักษาแบบ hyper transfusion therapy  

ซึ่งถารักษาตั้งแตอายุยังนอยก็สามารถปองกันการเปลี่ยนแปลง

กระดูกโครงสรางของรูปหนาได  ดังนั้นจึงเปนภาระงานอันยิ่งใหญ 

ของธนาคารเลือด ในการเตรียมเลือดใหกับผูปวยโลหิตจางธาลัส

ซีเมียทุกราย ใหไดตามนโยบายแหงชาติ

ในป พ.ศ. 2542 พญ. ภัทรพร อิศรางกูร  ณ อยุธยา รอง

ประธานมูลนิธิธาลัสซีเมียแหงประเทศไทยไดริเริ่มเชิญชวน

องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ คือมูลนิธิธาลัสซีเมีย ศ.พญ. คุณหญิง

สุดสาคร  ตูจินดา ประธานมูลนิธิธาลัสซีเมีย และ ศ.พญ. วรวรรณ 

ตันไพจิตร เลขาธิการฯ ประชุมกับศูนยบริการโลหิตฯ ศ.พญ.พิมล 

เชี่ยวศิลป และสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย รวมสัมมนาทาง

วิชาการ 2-3 ครั้ง จนไดขอเสนอแนะเปน National guideline 

for blood transfusion in thalassemia และไดนำาเสนอใหใชทั่ว

ประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับของแพทยผูรักษาอยางชัดเจน11   แนว

ปฏิบัติ มี 5 ขอ ดังนี้

กำาหนดแนวปฏิบัติ ในการเตรียมเลือดใหผูปวยโลหิตจางธาลัส

ซีเมีย6,11,12

1. ใชโลหิตเม็ดเลือดแดงเขมขน ที่เจาะภายใน 3-7 วัน 

(ตองไมเกิน 14 วัน)

2. ผานการทดสอบการติดเชื้อตางๆ ตามเกณฑมาตรฐาน

ของงานบริการโลหิต สภากาชาดไทย ไดแก anti-HIV, 

HIV-Ag, HBs-Ag, anti-HCV และ syphilis (ปจจุบัน

มีประกาศ ขอกำาหนด ใหตรวจ  Nucleic acid testing 

(NAT) ดวย
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3. ใช leukocyte-poor (LPRC) or depleted (LDRC) RBC 

ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเกิด leukoagglutinin ทำาใหมีอาการ

ไข หนาวสั่นหลังรับโลหิต การกำาจัดเม็ดเลือดขาว อาจใชวิธี

ปน ซึ่งเหลือเม็ดเลือดขาวนอยกวา 5x108 เซลลตอถุง หรือ

ใชวิธีกรอง2 โดยใช filter ซึ่งกำาจัดเม็ดเลือดขาวเหลือนอย

กวา 5x106 เซลลตอถุง นอกจากนี้ ควรใช LPRC หรือ 

LDRC สำาหรับผูปวยที่มีขอบงชี้วาจะตองไดรับการปลูก

ถาย หรือไดรับการปลูกถายมาแลว หรือผูปวยที่คาดวา

จะไดรับโลหิตในระยะยาว และผูปวยที่จำาเปนตองไดรับ

การปองกันการติดเชื้อ CMV จากการรับโลหิตอีกดวย

4. จัดหาโลหิตที่มี minor blood group ตรงกัน เพราะจะเกิด 

minor blood incompatibility  สำาหรับผูปวยใหมหาก

เปนไปไดควรตรวจ red cell antigens (phenotyping 

: C, c, E, e, Lea, Leb, Mia) กอนใหเลือดครั้งแรก10  

เพราะประชากรไทยพบการสรางแอนติบอดีเหลานี้ไดบอย

5. ฉีดวัคซีน hepatitis B ใหกับผูปวยทุกรายที่ยังไมมีภูมิ 

ตานทาน

การเตรียมเลือด LPRC นี้ จากการศึกษาวิจัยพบวา เมื่อนำา

ไปใหผูปวย13 ทำาให FNHTR ลดลงถึง 90% สำาหรับประเทศไทยนั้น 

แอนติบอดีตัวที่กอใหเกิดปญหาบอย และควรระวังในผูปวยธาลัส

ซีเมีย ไดแก anti-E, anti-Mia, anti-Lea และ anti- Leb จึง

ควรคัดเลือกผูบริจาคที่ไมมีแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง ตรงกับ

แอนติบอดีนั้นๆ9

4. การเตรียมเลือดใหเด็กทั่วไปอายุมากกวา4เดือนและกรณี

ฉุกเฉิน1,6

ใชหลักการและวิธีการ crossmatch เชนเดียวกับผูใหญ ยกเวน

เด็กอายุยังไมครบ 1 ป ยังไมตองทำา reverse grouping และ

ควรใชเลือดกรองที่ปราศจากเม็ดเลือดขาว (LDRC) เพื่อลดความ

เสี่ยงตอการติดเชื้อ CMV ดวย 

การทำาหัตถการและวิธีทดสอบพิเศษตางๆ

ขอนำาเสนอเทคนิคตางๆ ที่ใชบอยในการเตรียมเลือด  วิธีที่

สามารถนำามาแกปญหาไดผลดี ในการทำางานประจำาวัน และขอควร

ระวังในการเตรียมเลือดใหเด็กเพิ่มเติม ทั้งนี้สำาหรับโรงพยาบาลที่

หาหนังสืออางอิง อานเพิ่มเติมไดลำาบาก ไดแก

1. การเจาะเลือดสนเทาทารก    

2. Direct and indirect antiglobulin test (DAT 

and IAT)

3. Elution technique (heat, acid)

4. Autoadsorption technique for removal of 

autoantibody (ZZAP reagent)

5. Differentiating IgG from IgM (DTT)

6. Assessment of fetomaternal haemorrhage (FMH)

7. Irradiated red cells : เลือดฉายรังสี

1. การเจาะเลือดสนเทาทารก

ควรเจาะบริเวณดานลางของหัวแมเทา หรือบริเวณดานขาง

ทั้งสองดานของเทาทารก ดังรูปที่ 1  กอนเจาะใหใชผาชุบน้ำาอุน

ประกบเทา ใหเลือดไหลดียิ่งขึ้น ไมควรเจาะซ้ำาบริเวณแผลเดิมที่

เคยเจาะแลว ใหใชใบมีดหรือเข็มเจาะปลายนิ้ว เจาะในแนวขวาง

ของลายนิ้วเทา ใสหลอดทดลอง EDTA ขนาด 1 มล. ที่มีฝาปด 

ใหเช็ดเลือดหยดแรกออกกอนเสมอ

รูปที่1แสดงบริเวณสนเทาเด็กที่สามารถทำาการเจาะเลือดได (heel 

puncture) และบริเวณที่ไมควรเจาะเลือด

2. DATandIAT1

 DAT เปนการทดสอบหาแอนติบอดีที่เคลือบอยูบนเม็ดเลือด

แดงของผูปวย (sensitized red cells) ถา DAT ใหผลบวกแสดง 

วาเม็ดเลือดแดงอาจมีอายุสั้น เพราะถูกทำาลายที่ตับหรือมาม 

แอนติบอดีอาจเปน alloantibody หรือ autoantibody ซึ่งสามารถ

ถูก elution ออก ไดหลายวิธี เพื่อนำาไปตรวจหาความจำาเพาะหรือ

ชนิดของแอนติบอดีวาเปน IgG, IgM, IgA หรือ complement 

C3d, C3b โดยใชน้ำายา monoclonal antibodies ปจจุบันมี

น้ำายาสำาเร็จรูป gel card ใชหาความจำาเพาะได  วิธีทำา DAT โดย

ใชเม็ดเลือดแดงของทารก ลาง 3 ครั้งดวย NSS  ทำาใหแหงเติม 

antiglobulin serum

 IAT เปนการทดสอบหาแอนติบอดี ที่อยูในซีรัมหรือพลาสมา

ของผูปวย โดยการนำาเซลลที่ทราบชนิดของแอนติเจนแลวมาทดสอบ 

เนื่องจากวิธีตรวจ DAT ในผูปวย HDN มีความไวไมเพียงพอ 

เพราะแอนติเจนบนผิวเซลลออน จึงตองใช adult A-cells หรือ 

adult B-cells เปนตัวชี้วัดการเกาะของแอนติบอดี
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IndirectantiglobulintestforsuspectedABO-HDN

1. เตรียม 2-5 % cell suspension ของ adult A
1
-cells, 

adult B-cells และ adult O-cells 

2. หยดซีรัมลงในหลอดทดลอง จำานวน 2 หยด

3. หยด 2-5 % cell suspension ลงในหลอดทดลองจำานวน 2 

หยด โดยเลือกใช cell suspension ที่เปน ABO หมูเดียวกับผูปวย

4. นำาไป incubate ที่ 37 ำซ นาน 60 นาที

5. ปนลาง 3 ครั้งดวย NSS (ลางครั้งสุดทายตองซับใหแหง)

6. เติม antiglobulin serum จำานวน 1-2 หยด

7. ปนที่ 3,400 รอบตอนาที นาน 30 วินาที อานผลการทด

ลองดวยตาเปลาและกลองจุลทรรศน

การอานผลและการแปลผล

อานผลปฏิกิริยาเปน negative, weakly positive, 1+, 2+, 

3+, และ 4+  ถาผล IAT positive แสดงวามี anti-A หรือ 

anti-B มาเกาะบนเม็ดเลือดแดง อาจเปนสาเหตุของ ABO-HDN 

ตองทำา elution ตอไป

3. Elutiontechnique1

 การแยกแอนติบอดีออกจาก sensitized cells มีหลายวิธี 

เนื่องจากการเกาะกันระหวางแอนติบอดีและแอนติเจนบนเม็ดเลือด

แดง เปน covalent bond ซึ่งสามารถแยกออกจากกันไดงายดวย 

การใชความรอน (heat elution)  การลด pH (acid elution) 

และ ether elution เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของแอนติเจน

หรือแอนติบอดีนั้นๆ แอนติเจนบางชนิดจะถูกทำาลาย จึงตองเลือก

ตามความเหมาะสม ตัวอยางเชน วิธีที่ดีที่สุดสำาหรับการ elute 

แอนติบอดีในกรณีของ ABO-HDN คือ heat elution  สวนวิธี 

ether elution และ acid elution  นั้นเหมาะสำาหรับการ adsorb 

ของ autoimmune antibodies

 3.1 HeatElution

  การใชความรอนในการทำา elution มี 2 แบบ ขึ้น

อยูกับวัตถุประสงควา สิ่งที่ตองการนำาไปใชนั้นคืออะไร เชน หาก

ตองการใชแอนติบอดี ควรใชวิธี heat elution ที่ 56 ำซ ซึ่งทำาใหเม็ด

เลือดแดงแตกเปนสวนใหญ แตหากตองการนำาเม็ดเลือดแดงไปใช  

ควรเลือกวิธี gentle heat elution ที่ 45 ำซ แทน

วิธีทำา

1. ลางเม็ดเลือดแดงที่มี DAT positive จำานวน 6 ครั้ง

ดวย NSS เก็บน้ำาลางสุดทายเปน final wash

2. ใช washed red cells  1 สวน + 6% albumin 1 

สวน ในหลอด 13x100 มม.

3. นำาไปอุนที่ 56 ำซ นาน 10 นาที โดยเขยาเปนระยะๆ  

ปนที่ 1,000 g นาน 2-3 นาที

4. ดูดสวน eluate ใสในหลอดทดลอง eluate จะมีสีดำา

คล้ำา เกิดจาก partial hemolysis ของเม็ดเลือดแดง 

ใหรีบแยก eluate solution ออกจากเม็ดเลือดแดง

โดยเร็ว กอนถูก adsorb กลับ 

5. ทดสอบ eluate ควบคูกับ final wash saline เพื่อหา

ชนิด และไตเตอร โดยทดสอบกับ adult A1, B และ 

O cells ที่ saline, 37 ำซ และ AGT หรือ ทดสอบ

กับ panel red cells ดวยวิธี indirect antiglobulin 

test (IAT) , enzyme หรือ albumin อาจใช PEG 

หรือ LISS เปน enhancing medium

6. การทดสอบตองทำาทันที เพราะแอนติบอดีที่ elute ได 

ไมเสถียร แตหากมีความจำาเปนตองเก็บไว  ใหเติม 

AB plasma หรือ albumin เก็บแชแข็งไวที่ -20 ำซ

วิธีทำาGentleheatelution(Heat elution ที่ 45 ำซ)

ในกรณีที่เม็ดเลือดแดงถูกเคลือบดวยแอนติบอดีชนิด IgG 

ทำาใหไมสามารถตรวจหมูเลือด หรือทำา RBC phenotyping ได 

จำาเปนตอง elute เอาแอนติบอดีที่เคลือบออก โดยวิธี gentle heat 

elution ที่ 45 ำซ จะสามารถถนอม เม็ดเลือดแดงไมใหแตกได

1. ใช washed red cells 1 สวน + NSS 3 สวน 

2. อุนหลอดทั้งสองที่ 45 ำซ  นาน 10-30 นาที โดยเขยาเปน 

ระยะๆ

3. ปนลางเซลล

4. ทดสอบเซลลดวยการทำา DAT อีกครั้งหนึ่ง ถายังใหผล

บวก ใหทำาการทดสอบซ้ำาในขอ 1-3

 3.2 AcidElution(DiaCidal)14

  DiaCidal เปน commercial kit ที่สะดวกในการ

ใชงานสำาหรับการแยก autoantibody และ alloantibody ออก

จากเม็ดเลือดแดง ประกอบดวยน้ำายา 3 ชนิด ไดแก

1.2.1 Wash solution : glycine-NaCl buffer 

dilute 1:10 in distilled water for working 

solution

1.2.2 Elution solution : low pH glycine buffer 

with color indicator

1.2.3 Buffer solution : Tris buffer + 1.2 % 

bovine albumin 

วิธีทำา

1. ลางเม็ดเลือดแดงที่ DAT บวก 1 มล. ดวย NSS 

จำานวน 1 ครั้ง

2. ลางตอ ดวย wash working solution อีก 4 ครั้ง

3. ดูด NSS ออกใหหมด เหลือแต packed red cells 
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(กรณีตองการทดสอบ alloantibody ใหเก็บน้ำาลาง

ครั้งสุดทาย) 

4. เติม elution solution 1 มล.  เขยาผสมกัน 

5. ปนทันที และถายใสหลอดใหมที่สะอาด เพื่อปองกัน 

carry-over

6. เติม buffer solution  5 หยด   eluate ควรมีสีน้ำาเงิน 

(neutral pH 6.5-7.5)  หรือเติม buffer solution 

เพิ่มจนเปนสีน้ำาเงิน

7. ปน 3000 rpm นาน 10 วินาที เพื่อแยกตะกอนทิ้ง

4. การทำาAutoadsorptiontechniqueเพื่อขจัดautoanti

body1,7,8

 ในกรณีที่ผูปวยมี autoantibody คอนขางแรง และ DAT 

ใหผลบวก หากสงสัยวามี alloantibody รวมดวย  จำาเปนตอง

ทำา autoadsorption โดยใชเม็ดเลือดแดงของผูปวยเองดูดซับ 

autoantibody ออกไป ใหเหลือแต alloantibody บางครั้งพบวาดูด

ซับไมหมด ตองใช enzyme ไป treat เม็ดเลือดแดงของผูปวยเองกอน

นำาไปทำาการดูดซับ  ปจจุบันนิยมใชน้ำายา Sulfhydryl-Proteolytic 

enzyme reagent (ZZAP) ซึ่งใหผลดีกวาวิธี heat elution มาก 

เพราะไมทำาใหเม็ดเลือดแดงแตก และซีรัมไมถูก dilute มากจน

เกินไป น้ำายานี้เปนสวนผสมของ sulfhydryl reagent (S-S) เชน 

dithiothreitol (DTT) หรือ 2-mercaptoethanol (2-ME) กับ 

proteolytic enzyme (AP) เชน papain หรือ ficin ซึ่งสามารถ

ไปลด immunoglubulin ที่เคลือบบนผิวเม็ดเลือดแดงไดอยาง

รวดเร็ว รวมทั้งปฏิกิริยาของ enzyme ทำาใหเม็ดเลือดแดงมีพลัง

ในการดูดซับ autoantibody ไดมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำาลาย 

autoantibody ที่เปน IgM ไปดวยกัน  โดยทำาลาย disulfide 

bond ของ IgM ทำาให 19S ถูกเปลี่ยนเปน 7S และยังมีฤทธิ์ใน

การดึง IgG ใหหลุดออกจากผิวเซลล แตเดิมใชชื่อวา SSAP ตอมา

ถูกเปลี่ยนใหสละสลวยขึ้นเปน ZZAP8

น้ำายาZZAPpH6.0-6.5

ZZAP = 0.5 มล. cysteine-activated papain + 2.5 มล. 

DTT + 2 มล. PBS pH 7.3 สวนประกอบไดแก

1. 1% cysteine -activated papain : Stock 1% papain 

+ L-cysteine hydrochloride แบงเปน aliquots 1 มล. 

เก็บ -20 ำซ

2. 0.2M DTT (1 ก. DTT in 32.4 มล. PBS)   (เก็บที่ -80 ำซ)

3. Phosphate buffer saline (PBS) pH 7.3 (solution A 

16 มล. + solution B 84  มล.)

วิธีทำาZZAPtreatredcells

1. ZZAP reagent 2 มล. ผสมกับเม็ดเลือดแดงผูปวย 1 

มล. (ไมตองลางเซลล)

2. อุนที่ 37 ำซ นาน 30 นาที

3. ลางเซลล 3 ครั้ง ดวย NSS  ครั้งสุดทาย ใหดูดเอาน้ำาลา

งออกใหหมด แบงเปน  2-3 สวน

วิธีทำาAutoadsorption

1. ซีรัมผูปวย (autologous serum) 1 มล. + ZZAP treat 

red cells 1 มล.

2. กรณี cold autoadsorption อุนที่ 4 ำซ นาน  30 นาที

3. กรณี warm autoadsorption อุนที่ 37 ำซ นาน 30-45 นาที

4. ปน 1000 g นาน  5 นาที แยกซีรัม ผูปวยนำาไปทด

สอบตอไป

ขอควรระวัง  

1. ในกรณีที่ผูปวยเคยไดรับเลือดภายใน 3 เดือน ไมควร

ทำา autoadsorption เพราะเม็ดเลือดแดงอาจไปดูดซับ 

alloantibody ในตัวผูปวยได

2. การใช ZZAP ทำา autoadsorption ทำาเพียงสองครั้งก็

สามารถดูดซับไดหมด (ไมควรเกิน 4 ครั้ง)  

3. ถาซ้ำาหลายครั้งแลวยังไมหมด  แสดงวา papain หรือ DTT 

ไปทำาลายแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดง โดยเฉพาะ ระบบ 

Kell, Duffy และ MNS ใหเปลี่ยนเปน heat elution แทน 

กอนนำาเม็ดเลือดแดงไปทำา autoadsorption

หมายเหตุหากไมมี ZZAP อาจใชวิธีเจือจางซีรัมผูปวย เปน 1/2, 1/4 

หรือ 1/8 ทำาการทดสอบเพื่อดูวาที่ dilution ใด พบ autoantibody 

ลดลงหรือหายไป เหลือแต alloantibody ใหใชซีรัมที่ dilution 

นั้นมาทำา cross-matching หรือ antibody identification วิธี

นี้มีขอเสียคือ alloantibody ถูกเจือจางไปดวย

5. DifferentiatingIgGfromIgM

 เปนการทดสอบที่ใชแยกชนิดของแอนติบอดีวาเปนชนิด 

IgG หรือ IgM หากแอนติบอดีไมแรงมาก อาจใชวิธีการเจือจาง

ซีรัมนำาไปเคลือบบนเม็ดเลือดแดง แลวทดสอบดวยวิธี column 

agglutination technique (CAT) เชน gel หรือ glass beads 

เพื่อแยกชนิดของ IgG, IgM, และ C3d  อยางไรก็ตาม วิธี DTT 

ยังเปนวิธีดั้งเดิมที่นิยมใชอยูในรายที่มีความซับซอน

น้ำายาDTT

PBS pH 7.3 และ 0.01M DTT (0.154 ก. DTT in 100  

มล.PBS)

วิธีทำา

1. เตรียมหลอดทดลองขนาด 12x75 มม. จำานวน 2 หลอด

ติดฉลากเปน PBS control และ DTT test

2. เติมซีรัม ทั้ง 2 หลอด หลอดละ 1 มล.
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3. เติม PBS ในหลอด PBS control และเติม DTT ใน
หลอด DTT test หลอดละ1 มล.

4. อุนที่ 37 ำซ นาน 30-60 นาที  นำาไปทำาไตเตอร 1/2, 1/4, 
1/8, 1/16, 1/32

การอานผล (ตามตารางที่ 2)

6. Assessmentoffetomaternalhaemorrhage(FMH)1

 การประเมินการมีนัยสำาคัญของจำานวน fetal cells ที่หลุด
ลอดเขาสูระบบหลอดเลือดของมารดา เพื่อคำานวณขนาดของยา Rh-
immunoglobulin ที่ตองฉีดปองกันการเกิด anti-D ในหญิงตั้ง
ครรภที่เปน Rh-negative ปจจุบันอาจใชวิธี flow cytometry หรือ 
commercial kit แตวิธีทดสอบดั้งเดิมยังคงใชกันคือ  Kleihauer-
Betke Test (Differential acid elution stain)  ใชหลักการวา 
acid จะไป elute adult HbA กลายเปน maternal ghost cells 
สวน fetal cells HbF ไมถูก elute  เมื่อยอมสีจะติดสีเขม ชมพู
วาว สวางใส เมื่อดูดวยกลองจุลทรรศน การทดสอบนี้มีความไว
มาก หากมี fetal cells หลุดลอดเขาสูมารดาประมาณ 0.2-1 มล. 
ก็สามารถตรวจพบได
น้ำายา

1. Solution A : 0.1 M citric acid (21.0g C
6
H

8
O

7
•2H

2
O) 

ละลายน้ำา 1 ลิตร เก็บในตูเย็น
2. Solution B : 0.2 M Sodiam phosphate (53.6g 

Na
2
HPO

4
•7H

2
O) ละลายน้ำา 1 ลิตร เก็บ

ในตูเย็น
3. McIIvaine’s buffer pH 3.2 : Solution A 75 มล. 

+ Solution B 21 มล. เตรียมใหมเก็บอุณหภูมิหอง
4. 80% ethyl alcohol
5. สี Erythrosin B (0.5% in water)  และสี Harris 

hematoxylin (filtered)
6. Control :  ใช adult cells 10 สวน ผสม cord blood 

หมูเดียวกัน 1 สวน
วิธีทำา

1. เจาะเลือดมารดา เปน clotted blood หรือ anti-coagulated 
blood 1-2 มล.

2. เจือจางดวย NSS เทาตัว แลว smear บางๆ บนแผน 
slide ทิ้งใหแหง

3. Fix smear ดวย 80% ethyl alcohol นาน 5 นาที
4. ลางออกดวยน้ำากลั่น แลวจุมใน McII buffer นาน 11 

นาที
5. ลางออกดวยน้ำากลั่น แลวจุมใน Erythrosin B นาน 5 

นาที
6. ลางออกดวยน้ำากลั่น แลวจุมใน hematoxylin นาน 5 

นาที
7. ลางออกดวยน้ำาประปาผานนาน 1 นาที
8. ดูดวยกลองจุลทรรศนกำาลังขยาย x40  นับจำานวน fetal 

cells ตอ adult cells 2,000 ตัว 
9. คิดเปนเปอรเซ็นตของ fetal cells ตอเซลลทั้งหมด

10. นำาเปอรเซ็นตที่ได x50 เพื่อคำานวณกลับเปนปริมาตร (มล.) 
ของ fetomaternal haemorrhage

11. คำานวณขนาดของ Rh-immunoglobulin ตามตารางที่ 3

ตารางที่3Rh Immunoglobulin Dosage for fetomaternal haemorrhage1

%fetalcells Vialtoinject ug IU

0.3-0.8 2 600 3000

0.9-1.4 3 900 4500

1.5-2.0 4 1200 6000

2.1-2.6 5 1500 7500

ตารางที่2

Testsample 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 Interpretation

Serum+ DTT 3+ 2+ 2+ 1+ 0 ปฏิกิริยาไมลดลง แสดงวาเปน IgG

Serum+ PBS 3+ 2+ 2+ 1+ 0

Serum+ DTT 0 0 0 0 0 DTT ลด แต PBS ไมลดลง 

Serum+ PBS 3+ 2+ 2+ 1+ 0 แสดงวาเปน IgM

Serum+ DTT 2+ 1+ 0 0 0 DTT ลดบางสวน แต PBS ไมลดลง

Serum+ PBS 3+ 2+ 2+ 1+ 0 แสดงวาเปน IgG+IgM
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7. Irradiatedredcells: เลือดฉายรังสี

การฉายรังสีเลือดเพื่อปองกันการเกิด Transfusion-

associated graft versus host disease (TA-GVHD) โดย

ทั่วไป lymphocyte ของผูบริจาค จะถูกทำาลายโดยกลไกการlymphocyte ของผูบริจาค จะถูกทำาลายโดยกลไกการ

ขจัดสิ่งแปลกปลอม แตในกรณีที่ผูปวยมีระบบภูมิคุมกันต่ำามาก 

เชนทารกแรกคลอด และผูที่ไดรับสารกดภูมิคุมกัน หรือผูที่ไดรับ

โลหิตจากผูรวมสายโลหิต ซึ่งผูบริจาคมี HLA haplotype เปน 

homozygous และไปเหมือนกับหนึ่งในสอง haplotype ของผูปวย 

ทำาใหผูปวยทั้งสองกรณีไมสามารถขจัด lymphocyte ของผูบริจาค   

Lymphocyte เหลานี้จะเขาไป engraft และแบงตัวในไขกระดูก

ของผูปวย และสามารถไปทำาลายเซลลของผูปวย ทำาใหเกิดภาวะ 

TA-GVHD ผูปวยมีผื่น 10-14 วันหลังไดรับเลือด ผูปวยจะเสีย

ชีวิตจากการติดเชื้อ หรือภาวะเลือดออก ยังไมมีวิธีการรักษา จึงตอง

หาทางปองกันไวกอน เลือดที่ผานการกรองเม็ดเลือดขาวออกแลว 

Leukocyte depleted pack red cells (LDPRC) ยังไมเพียงพอ

ในการปองกัน TA-GVHD  จึงจำาเปนตองฉายรังสีรวมดวย อยางTA-GVHD  จึงจำาเปนตองฉายรังสีรวมดวย อยาง

ไรก็ตามแม TA-GVHD พบไดนอยมาก แต AABB ไดกำาหนด TA-GVHD พบไดนอยมาก แต AABB ไดกำาหนดTA-GVHD พบไดนอยมาก แต AABB ไดกำาหนดAABB ไดกำาหนด 

กลุมเสี่ยงของโรค ที่ตองไดรับเลือดและสวนประกอบของเลือด 

ที่ฉายรังสีแลว ไดแกผูปวยที่ทำา Bone marrow transfusion, 

Exchange transfusion, Intrauterine transfusion, Premature 

infantsและผูปวยที่ไดรับเลือดจากครอบครัวเดียวกัน หรือญาติ

สายตรง เปนตน

สวนประกอบของเลือดที่นำามาฉายรังสีสวนใหญ เปนเม็ด

เลือดแดงอัดแนนและเกล็ดเลือด ฉายดวยรังสีแกมมา 25 Gy (2500 

cGy or rad) โดยมี Caesium-137 เปนแหลงกำาเนิด (dose ที่

จุดศูนยกลางอยางต่ำาและไมเกิน 2,500 cGy และบริเวณรอบขาง 

อยางต่ำา 1,500 cGy) ใชเวลาฉายประมาณ 5-10 นาที ทั้งนี้ขึ้น

อยูกับแหลงกำาเนิดรังสี เลือดที่ฉายรังสีแลวมีอายุไมเกิน 28 วัน 

นับจากวันที่ฉายหรือหมดอายุในวันที่เลือดหมดอายุ ทั้งนี้แลวแตวัน

ที่ใดจะถึงกอนกัน สำาหรับเลือดฉายรังสีของเด็กนั้น ตองเปนเลือด

ใหมที่มีอายุไมเกิน 5 วัน เพื่อหลีกเลี่ยง hyperkalemia เมื่อฉาย

แสงแลวตองใชสำาหรับเด็กภายใน 4 วัน15, 16  หากเก็บนานกวานี้

ไมเหมาะสำาหรับเตรียมใหเด็ก แตสามารถนำาไปใหกับผูใหญได

ปจจุบันเครื่องฉายรังสีเลือด (blood irradiator) ในประเทศไทย 

นอกจากศูนยบริการโลหิตแหงชาติแลว ยังมีที่โรงเรียนแพทยอีก

หลายแหง เชน โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรง

พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม และโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

สรุป

การใหเลือดในเด็กนั้น มีความซับซอนในการใหบริการ ที่ตอง

คำานึงถึงผลประโยชนของผูปวยเปนสำาคัญ การเตรียมเลือดจึงตอง

อาศัยความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติในหลายๆมิติ ผสมผสานกัน  

ตัวอยางเชน ไมตองทดสอบ reverse grouping ในเด็กอายุนอย 

กวา 1 ป หรือ การไมสรางแอนติบอดีของทารกอายุนอยกวา 4 

เดือน เปนผลใหไมจำาเปนตองทำา cross-matching หรือตรวจ 

ABO, Rh ซ้ำา  ตลอดการอยูในโรงพยาบาลแตละครั้ง หรือตองการ

เลือดแมทำาการทดสอบความเขากันไดของเลือดในบางกรณี เปนตน

นอกจากนี้ลักษณะของเลือดที่เตรียม มีความหลากหลาย 

เชน การเตรียมเลือดที่มีอายุนอยกวา 3 วันสำาหรับ exchange 

transfusion ในเด็ก HDN หรือเลือดที่มีอายุนอยกวา 5 หรือ 

7 วัน แตไมเกิน 15 วัน สำาหรับผูปวยธาลัสซีเมีย  การทำา RBC 

phenotype ในผูปวยธาลัสซีเมียรายใหมทุกราย  การเตรียมเลือด

ฉายรังสีสำาหรับเด็กคลอดกอนกำาหนด หรือการเติมเลือดในครรภ  

การเตรียมเลือดกรองหรือปนเอาเม็ดเลือดขาวออกเพื่อปองกันอาการ

ไขขึ้นหนาวสั่น การแบงเลือดเปนยูนิตเล็กในระบบปดเพื่อลดโอกาส

ติดเชื้อ และปองกันการถูกกระตุนดวยเลือดจากผูบริจาคหลายคนให 

เหลือนอยที่สุด นอกจากนี้เลือดในน้ำายา additive solution เชน 

CPD-A1, Adsol, หรือ Mannitol  สามารถใหในเด็กได ยกเวน

เด็กคลอดกอนกำาหนด เด็กที่มีโรคไต โรคตับ หรือไดรับ massive 

transfusion เชน exchange transfusion เปนตน
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